Instytut

Badań

Literackich

Polskiej

Akademii

Nauk

P amiętnik
L iteracki
CZASOPISMO KWARTALNE POŚWIĘCONE HISTORII
I KRYTYCE LITERATURY POLSKIEJ

Rocznik CX, zeszyt 1

1-4.indd 1

2019-03-13 13:34:21

Z A Ł O Ż O N Y
W
R O K U
1 9 0 2
PRZEZ TOWARZYSTWO LITERACKIE
I M I E N I A A D A M A M I C K I E W I C Z A

Komitet redakcyjny: GRAŻYNA BORKOWSKA (redaktor
naczelny), MICHAŁ GŁOWIŃSKI (zastępca redaktora naczelnego), TERESA KOSTKIEWICZOWA (zastępca redaktora naczelnego), adam dziadek, Luigi
marinelli, ALEKSANDRA OSZCZĘDA, ANDRZEJ
SKRENDO, agata stankowska, PAWEŁ STĘPIEŃ,
krzysztof trybuś

Sekretarz redakcji: ZOFIA SMOLSKA
Projekt okładki i grafika: JOANNA MUCHO
Na okładce:
obraz Brunona Schulza Spotkanie
(1920)
Opracowanie redakcyjne i korekta: DOROTA FIRKOWSKA,
INEZ KROPIDŁO, MICHAŁ KUNIK, agnieszka magrel,
JOANNA NOWAK, Zofia Smolska, dorota ucherek
Tłumaczenie streszczeń: TOMASZ P. GÓRSKI
Opracowanie typograficzne i łamanie:
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
NARODOW Y
PROGRAM
ROZWOJU
CZ Y TELNIC T WA

„Pamiętnik Literacki” jest objęty programem digitalizacji
dzięki wsparciu finansowemu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

© Copyright by Instytut Badań Literackich PAN
and Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza,
Wrocław–Warszawa 2019

Objętość: ark. wyd. 20; ark. druk. 16
Nakład: 400 egz.

1-4.indd 2

2019-03-13 13:34:22

TREŚĆ ZESZYTU
Str.

1. R O Z P R A W Y

I

ARTYKUŁY

M a r c i n C a ł b e c k i, Zgodnie z naturą, ale wbrew prawu. Kilka uwag o „Traktacie o manekinach” Brunona Schulza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S o t i r i o s K a r a g e o r g o s, Wątki religijne w twórczości Brunona Schulza. Stan badań
i perspektywy badawcze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A l e k s a n d r a C h o m i u k, Inna opowieść o wojnie. „Czyste mieszkanie” Hanny Malewskiej
M i ł o s z K ł o b u k o w s k i, Tadeusza Konwickiego literackie gry z podmiotem  . . . . . . . . . . . 
B a r t o s z L u t o s t a ń s k i, Gombrowicz nienaturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A r t u r Ż y w i o ł e k, Retoryka odkrycia naukowego w „Głosie Pana” Stanisława Lema. Pół
wieku od pierwszego wydania powieści  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
K a t a r z y n a B u s z k o w s k a, Zadomowieni w literaturze. O czytaniu pisarzy  . . . . . . . . . . 
A n n a J a r m u s z k i e w i c z, Recepcja literacka – jak może być rozumiana we współczesnym
literaturoznawstwie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M a r t a B a r o n - M i l i a n, Pół głosem, pół pismem. Wokół nowej edycji „Dziennika bez samogłosek” Aleksandra Wata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5
17
43
57
77
91
113
139
149

2. M A T E R I A Ł Y I N O T A T K I
Z d z i s ł a w J e r z y A d a m c z y k, Przed nowym wydaniem dzienników Żeromskiego – losy
autografów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
K r y s t i a n K o r y t k o, Gombrowicz w Zakopanem. Kilka uwag o projekcie „powieści złej” . . 
Korespondencja Zygmunta Haupta z Jerzym Stempowskim. Opracował A l e k s a n d e r M ad y d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

161
191
211

3. recenzje i przegl ą dy
M a r i a n B i e l e c k i, Queerowy pamiętnik. Rec.: B ł a ż e j W a r k o c k i, Pamiętnik afektów
z okresu dojrzewania. Gombrowicz – queer – Sedgwick. Poznań–Warszawa 2018. „Nowa
Humanistyka”. Tom XLVI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I n g a I w a s i ó w, Męskie projekty lekturowe. Rec.: T o m a s z K a l i ś c i a k, Płeć Pantofla.
Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku. (Katowice–Warszawa 2016). –
D a w i d M a t u s z e k, Imiona ojców. Możliwość psychoanalizy w badaniach literackich.
(Katowice–Warszawa 2016). „Studia o Męskości”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T o m a s z K u n z, Różewicz – próba scalenia. Rec.: T a d e u s z R ó ż e w i c z, Wybór poezji.
Wstęp i opracowanie A n d r z e j S k r e n d o. Wrocław 2016. „Biblioteka Narodowa”.
Seria I, nr 328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M i c h a ł G ł o w i ń s k i, Słownikowy groch z kapustą. Rec.: Ilustrowany słownik terminów
literackich. Historia, anegdota, etymologia. Red. Z b i g n i e w K a d ł u b e k, B e a t a
M y t y c h - F o r a j t e r, A l e k s a n d e r N a w a r e c k i. (Gdańsk 2018)  . . . . . . . . . . . . . 

227

233

238

245

4
CONTENTS OF THE FASCICLE
Page

1. T R E A T I S E S

AND

ARTICLES

M a r c i n C a ł b e c k i, According to Nature but against the Law. Some Remarks on Bruno
Schulz’s “Traktat o manekinach” (“Treatise on Tailors’ Dummies”) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S o t i r i o s K a r a g e o r g o s, Religious Motives in Bruno Schulz’s Literary Creativity. State
of the Art and Research Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A l e k s a n d r a C h o m i u k, A Different War Story. Hanna Malewska’s “Czyste mieszkanie”
(“Clean House”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M i ł o s z K ł o b u k o w s k i, Tadeusz Konwicki’s Literary Games with the Subject . . . . . . . . . 
B a r t o s z L u t o s t a ń s k i, Unnatural Gombrowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A r t u r Ż y w i o ł e k, Rhetoric of a Scientific Discovery in “Głos Pana” (“His Master’s Voice”) by
Stanisław Lem. A Half Century from the Novel’s First Release  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
K a t a r z y n a B u s z k o w s k a, Settled in Literature. On Reading Writers  . . . . . . . . . . . . . . 
A n n a J a r m u s z k i e w i c z, The Literary Reception: How Can It Be Understood in Contemporary Literary Studies?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a r t a B a r o n - M i l i a n, Half in Speech, Half in Writing. On the New Edition of Aleksander
Wat’s “Dziennik bez samogłosek” (“Diary without Vowels”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. M A T E R I A L S

AND

5
17
43
57
77
91
113
139
149

NOTES

Z d z i s ł a w J e r z y A d a m c z y k, Before the New Edition of Stefan Żeromski’s Diaries: Stories
of Manuscripts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
K r y s t i a n K o r y t k o, Gombrowicz in Zakopane. Some Remarks on the Project of “a Bad
Story”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zygmunt Haupt’s Correspondence with Jerzy Stempowski. Edited by A l e k s a n d e r M ad y d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

161
191
211

3. REVIEWS AND SURVEYS

1-4.indd 4

2019-03-13 16:07:45

1.

R O Z P R A W Y

I

A R T Y K U Ł Y

Pamiętnik Literacki CX, 2019, z. 1, PL ISSN 0031-0514
DOI: 10.18318/pl.2019.1.1

MARCIN CAŁBECKI Uniwersytet Gdański

ZGODNIE Z NATURĄ, ALE WBREW PRAWU KILKA UWAG
O „TRAKTACIE O MANEKINACH” BRUNONA SCHULZA
Odczytanie Traktatu o manekinach nieraz wiąże się z próbą „wydestylowania” sedna przesłania tego wieloznacznego utworu i z wprowadzeniem jednoznacznego
kontekstu. Zazwyczaj owo odniesienie ma charakter zbliżony do wykładni religijnej
i przeprowadza się je dwukierunkowo. Na obie odnogi nurtu religijnego wskazuje
Renate Lachmann, mówiąc, że „mimo zmian i przekształceń, których Bruno Schulz
dokonuje na swoich pre-tekstach, rozpoznawalna w nich jest zarówno folia gnostycka, jak i kabalistyczna”1. Z jednej strony, idąc tym tropem, mamy interpretację
Artura Jocza2 w duchu gnozy i Władysława Panasa3, który analizuje utwory Schulzowskie w kontekście kabały. Z drugiej strony, pojawia się też próba przyporządkowania wykładu ojca odczytaniom związanym z filozofią starogrecką, a Barbara
Sienkiewicz stwierdza, że relacja: materia–forma, u Schulza zaczerpnięta została
z myśli Arystotelesa4. Zapewne nie jest to trop chybiony, skoro w Exposé o książce
Brunona Schulza „Sklepy cynamonowe”5 podkreśla się rolę antyku w kreacji świata przedstawionego w tym zbiorze opowiadań. W filozoficznych interpretacjach
utworów Schulza występuje zarazem wątek współczesny, gdyż według Włodzimierza
Boleckiego to idee Friedricha Nietzschego stanowić miały główne źródło inspiracji
autora Sanatorium Pod Klepsydrą6. Żeby zaś myśl antyczną połączyć ze współczesnością, trzeba w poglądach Schulza odnaleźć także dokonania filozofii XIX-wiecznej.
Na ten trop wpadł z kolei Michał Paweł Markowski, który w swym wnikliwym studium traktuje twórcę Sklepów cynamonowych jak przedstawiciela idealizmu obiektywnego i wskazuje na wpływy filozofii Georga Wilhelma Friedricha Hegla7.
Widać zatem, że odczytania Schulza cechuje swoisty redukcjonizm, dzięki któremu słowa artysty przełożone zostaną na pojedynczy i spójny metajęzyk. Wydaje
1
2
3
4
5
6
7
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R. L a c h m a n n, Demiurg i jego fantazmaty. Spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Brunona Schulza. „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 104.
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się, iż jest to zamysł chybiony głównie z tego powodu, że wykład ojca i cały traktat
zbudowane zostały z wykorzystaniem bardzo eklektycznej, różnorodnej i heterogenicznej metody, w której wątki biblijne, kabalistyczne, gnostyckie, filozoficzne
w duchu antyku (Arystoleles), XIX wieku (Hegel) i późnej nowoczesności (Nietzsche)
współistnieją i dają w efekcie niezwykle oryginalną koncepcję twórczości, materii
i „procesu powstawania życia”, jak nazywa to pisarz w swym Exposé8. Słowem,
Schulz zarazem jest i nie jest kabalistą, gnostykiem, nietzscheanistą. Kiedy w Mityzacji rzeczywistości mówi, że „budujemy, jak barbarzyńcy, nasze domy z ułamków rzeźb i posągów bogów”9, to trzeba te słowa zastosować także do jego filozofii.
Ujednoznacznienie Schulzowskiej myśli stanowi zazwyczaj operację chybioną, jego
myśl cechuje programowy eklektyzm – w tym sensie jest to w istocie pisarz postmodernistyczny, czego dowiódł już Krzysztof Stala10.
Mając więc świadomość, że również kontekst dotyczący rywalizacji porządków matriarchatu i młodszego, uosabianego przez ojca – patriarchatu, wydaje się
znaczącym uproszczeniem, chciałbym w tym duchu odczytać kolejne opowiadanie Sklepów cynamonowych. Bynajmniej, nie w celu dysponowania ostatnim słowem
na temat prozy Schulza. Taka jednostronność bywa bowiem niekiedy pożądana
i przynosi pewną korzyść, o której pisał Hans Georg Gadamer:
Ta korzyść polega nie tyle na tym, że jednostronność własnej próby prowokuje równie jednostronną kontrpropozycję, a raczej na tym, że przestrzeń rezonansu tekstu rozszerza się i wzbogaca11.

Zatem pamiętając owe słowa, proponuję, aby zwrócić szczególną uwagę na
porządek linearny opowiadań i odczytać Traktat o manekinach w nawiązaniu do
poprzedzającego go tekstu. Jego tytuł – Manekiny, wskazuje, że nie da się zrozumieć
wykładu ojca bez uświadomienia sobie zdarzeń, które poprzedzały te kacerskie
wywody. Zanim bowiem podejmę się analizy wieloznacznych, niejednorodnych
i zagmatwanych Jakubowych dyskursów, muszę przedstawić okoliczności wszystkich części wykładu. Traktat o manekinach to niemal scena teatralna, i właśnie na
początku należy uwzględnić ten ojcowski teatr, bo o nim faktycznie mówi opowiadanie poprzedzające tekst Traktatu o manekinach.
W pomieszczeniu, w którym ojciec analizuje proces powstawania życia, przebywają cztery osoby. Niejasna wydaje się kwestia obecności narratora. Nie ulega
jednak wątpliwości, że Jakub dzieli się swoimi przemyśleniami na temat teorii bytu z trzema kobietami. Owa liczba nie jest przypadkowa. Triada kobiet to w utworach
Schulza ważny symbol. Próbowałem go już odczytać w kontekście opowiadania
Sierpień, gdzie do czynienia mieliśmy z trzema kobiecymi hierofantami. W Traktacie
o manekinach sytuacja w zasadzie się powtarza, a ojciec dokonuje tym samym swoistej adoracji porządku żeńskiego. Cała scena związana z wykładem ojcowskim jest
właściwie apoteozą kobiecości. Nie należy bowiem zapominać, iż w pokoju znajduje
8
9
10
11
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S c h u l z, op. cit., s. 178.
B. S c h u l z, Mityzacja rzeczywistości. W: Proza. Przedm. A. S a n d a u e r. Wyd. 2. Kraków 1973,
s. 334–335.
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się również materialny obiekt matriarchalnego kultu, „kobiecy idol” wprowadzony
do domu narratora przez Poldę i Paulinę, czyli manekin. Trzeba pamiętać także
o dynamice poprzednich opowiadań – o panowaniu matriarchatu w Sierpniu, o próbie ustanowienia porządku męskiego w Ptakach, wreszcie o swoistym pojednaniu
Adeli i ojca w Manekinach, gdzie ojciec odkrywa walory dominium kobiecego. Dopiero kiedy nakreśli się taką dynamikę, zrozumiały staje się wykład Jakubowy. Jest to
w istocie akt pokuty ojca, uznającego żeńską, zatem z punktu widzenia patriarchatu – heretycką, kacerską zasadę organizującą porządek świata. Można by rzec, że
ojciec dał się omamić i w trakcie swojego wystąpienia będzie jeszcze nieraz uwodzony przez szwaczki, których funkcja okazuje się przecież niebagatelna – to kapłanki
stojące na straży „kobiecego idola”. Zresztą sam proces uwodzenia przez kobiety to
ważny aspekt, żywy w twórczości Schulza. To proces, który, jak sądzę, służy właśnie
ustanawianiu żeńskiego zwierzchnictwa i poskramianiu zasady patriarchalnej. Ów
problem uwodzenia, w efekcie mający przynieść pełne poddanie się, to istotny wymiar
tej działalności, zgodny z jej modelem filozoficznym. Tylko z pozoru „uwieść” znaczy
podporządkować sobie’ – w zasadzie ów proces prowadzi do podporządkowania się.
W tym kontekście nie są przypadkowe słowa najsłynniejszego uwodziciela filozoficznego – Johannesa, który pod koniec swego dziennika notuje:
życzenie Twoje [tj. Kordelii] jest dla mnie rozkazem, prośba Twoja wszechmocnym zaklęciem, wszelkie
twoje najprzelotniejsze pragnienie jest dla mnie dobrodziejstwem, albowiem słucham Ciebie nie jak
usłużny duch, który poza Tobą stoi, lecz który jest w Tobie. W chwili, w której prosisz, iści się wola
Twoja, a z nią staję się i ja, albowiem jestem chaosem duszy, który czeka tylko na jedno Twoje słowo12.

Nasuwa się pytanie: dlaczego ojciec decyduje się na swój wywód i czemu jego
teoria ma służyć? Otóż można odnieść wrażenie, że celem jego wypowiedzi jest
przydanie racjonalnego uzasadnienia – opartej na niej, czysto intuicyjnej i instynktownej ginajkokracji. Ten akt wykoncypowania owego porządku i ustanowienia dla
niego abstrakcyjnego, metafizycznego prawa stanowi w istocie rys bardzo ambiwalentny. Matriarchat, to – jak zauważa Johann Jakob Bachofen – „nie poddany
żadnemu prawu telluryzm”, punktem dojścia matriarchatu jest zaś „najczystsze
uformowanie świetlistego prawa” w duchu religii Apollina, a ten ostatni „w pełni
uwolnił się od wszelkiej więzi z kobietą”13. Co natomiast robi ojciec za pomocą
swego wykładu? Ustanawia niematerialną, abstrakcyjną zasadę, wprowadza prawo
metafizyczne, które w założeniach ma zerwać ze świetlistym, męskim dominium
i na powrót podporządkować się prawom matek.
To właśnie to zerwanie, pewnego rodzaju rebelia, przyczynia się do określania
przez narratora przedsięwzięć ojca jako „kacerskich”, „heretyckich”, „występnych”.
Jeśli zaś szukać postaci męskiej, która w dużym stopniu zaangażowała się w swoisty kult pierwiastka kobiecego i która fascynowałaby się zmysłowością kobiet,
to istotą taką byłby jedynie Dionizos. Mówi o nim Bachofen. Tu warto pokusić się
o dłuższy cytat, który w moim przekonaniu przedstawia mityczne tło relacji: ojciec –
Polda, Paulina i Adela.

12
13
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S. K i e r k e g a a r d, Dziennik uwodziciela. Przeł. S. L a c k. Lwów 1907, s. 149–150.
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Za sprawą swej zmysłowości, dzięki doniosłości, jaką przyznał nakazowi miłości płciowej, wewnętrznie spowinowacony z naturą kobiecą, związał się [Dionizos] w uprzywilejowanej formie z rodem niewieścim, nadał życiu kobiet nowy kierunek, znalazł w niej najwierniejszą sprzymierzeńczynię, najskwapliwszą służkę, na jej oczarowaniu ugruntował całą swą potęgę. Dionizos jest w najpełniejszym znaczeniu tego słowa bogiem kobiet, źródłem wszelkiej nadziei zmysłowej i nadprzyrodzonej, centrum całego
życia kobiecego, toteż kobiety jako pierwsze poznały go w całej jego chwale, to kobietom się on objawił,
to one propagowały jego kult, to dzięki nim dane mu było odnieść tryumf14.

Czy nie taką rolę – Dionizosa wśród bachantek – odgrywa ojciec w te zimowe
wieczory, gdy wykłada kobietom swą kacerską doktrynę? Czy nie próbuje ich oczarować, chwaląc je i ich matriarchalne zasady, mówiące o płodności, materii i zerwaniu z duchem, demiurgosem i formą metafizyczną? Na tropy dionizyjskie
w dziele Schulza wpadł Bolecki, jednak wydaje mi się, że pisarz sięga do źródeł
kultu dionizyjskiego i nie posiłkuje się wizją mizogina – Nietzschego. To apoteoza
kobiet i zarazem chęć ich uwodzenia stanowi źródło Schulzowskiej religii dionizyjskiej. Ów bachiczny ryt z czasem powróci, by w cielesno-materialnym ujęciu objawić się w opowiadaniu Pan. Jej pierwsze zasady zaś wyłożone zostały w wywodzie
teoretycznym. Jego tytuł informuje, że jest to traktat o idolu kobiecym, a podtytuł
mówi, że to „wtóra Księga Rodzaju”. Kwestii tego podtytułu warto poświęcić nieco
uwagi.
Traktat o manekinach ma być zatem „wtórą Księgą Rodzaju”. W Exposé Schulz
podkreśla, iż ojciec w tym opowiadaniu „rozważa metodami zdrożnymi i kacerskimi
proces powstawania życia” 15. Istotny w owym stwierdzeniu wydaje się fakt, że
Schulzowska kosmogonia nie tyle interesuje się światem i jego zasadą, ile tylko
szczególnym jego aspektem – tym mianowicie, który dotyczy kwestii szeroko pojętego witalizmu – zjawiska powstawania życia i przekazywania go. Ową naturalność
i materialność należy w pewien sposób traktować jako alternatywę wobec duchowego stworzenia poprzez słowo – tak wyłania się świat w biblijnej Księdze Rodzaju.
Tutaj mamy do czynienia nie tyle z idealistyczną, metafizyczną wizją, ile z jej odmienną wersją. Jeśli zapytamy, czym jest ta kreacja skupiona na materii i życiu,
to nie możemy wątpić, że ową kosmogonię wyraża właśnie żeńskie stworzenie
świata poprzez fizyczny, materialny, cielesny poród – nie zaś poprzez niematerialne
słowo. W tym ostatnim wymiarze kreowanie materialne wiąże się z wersją męską
kosmogonii, to „męskie stworzenie świata”, które w szczegółach opisał i zinterpretował Erich Fromm. Tak filozof komentuje „płeć” Księgi Rodzaju:
Stary Testament ma skrajnie męski charakter, gdyż jako podstawowy tekst żydowskiego monoteizmu
stanowi dokument zwycięstwa nad żeńskimi bóstwami, nad matriarchalnymi śladami w strukturze
społecznej. Stary Testament jest tryumfalnym śpiewem zwycięskiej religii męskiej, zwycięską pieśnią
wytępienia matriarchalnych pozostałości w religii i społeczeństwie16.

Zatem o męską kreację tu chodzi, skoro nawet kobieta wbrew wszelkiej logice
rodzi się z ciała Adama. Jeśli zaś dla tej wizji szukać alternatywy kacerskiej, to
polega ona na restytucji żeńskiego porządku, który w sposób naturalny – lecz wbrew
14
15
16
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metafizycznemu, Boskiemu (demiurgicznemu) prawu – jest predysponowany do
dawania życia.
Eksponuję w tym ujęciu kwestie związane z płciowością, trzeba bowiem pamiętać, że nawet termin „rodzaj” ma konotacje płciowe: rodzaje są przede wszystkim
męskie i żeńskie. Słowo z języka niemieckiego, który Schulz z pewnością znał – „das
Geschlecht”, to zarazem „rodzaj” i „płeć”. Zatem Wtóra Księga Rodzaju oznacza
także, a może głównie: „wtórą księgę płci” albo „księgę wtórej płci” – tak sądzę,
należałoby odczytać ten podtytuł.
Wydaje się, że tekst traktatu odbierano dotąd zbyt ortodoksyjnie i uznawano
za wywód kabalisty, gnostyka czy filozofa. W rzeczy samej, jest to w szczególności
poetycka improwizacja ojca i wyraźne powiązanie traktatu z jednoznaczną, zazwyczaj metafizyczną doktryną pozostaje w sprzeczności z licentia poetica. Oczywiście,
padają tu określenia „demiurgos”, „duch”, „materia”, wszakże wszystko to podporządkowano swoistej i nie dającej się zredukować do jednolitego dyskursu frazie,
w której elementy religii i filozofii tworzą hybrydę. Jej cel stanowi zaskarbienie
sobie akceptacji kobiet. Dlatego już w pierwszych słowach wywodu Jakub podważa wyłączne prawo twórcy, nazywanego z grecka demiurgosem, do kreacji. Owa
istotna dla gnozy, ale i dla Platona figura to paradoksalnie przede wszystkim twórca męski. Wprawdzie jest tu mowa jeszcze o innych „duchach” i głównie to metafizyczne ujęcie osłabia pozycję doktryny monoteistycznej (stąd sugestie, jakoby
Schulz budował swój system, korzystając z narracji uznających jednego Boga, są
raczej chybione), lecz już w następnej frazie dowiadujemy się, jaki aspekt przyrodzonego świata interesuje ojca szczególnie i co w jego mniemaniu ma podstawową
moc kreacji.
W zdaniu: „Materii dana jest nieskończona płodność [...]” (S 62)17, kilka kwestii
wymaga wyjaśnień. M.in. sprawa materii. Jeśli „ptasia impreza” ojca nazwana
została przez Schulza w Exposé „metafizyczną misją”, to skupienie uwagi na porządku materii, eksponowanie tego wszystkiego, co materialne i naturalne, każe
przesunąć akcenty zainteresowań ojca ze sfery metafizycznej na to, co grecka filozofia nazywa φύσις (physis). Kreacja słowem, kreacja męskiego demiurga, którego
ojczyzną jest świat duchów, statuują dwoisty obraz świata. Dominującą w nim rolę
odgrywają niematerialne, pierwsze zasady bytu (formy). To o nich mówi druga
księga dzieł Arystotelesa, którą uczniowie Stagiryty nazwali Metafizyką. Dystans,
z jakim w swym wywodzie Jakub traktuje Stwórcę i Jego metafizyczne kompetencje, przypomina krytykę metafizyki, którą przeprowadził Martin Heidegger. U tego
filozofa właśnie czytamy, iż „jeśli Bóg tworzy z nicości, to właśnie musi móc mieć
odniesienie do nicości”, i nieco dalej: „Jeśli pytanie o bycie jako takie jest wszechobejmującym pytaniem metafizyki, to pytanie o nicość okazuje się tego rodzaju, że
pochłania całość metafizyki”18. To właśnie ów – użyjmy terminologii Heideggera –
„nicujący” charakter metafizyki każe ojcu zrezygnować ze swej misji i odkryć inny
model kreacji, który ma formę przyrodzoną, naturalną i nad którym pieczę spra-

17
18
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wuje żywioł kobiecy. Tym samym ojciec w pierwszych zdaniach postuluje bankructwo metafizyki i zamiast niej postanawia adorować φύσις – naturę i jej płodność.
W Traktacie o manekinach Schulz przechodzi od „nicującej” metafizyki do rozważań
o naturze rozumianej jako physis, od ducha do materii i – co zgodne jest z osobistymi obsesjami pisarza – do przekonania o dominującej roli kulturowej mężczyzny,
który zabiegać winien o łaskawość dominującej kobiety. Dlaczego jednak metafizyka doznaje kryzysu, dlaczego fizyka, która w swym źródłosłowie oznacza naturę,
wysuwa się na plan pierwszy? Otóż odpowiedź znaleźć można w erudycyjnym
wywodzie Heideggera, którego filozofia spowodowała przecież także fundamentalne
przewartościowanie w dziejach myśli Zachodu:
Gdy zadajemy sobie pytanie o istotę i pojęcie φύσις, to zrazu wygląda to tak, jakbyśmy powodowani ciekawością chcieli dowiedzieć się czegoś o pochodzeniu wcześniejszego i dzisiejszego wykładania
„natury”. Jeśli jednak zważymy, że to źródłowe słowo zachodniej metafizyki kryje w sobie rozstrzygnięcia o prawdzie bytu, jeśli uzmysłowimy sobie, że dziś prawda o bycie w całości stała się na wskroś
problematyczna, jeśli wreszcie uprzytomnimy sobie, że istota prawdy pozostaje przy tym całkowicie
nierozstrzygnięta, a na dodatek wiemy, że wszystko to swą wspólną podstawę ma w dziejach istotnej
wykładni φύσις, wtedy porzucimy znamienne dla historii filozofii zainteresowanie „dziejami pojęć” i doświadczymy, choć z oddali, bliskości przyszłych rozstrzygnięć19.

W zdaniu Heideggera wyrażone zostaje przekonanie o konieczności dokonania
przewartościowań całej spuścizny Zachodu. Oczywiście, Heidegger, krytykując
metafizykę Arystotelesa i naukę o ideach Platona, wracając do φύσις i zgłębiając
na nowo presokratyków, postępuje jak kacerz i herezjarcha filozofii. Ten rys – poszukiwania alternatywnych źródeł „przyszłych rozstrzygnięć”, daje się zauważyć
także u Schulza w Traktacie o manekinach.
Widzimy tu odkrywanie materii kosztem formy, natury kosztem metafizyki,
sfery żeńskiej kosztem demiurgicznego prymatu mężczyzny. Schulz w swej teorii,
cechę płodności przypisując materii, interpretuje ją właśnie w duchu pierwszych
filozofów: Talesa, Anaksymandra i Anaksymenesa, którzy uznawali materię za żywą.
Autor Sklepów cynamonowych – dokładnie jak jońscy filozofowie przyrody – we
wspomnianym wcześniej zdaniu: „Materii dana jest nieskończona płodność [...]”,
wyraża swój światopogląd hylozoistyczny. Potwierdza to dookreślenie materii, której dana ma być także „moc życiowa”. Materię przenika bowiem życie – przede
wszystkim wiąże się ono z płodnością. Materia obdarzona życiem jest życiem samym – w tej koncepcji do głosu dochodzi najpierwotniejsza idea matriarchalna,
poprzedzająca jeszcze epokę demetrejską:
Na podstawie ogółu omawianych dotychczas zjawisk nie możemy mieć już wątpliwości co do podstawowej idei, z której wszystkie one się zrodziły. Oprócz demetrejskiego wywyższenia macierzyństwa
otwiera się przed nami wgląd w głębsze, bardziej pierwotne jego ujęcie – w pełną, w żaden sposób nie
ograniczoną naturalność czystego, pozostawionego samemu sobie telluryzmu20.

O tym, że owa żywa materia ma cechy kobiece, świadczyć mogą kolejne zdania
wykładu. Albowiem „uwodna siła pokusy” (S 62) wskazuje na grę erotyczną, kształtującą się na styku męskiej zasady formotwórczej i kobiecej, tellurycznej materii
19
20
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– ten element uwodzenia należy także uwzględnić, gdyż ów wątek pojawia się już
w grze płciowej między ojcem a Adelą, grze, której świadkami byliśmy w opowiadaniu Manekiny, ale i sytuacja związana z wygłaszaniem traktatu przypomina taką
właśnie grę erotyczną Jakuba ze słuchaczkami. Zresztą badacze zwracali uwagę
na przypisywanie materii i formie opozycyjnych cech seksualnych w prozie Schulza. Jerzy Jarzębski podkreśla:
Ukazaną tu [tj. w Traktacie o manekinach] opozycję ducha i materii można dalej rozwijać, kojarząc
ducha z pierwiastkiem męskim, materię – z żeńskim; pierwszy wcielałby ideę formotwórczą, niejako
abstrakcyjną – drugi fizyczną inkarnację, obciążoną u zarania grzechem cielesności21.

Natomiast Andreas Schönle przyporządkowuje materii rodzaj żeński właśnie ze
względu na potencjał erotyczny tego aspektu konstrukcji świata. Według niemieckiego badacza: „sama materia jest postrzegana jako kobieta ze względu na swoje
właściwości erotyczne”22. Proces formowania – gra μορφή (morphé) i ΰλη (hyle), to
w ujęciu ojca w istocie gra seksualna, która przypomina akt płciowy. Określenia
„dreszcze”, „miękkości”, a następnie epitet „lubieżnie”, wskazują, iż w kosmogonii
Jakuba akt powstawania świata projektowany zostaje na doświadczenie zbliżenia
intymnego – zatem w wizji ojca dominują kategorie płciowe. Trzeba bowiem pamiętać, że Jakub tyleż wykłada zasady świata, co próbuje uwieść młode szwaczki – adorując je i zarazem starając się wywrzeć na nich jak najlepsze wrażenie.
W koncepcji materii interpretowanej jako potentia ojciec w pewien sposób nawiązuje także do klasycznej teorii Arystotelesa. Mówiąc o „ożywczym tchnieniu
ducha” (S 62), wprowadza wątek biblijny lub gnostycki, choć równie dobrze może
to odwoływać się do koncepcji pneumy Anaksymenesa. Ten popis eklektycznej
i nieco chaotycznej erudycji sprawia, że, po pierwsze, nie da się przyporządkować
wywodów ojca jednemu metatekstowi, po drugie zaś odnosimy wrażenie, że ta
różnorodność jest pożądana – koncepcja ojca z założenia ma stać się „terenem
wyjętym spod prawa” (S 62), a ma na celu przede wszystkim zrobienie jak najlepszego wrażenia na słuchaczkach. I tylko tyle. Kluczowe w tym wywodzie ojca,
w którym kwestie płci grają pierwsze skrzypce, okazuje się jednoznaczne przyporządkowanie materii rodzaju – jest ona wszak „po kobiecemu plastyczna” (S 62).
Co zatem w owym naturalnym, kobiecym dziele stworzenia daje się dostrzec i co
stanowi, z punktu widzenia reguł metafizycznych, tę kluczową herezję w ojcowskiej
opowieści?
Określenia „lubieżny”, „uległy” ewidentnie wskazują na to, że ojciec traktuje
materię jako uczestnika gry seksualnej, przypisuje jej płeć i uważa, iż w relacji:
demiurg–materia, pojawia się pełne brutalności zniewolenie erotyczne, przy czym
formotwórca męski miałby stosować przemoc wobec materii „uległej wobec wszelkich impulsów”. W zasadzie fragment ów stanowi wyraz obsesji seksualnych Jakuba, który dzieli się swymi fantazmatami ze słuchaczkami, a oficjalna forma
wywodu naukowego na temat kosmogonii jest tu tylko maską. Okazuje się równo-

21
22
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cześnie, iż w tej apologii przemocy seksualnej znów do głosu dochodzi idea walki
płci – czyli osnowa wywodów Bachofena. Po raz kolejny jednak ojciec spróbuje
fantazjować o dominacji męskiej i kiedy Adela zorientuje się, że ta pozorna apologia
φύσις stanowi w istocie obsesyjne marzenie o sile mężczyzny-demiurga, to bohaterka zareaguje podobnie jak w opowiadaniu Ptaki – upokorzy ojca, przywracając
matriarchalne dominium.
Wcześniej wszakże Jakub nie był w stanie opanować swych przemocowych
fantazmatów i pokusił się nawet o apologię sadyzmu. Owa szokująca konstatacja,
poprzedzona zdaniem „Zabójstwo nie jest grzechem” (S 62), daje się wytłumaczyć
tylko, jeśli uświadomimy sobie, że sam akt zabójstwa to przede wszystkim brutalne odebranie formie jej zasady indywiduacji. Tę moralnie podejrzaną kwestię objaśnia Bolecki: „Także w opowiadaniach Schulza forma indywidualna jest ograniczeniem, biologia natomiast jej przezwyciężeniem”23. Rezygnacja z principium individuationis na rzecz naturalnego żywiołu stanowi daleko posuniętą redukcję,
w której ojciec – i zarazem Schulz – jednoznacznie zrywa z tradycją metafizyczną,
z ideą osoby i z Biblią, skoro kategoria grzechu w świecie nie obowiązuje Jakuba.
Pozostaje tylko materia i życie instynktowne, funkcjonujące poza dobrem i złem.
Faktycznie jest tu zauważalny trop Nietzscheański, trzeba natomiast pamiętać, że
kwestia odmiennej moralnej oceny śmierci, a także przekonanie, iż absolutny horyzont świata stanowi żywiołowe trwanie materii, to koncepty znane też presokratykom. W filozofii Empedoklesa śmierć nie wiązała się z niczym dramatycznym,
z niczym, co przywodziłoby na myśl jakąkolwiek tragedię – był to jedynie powrót
do naturalnej homeostazy, do pierwotnego stanu skupienia materii, redukcja do
czterech żywiołów. Ten rodzaj apologii dotyczącej sfery czystej materii, życia pierwotnego (dla presokratyków materia była czymś witalnym, a ojciec potwierdza owe
tezy w zdaniu „nie ma materii martwej”) łączy się także w jakimś stopniu z powrotem do stanu telluryczno-chtonicznego, czyli położenia typowego dla matriarchalnego, demetrejskiego dominium. Nawet apologia zabójstwa i sadyzmu wpisuje się
jakoś w porządek świętości kobiecej. Trzeba bowiem pamiętać, że archetyp Wielkiej
Matki, który skrupulatnie i inspirująco analizuje Erich Neumann, okazuje się w swej
istocie ambiwalentny, rys opieki i troski zaś przeciwstawiony jest w jednym symbolu potrzebie dominacji władzy oraz unicestwienia:
A zatem bogini może być „dobrotliwą matką” z przewagą żywiołowości, i odwrotnie, może mieć
cechy straszliwej matki, z przewagą tendencji do przemiany. [...] Współwystępowanie, następowanie
i równoległe występowanie obu tych cech podstawowych oraz zmiana ich dominacji to zjawisko, którego można dowieść we wszystkich fazach rozwoju Wielkiej Kobiecości24.

Hierofanię kobiecą z założenia cechuje głęboka ambiwalencja i ojciec, głosząc
apologię przemocy, przywołuje ową ciemną stronę archetypicznego modelu kobiecości. Poza tym nietrudno znaleźć boginię uosabiającą ten ambiwalentny rys –
dawczyni, ale i zabójczyni życia jednostkowego. Jest nią, oczywiście, hinduska Kali,
której, ze względu na pewne jej cechy, można by także przypisać motto: „Zabójstwo
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nie jest grzechem”. Mityczne połączenie zabójstwa i kobiecości, przemocy praktykowanej przez boginię – owe zjawiska nie są niczym osobliwym również w naszym
kręgu kulturowym, gdyż apologii sadyzmu doszukiwać się też można w kulcie
Artemidy. Zatem ojciec, głosząc te przemocowe narracje, poniekąd eksponuje
w pełnej krasie archetyp Wielkiej Kobiecości, dla którego ambiwalencja stanowi
znak szczególny.
Dzięki takiemu ujęciu historii kobiecego świata ojciec odnajduje zrozumienie
wśród swych słuchaczek. Właśnie na tym najbardziej mu zależy. Jakub nie chce
niczego innego niż zdobyć akceptację słuchaczek. To one i ich imponujący idol –
manekin, bezwzględnie decydują o porządku świata. Ojciec tylko problematyzuje
i racjonalizuje ich potęgę. Dlatego chwali sferę „wątpliwych i ryzykownych regionów”.
Z pozoru „wwierca się tą chytrością” i „gwałci” swe interlokutorki, a te srogie podrygi służyć mają jednemu – zdobyciu łaskawości szwaczek, porozumieniu z kobietami:
Wwiercał się tą chytrością w swe interlokutorki, gwałcił cynizmem tego spojrzenia najwstydliwsze,
najintymniejsze w nich rezerwy i dosięgał wymykające się w najgłębszym zakamarku, przypierał do
ściany i łaskotał, drapał ironicznym palcem, póki nie dołaskotał się błysku zrozumienia i śmiechu,
śmiechu przyznania i porozumienia się, którym w końcu musiało się kapitulować. [S 63]

Cały następny wywód na temat demiurgii, który dla Schönlego stanowi apologię tandety25 i przypomina fascynację masowością, jest jednak przede wszystkim
podporządkowany poincie, a ta brzmi: „chcemy stworzyć po raz wtóry człowieka,
na obraz i podobieństwo manekina” (S 64). Ta biblijna parafraza, która bezpośrednio przywołuje Księgę Rodzaju i przekonanie, że człowiek odwzorowuje ideał osobowego, męskiego Stwórcy, nie wiąże się ze zwykłą prowokacją i deprecjacją – tak
aby w miejsce Boga wstawić dokładne Jego zaprzeczenie. Wzorzec manekina stanowi ciągle wzorzec Boskości, albowiem ten obiekt jest fetyszem pogańskim. Opowiadanie Manekiny mówi o tym wprost. Manekin to „kobiecy idol” – pogański obiekt
kultu – heretyckie, występne bóstwo, swoista Asztarte, Wenus, Wielka Matka, i to
do jej „pałubowatości”, a nie do idealnego, niematerialnego wzorca Demiurgosa ma
nawiązywać nowa generacja stworzeń. Tym samym ojciec w zakończeniu pierwszej
części traktatu dokonuje wielkiej apoteozy: pierwotnej, prymitywnej formy religijności. Religijności w duchu matriarchatu, gdyż manekin to symbol takiego porządku. Znamienne jest jednak to, jak na ową apologię zareagowały słuchaczki.
Okazuje się, że słowo „manekin” funkcjonuje na prawach zaklęcia. To kluczowy, najważniejszy termin, który dla uczestniczących w wykładzie kobiet ma moc
magiczną. Dlatego to właśnie wypowiedzenie formuły magicznej powoduje reakcję
Adeli, Poldy i Pauliny:
W chwili gdy [...] ojciec wymawiał słowo „manekin”, Adela spojrzała na zegarek na bransoletce, po
czym porozumiała się spojrzeniem z Poldą. Teraz wysunęła się wraz z krzesłem o piędź naprzód, podniosła brzeg sukni, wystawiła powoli stopę, opiętą w czarny jedwab, i wyprężyła ją jak pyszczek węża26.

Sporządzając plan najbardziej naiwny, można przyjąć, że Adela podejmuje grę
erotyczną, którą sprowokował ojciec własnym wywodem. Jak to zwykle u Schulza

25
26
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bywa w takich sytuacjach, pozycję dominującą przyjmuje kobieta, mężczyzna zaś
w swym masochizmie podporządkowuje się jej rozkazom. Jednak w tym geście jest
coś więcej, jeśli serio traktować postulaty Schulza dotyczące uwzględnienia mitycznego tła jego tekstów. Oto kobieta przywraca panowanie żeńskiego dominium,
czyni to w porozumieniu z innymi przedstawicielkami tej płci, a imaginacja narratora natychmiast ewokuje animalny symbol tej władzy. Fetysz kobiecej stopy, tak
ważny w Schulzowskiej wyobraźni, przypominać zaczyna kluczową figurę animalną przypisywaną przywództwu kobiet. Oczywiście, aluzja biblijna, nawiązująca do
„prawowitej” Księgi Rodzaju, każe przywołać Ewę i objawiającego się jej szatana,
który przybrał postać właśnie tego zwierzęcia. Wszakże mitologiczny wizerunek
węża jest starszy i bardziej złożony i przynależy do praarchetypu. To Uroboros, wąż
połykający swój ogon – najdawniejsze z archetypicznych wyobrażeń, gdyż według
Neumanna „Urobor znajduje się na etapie »poprzedzającym« stadium Wielkiej Matki”27. Jednak ikonografia wielu kultur nie pozostawia złudzeń – wąż to także symbol kobiety, symbol jej władzy, zupełnie jak w obrazie przywoływanej już bogini
Kali – Pani Kosmosu. Wąż stanowi podstawowy, kluczowy symbol, choć należy
podkreślić, że jako symbol doskonale pasuje on do tej gry seksualnej, która toczy
się w czasie wykładu Jakuba. Albowiem:
uroboryczno-hermafrodytyczna natura węża sprawia, że raz jawi się on jako symbol kobiecy, innym
razem jako symbol męski. [...] Na Krecie i w Indiach wąż to atrybut bóstwa kobiecego, zarazem jednak
jest to męsko-falliczny towarzysz kobiecości28.

I takim właśnie męskim towarzyszem Wielkiej Kobiecości staje się ojciec w opowiadaniach Schulza.
Figura węża stanowi leitmotiv zakończenia pierwszej części Traktatu o manekinach. Nie tylko dlatego, że „wypięty pantofelek Adeli drżał lekko i błyszczał jak języczek węża” (S 65). Ostatnie zdanie tego fragmentu to zmetaforyzowany obraz
Uroborosa, przewijający się przez cały świat przedstawiony – tapety, mowę, myśli.
Wszystko to przeniknięte zostaje przez najstarszy i najpotężniejszy archetyp kobiecości. To wydarzenie bez precedensu, rudymentarna epifania węża połykającego
swój ogon. Symbol ten uwidacznia się w słowach, myślach, miejscach: „Lampa
syczała w ciszy, w gęstwinie tapet biegły tam i z powrotem wymowne spojrzenia,
leciały szepty jadowitych języków, gzygzaki myśli...” (S 65).
Nie można zatem dziwić się, iż to numinotyczne doświadczenie powaliło ojca
na kolana. Ten gest pokory wobec potęgi kobiecej ostatecznie potwierdza, że światem przedstawionym Sklepów cynamonowych rządzi zasada matriarchatu. Ojciec
zaś, snując wizję materii pozbawionej principium duchowego, sam zamienia się
w „automat” (S 65) i „może wymieniono go na innego” (S 65). Owe słowa potwierdzają teorię ojca, ale potwierdzają również przypuszczenie, iż ze świata opowiadań
Schulza bezpowrotnie zniknęła metafizyczna, duchowa, męska zasada, pozostawiając miejsce telluryczno-chtonicznemu żywiołowi. A ten przynależy do rudymentów naszej kultury – do demetrejskiego ładu natury poprzedzającego abstrakcyjne
prawo.
27
28
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ACCORDING TO NATURE BUT AGAINST THE LAW SOME REMARKS ON BRUNO
SCHULZ’S “TRAKTAT O MANEKINACH” (“TREATISE ON TAILORS’ DUMMIES”)
The article is an interpretation of a story from the volume Sklepy cynamonowe (The Cinnamon Shops).
An analysis of the conflict between the matriarchal and the patriarchal order is the context of this
reading. Such conflict of sexes as sketched by Johann Jakob Bachofen is also present in Schulz’s prose,
and in Traktat o manekinach (Treatise on Tailors’ Dummies) the father presents an equivocal apology of
Great Feminity, whereas the entire argument of Jakub can be expressed in a form of an erotic game in
which the inspired heresiarch plays the role of the seduce.
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WĄTKI RELIGIJNE W TWÓRCZOŚCI BRUNONA SCHULZA STAN BADAŃ
I PERSPEKTYWY BADAWCZE
Stan badań
Jerzy Jarzębski w swojej książce o Schulzu pisze:
Schulz nie był wyznawcą żadnej określonej religii: wystąpił z gminy żydowskiej, nie zdecydował się
nawet w obliczu ruiny planów małżeńskich – na przyjęcie chrześcijaństwa, świat był jednak dla niego
metafizycznym ogrodem tajemnic, a rzeczywistość objawiała na każdym kroku swoją duchową naturę,
był więc zapewne „wierzącym bez religii” – przypadek dość częsty w XX w., który „uśmiercił Boga”, ale
nie był w stanie unieważnić dramatycznych pytań o istotę i sens egzystencji1.

Artur Jocz z kolei w artykule Literatura a religia. O potrzebie religioznawczej
refleksji w obrębie literaturoznawstwa, komentując zdanie Jerzego Ficowskiego
o Schulzu, dodaje:
pogłębione studia nad twórczością Brunona Schulza [...] wymagają także religioznawczego wsparcia. [...]
do naukowego ogarnięcia fenomenu wykreowanej przez Schulza rzeczywistości potrzebna jest również
wiedza religioznawcza. Naturę literackiego świata nauczyciela rysunku z Drohobycza lepiej pomogą
zinterpretować „badania parareligioznawcze, psychoetnologiczne niż klasyczne metody literaturoznawstwa”2.

Tak zarysowana perspektywa studiów nad wątkami religijnymi w dziele Schulza ma wiele aspektów.
G n o z a i h e r e z j a (A r k a d i u s z K a l i n)
W twórczości literackiej szczególnie widoczne są nawiązania Schulza do gnostycyzmu. Badacze wielokrotnie podkreślali znaczenie wątków gnostyckich w utworach
pisarza, np. Jocz w wymienionym artykule. Autor rozwija swoją analizę również
w innej rozprawie: Bruno Schulz, czyli o gnostycznej pokusie literatury.
Dla niniejszej pracy jednak bardziej istotne jest zdanie Arkadiusza Kalina,

1
2
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wyrażone w studium Księga heretycka – Schulzowski model kultury literackiej3.
W tekście tym badacz zwraca uwagę m.in. na heretyckość gnostycyzmu. Podkreśla,
że zalicza się on do największych herezji w dziejach kultury judeochrześcijańskiej.
Ojciec „»herezjarcha« [...] opętany [jest] »kacerską doktryną« [...]”4. Cały jego traktat
(Traktat o manekinach) nasycony został motywami typowymi dla gnozy: Demiurg,
duch, materia, kreacja, problem zła i cierpienia, itp. Opowiadanie ma charakter
traktatu teologiczno-naukowego i sam podtytuł – albo Wtóra Księga Rodzaju –
wskazuje na tę księgę Starego Testamentu, która najbardziej interesowała gnostyków. Według badacza do tradycji gnostyckiej Schulz sięga raczej jako do pewnego
rezerwuaru wątków i symboli bez wyszczególnienia odwołań do konkretnych szkół
gnozy. Ze względu na jej wydźwięk heretycki jest ona atrakcyjna dla pisarza. W opowiadaniu Nawiedzenie przedstawiony zostaje spór Jakuba (ojca) z Bogiem, nawiązujący do Biblii w apokryficznej wersji, ponieważ, jak podkreśla Kalin, walka ta ma
zmieniony finał: ojciec „zanika, więdnie w oczach” w następstwie kłótni z Demiurgiem5, zamiast – jak czytamy w Księdze Rodzaju – zapewnić sobie opiekę, błogosławieństwo i dobrobyt. Demiurg odpowiada za zło na świecie, zło jednak jest raczej
wynikiem skażenia procesu kreacji niż istnienia transcendentalnej zasady szatana.
Gnoza, nie rezygnując z dualizmu, nie konstruuje opozycji: „bóg dobra” – „bóg zła”.
Podobnie w opowiadaniach Schulza nie ma uzasadnienia dla zła jako transcendentalnego elementu ingerencji. Zło pojawia się jako skutek skażenia, deformacji,
pomyłki. W finale pierwszej części Traktatu o manekinach widzimy, że Adela interweniuje, przerywając ojcu i kusząc go wypiętym pantofelkiem, który „błyszczał jak
języczek węża” 6. Badacz tłumaczy tę scenę aluzją do kuszenia Adama w raju,
aluzją do grzechu pierworodnego. Twórczość rodzi się ze zdrady ducha „uwodzonego” przez materię. Ojciec w końcu – tak jak gnostycy – oddziela Demiurga, Stwórcę od materii. Materia jest czymś pierwotniejszym, niezależnym od Demiurga.
Wątek gnostycyzmu powraca również w Sanatorium Pod Klepsydrą. Tam,
w opowiadaniu Wiosna, pojawia się Franciszek Józef, potężny i smutny Demiurg,
który obejmuje świat i ogranicza go ze wszystkich stron. Piszą o tym obaj badacze,
Jocz i Kalin. Istotne jednak wydają się słowa Kalina o tym, że Schulz nie jest wyznawcą gnozy – tylko „raczej jej »użytkownikiem«”7.
K a b a ł a i m e s j a n i z m (W ł a d y s ł a w P a n a s)
Drugi, gruntownie zbadany, wątek religijny w dziele Schulza to Kabała. Władysław
Panas w Księdze blasku interpretuje dorobek artystyczny pisarza według jej odmiany luriańskiej8. Kabalistyczne stworzenie świata („cimcum”) badacz rozpoznaje
wyraźniej w opowiadaniu Noc wielkiego sezonu oraz w artykule krytycznym Schul-

3
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za Ega Van Haardt. Upadek stworzenia („szwirat ha kelim”) został przedstawiony
w Ulicy Krokodyli, a zbawienie świata („tikkum”) bardziej widoczne jest według
Panasa w dwóch pierwszych opowiadaniach Sanatorium Pod Klepsydrą, czyli Księdze i Genialnej epoce. Zbawienie świata, jego zdaniem, stanowi istotę całej twórczości Schulza.
Zanim Panas wydał Księgę blasku, napisał artykuł Mesjasz rośnie pomału...
O pewnym wątku kabalistycznym w prozie Brunona Schulza9. W szkicu tym badacz
zajmuje się ściślej kontrowersyjnym tematem Mesjasza w dziele Schulza i czyni
w związku z tym interesujące uwagi. Najpierw podkreśla fakt, że Mesjasz to niezrealizowana powieść, która miała być opus vitae pisarza. Druga opowieść Sanatorium
Pod Klepsydrą, czyli Genialna epoka, jak utrzymywał sam autor, to fragment Mesjasza. Panas słusznie dodaje, że pierwsza część Sanatorium Pod Klepsydrą, czyli
Księga, oczywiście i jednoznacznie wiąże się z Genialną epoką. Badacz, komentując
twierdzenie Schulza, iż Mesjasz będzie dalszym ciągiem Sklepów cynamonowych,
wnioskuje, że utwór nawiązywał do wcześniejszego dzieła, ale także to dzieło musiało zawierać jakieś „mesjańskie antycypacje”, a więc Mesjasz w pewien sposób
istnieje już w prozie Schulza. Tytuł Mesjasz to nie zwykły termin sakralny, lecz
sacrum maksymalnie zintensyfikowane. Nadzwyczajny fragment przedstawiający
przybycie Mesjasza w Genialnej epoce – według badacza – należy do najpiękniejszych
w całej prozie Schulza:
Jeden jedyny raz w całej znanej twórczości Schulza mówi się bezpośrednio, eksplicytnie, wprost
o Mesjaszu, o osobie Mesjasza. [...] Historia przyjścia Mesjasza, czyli Odkupienia, została opowiedziana
w pięciu zdaniach! Bo to jest kompletna opowieść, to jest cały, choć lapidarny, tekst. Księga w pięciu
zdaniach10.

Kolejna znacząca uwaga Panasa dotyczy tego, że w rysunkowych wersjach
Przybycia Mesjasza Schulza nie pojawia się osoba Zbawiciela. Powtórne dzieciństwo
pisarza, „Genialna epoka” i „czasy Mesjasza” są w istocie tożsame. Droga prowadząca ku końcowi wszystkich rzeczy stanowi zarazem drogę ku ich początkowi.
Wątek mesjański to główna idea Schulzowskiej refleksji o twórczości i jednocześnie
zasadnicza strategia odnosząca się do praktyki artystycznej. Wszystkie „momenty”
mesjańskie w prozie Schulza, szczególnie zaś w Księdze i w Genialnej epoce, pojawiają się bezpośrednio w związku z działaniami artystycznymi bohatera. Na pytanie,
czy „Genialna epoka” zdarzyła się, czy nie, autor Sklepów cynamonowych odpowiada twierdząco i przecząco równocześnie:
Bo są rzeczy, które się całkiem, do końca, nie mogą zdarzyć. Są za wielkie, ażeby się zmieścić
w zdarzeniu, i za wspaniałe. Próbują one tylko się zdarzyć, próbują gruntu rzeczywistości, czy je uniesie. I wnet się cofają, bojąc się utracić swą integralność w ułomności realizacji11.

Po wydrukowaniu Księgi blasku Panas napisał artykuł Żeński Mesjasz, czyli
o „Wiośnie” Brunona Schulza12. W pracy tej badacz formułuje interesujące uwagi
9
10
11
12
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dotyczące motywu Mesjasza w Wiośnie. Zanim Schulz wydał Sanatorium Pod Klepsydrą, zbiór opowiadań, zawierający ostateczną wersję Wiosny, rok wcześniej
opublikował w miesięczniku „Kamena” (1935, nr 10) fragment tego opowiadania,
którego nie ma w całości w edycji z 1936 roku. Tym passusem pisarz – jak wspominał redaktorowi „Kameny” 16 III 1935 – był wyraźnie usatysfakcjonowany.
Z ostatecznej wersji Wiosny jednak, o czym nadmieniał w liście do Tadeusza Brezy,
nie był zadowolony13. Schulz usunął fragment wydany w „Kamenie” z edycji z 1936
roku prawdopodobnie dlatego, że – jak twierdził Jerzy Ficowski – nie przystawał do
całości utworu14. Widzimy w nim opis żydowskiego święta Paschy.
Kolejna uwaga Panasa dotyczy ilustracji załączonych przez Schulza do tomu
Sanatorium Pod Klepsydrą. Wśród nich znajdowały się też i takie, które nie odnoszą
się bezpośrednio do żadnego tekstu. Z tego powodu Ficowski postanowił je usunąć
z albumu z ilustracjami autorskimi Schulza15. Pokazują one nagie kobiety i mężczyzn siedzących przy stołach bądź nagie kobiety w powozach. W opowiadaniu
Wiosna główny bohater, Józef, ożywia figury woskowe wchodzące w skład wędrownego panoptikum, żeby posiadać armię, która będzie broniła sukcesyjnych praw
Bianki. Figurę jej ojca, arcyksięcia Maksymiliana, Józef budzi, wypowiadając żarliwym szeptem do jego ucha imię Bianki i wymawiając powoli i dobitnie imię wroga – Franciszka Józefa Habsburga. Figury woskowe to monarchiści i antymonarchiści, rewolucjoniści i kontrrewolucjoniści, anarchista włoski Luigi Luccheni,
zabójca cesarzowej Elżbiety, czyli morderca Habsburgów. Widzimy tutaj w jednym
zgodnym stadle jagnię i wilka, antylopę i lwa, czyli apokaliptyczną scenę wiecznego królestwa mesjańskiego. Pod koniec artykułu badacz dodaje, że Wiosna narodziła się podczas urlopu, który Schulz dostał na pisanie powieści Mesjasz. Według
Panasa usunięty passus zamieszczony w „Kamenie”, miał stanowić część planowanej powieści Mesjasz, gdzie Zbawca byłby mężczyzną. Wiosna powstała w jej zastępstwie i dlatego postać Bianki postrzega narrator jako Mesjasza, żeńskiego
Mesjasza.
B a ł w o c h w a l s t w o i i d o l a t r i a (K r i s V a n H e u c k e l o m)
Trzeci motyw religijny, najbardziej widoczny w pozaliterackiej twórczości Schulza,
to bałwochwalstwo. Jan Gondowicz m.in. podkreśla religijne, a raczej religioznawcze źródła Xięgi bałwochwalczej. Według badacza Schulzowska sakralizacja erotyzmu może być traktowana jako próba wskrzeszenia starożytnego kultu bogini
Bliskiego Wschodu – Astarte. O tym świadczy „orgiastyczny, lecz nie dionizyjski
charakter odmalowanych adoracji”16. Rys lunarny, bestiarium i rekwizytoria, inicjacyjny styl ofiarnictwa – to wszystko jest swojego rodzaju odniesieniem do kananejskiej prostytucji świątynnej. Mamy tutaj do czynienia z idolatrią w ścisłym
znaczeniu tego słowa17.
13
14
15
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Belgijski badacz Kris Van Heuckelom w artykule Artistic Crossover in Polish
Modernism. The Case of Bruno Schulz’s „Xięga Bałwochwalcza” („The Idolatrous
Booke”) czyni bardzo interesujące uwagi dotyczące Schulzowskiego bałwochwalstwa,
podkreśla m.in. relację słowo–obraz 18. Do pewnego stopnia cykl grafik pisarza
przedstawia podejmowany przez niego akt kreacyjny. Xięga bałwochwalcza – jako
dzieło w trakcie tworzenia – jest ukazana na rycinie 7: Undula u artystów. Widzimy
tu żeńskiego idola Undulę patrzącą na rysunek, otaczają ją artyści męscy, przeważnie rzeźbiarze i malarze. Kartkami leżącymi u jej stóp mogą być szkice lub
skończone ryciny, które potencjalnie będą składać się na Xięgę bałwochwalczą.
W ostatniej rycinie noszącej ten sam tytuł, co cały cykl, idol otrzymuje zwieńczone
dzieło. Archaiczne „X” w słowie „Xięga” przypomina bardzo ważną książkę religijną – tekst sakralny. Termin „bałwochwalstwo” (gr. eidolo-latreia), czyli adoracja
fałszywego bóstwa’, odnosi się do relacji wyraźnie ukierunkowanej na wzrok. Obie
strony werbalno-wizualnej opozycji, księga i idol, przedstawiane są razem w różnych
konfiguracjach. Drugie przykazanie Boże brzmi:
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu
tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem
zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych,
którzy Mnie nienawidzą19.

Koncepcja idolatrii opisana w biblijnym przykazaniu jest złożona z dwóch części. Pierwsza część sugeruje czynność tworzenia podejmowaną przez bałwochwalcę. Druga – podporządkowanie i uległość. Schulz wykonuje obie czynności. Stosując specyficzną technikę cliché verre, artysta tworzył odbicie, czyli idola (gr. eidolon)
w sposób dosłowny. Podporządkowanie Schulza idolowi jest najbardziej widoczne
na rycinie Dedykacja. Na kolejnych grafikach łatwo zidentyfikować Schulza w tłumie męskich bałwochwalców składających hołd żeńskiemu idolowi. Starotestamentowy zakaz sporządzania obrazów wyraża zasadniczą przewagę formy werbalnej
nad wizualną. Bóg chce pozostać w ukryciu. Jego ulubionym środkiem przekazu
jest słowo, a idol koncentruje się na komunikacji wzrokowej. Ta wizualność przynależy do zmysłowości i odnosi się do niej, formy werbalne nawiązują natomiast
do rozumu i duchowości. Najistotniejszy element dodany przez Schulza do opozycji między słowocentrycznym ikonoklazmem a wzrokocentryczną idolatrią to płeć.
Księgę, będącą środkiem wypowiedzi werbalnej, przedstawił artysta jako typowy
atrybut męski, podczas gdy idol ma wyraźnie kształty kobiece.
W całym cyklu rycin można dostrzec przejście od początkowej koncentracji na
kulturze do późniejszego skupienia się na kwestiach natury obejmujących relacje
między płciami. Przykazanie dotyczące bałwochwalstwa zostało złamane przez
pozornych reprezentantów elity intelektualnej: dostojników religijnych, artystów,
18

19
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starych, mądrych Żydów. Dokonuje się ostateczna ofiara – podporządkowanie
księgi sferze wizualnej. Zsekularyzowana wersja tego podporządkowania może
pozornie odnosić się do obiektywnego i naturalnego rozróżnienia między literaturą
a malarstwem. Sztuka Schulza przekracza granice. Księga łamie ekskluzywny
związek (ślub) ze słowem i popełnia cudzołóstwo z idolem. „Xięga bałwochwalcza”
staje się więc księgą cudzołóstwa. Połączenie sfery werbalnej i wizualnej w sposób
wyrazisty przedstawił autor w obu wersjach ryciny zwieńczającej Xięgę bałwochwalczą, gdzie księga i idol jednoczą się. Cykl Schulza nie dotyczy dominacji seksualnej,
tylko dominacji jako takiej. Sfera transcendencji ustępuje tu sferze świata. W Xiędze bałwochwalczej wszakże zawiera się idea narracji. Z jednej strony, „Xięga”
podporządkowuje się reprodukcji obrazowej, z drugiej – obrazy dostosowują się do
narracyjnego biegu książki. Artyście wolno przekraczać granice.
A d o r a c j a i d i o n i z y j s k o ś ć (W ł o d z i m i e r z B o l e c k i)
W artykule Witkacy – Schulz, Schulz – Witkacy. Wariacje interpretacyjne Włodzimierz
Bolecki, komentując zdanie Witkacego o dziele Schulza, twierdzi, że „»sadyzm kobiecy połączony z męskim masochizmem«, który Witkacy pierwszy uznał za specjalność Schulza, był przede wszystkim specjalnością samego Witkacego [...]”, oraz że:
„»masochizm« jako klucz do Schulzowskiej wyobraźni niewiele [...] wyjaśnia, a raczej
gruntownie zaciemnia i deformuje interpretację relacji między kobietami a mężczyznami w twórczości Brunona Schulza”20.
Bolecki podkreśla także, iż niemal na wszystkich grafikach autora Xięgi bałwochwalczej kobiety znajdują się na pierwszym planie, w centrum, natomiast mężczyźni na drugim, na peryferiach. Gdy kobieta na owych grafikach jest ciałem,
mężczyzna wzrokiem, i w tych relacjach zawsze zostaje zachowany dystans. Według
badacza bardzo istotny jest dla Schulza motyw spotkania. Wiąże się on z całą gamą
wyrażanych odczuć: od zainteresowania, przez szacunek, do podziwu i hołdu. Hołd
składany kobietom na grafikach wydaje się figurą graniczną: między gestem szacunku a adoracją bałwochwalczą. W tych relacjach nie ma ani strachu, ani poniżenia, z gestów zaś przebija delikatna stylizacja religijna. To niewątpliwie świat
sacrum. Komentując określenie „prowokacyjnie bluźnierczy charakter”, Krystyny
Kulig-Janarek na temat Xięgi bałwochwalczej Schulza21, Bolecki twierdzi, że pisarz
od bluźnierstwa i prowokacji był jak najdalej. Stykamy się tu z innego rodzaju
sacrum – z sakralizacją akcji, postaci i relacji między nimi. Obiektem adoracji na
rysunkach i grafikach Schulza bywają także kobiety ubrane i wydaje się typowe to,
że nie dają się one pochwycić spojrzeniom mężczyzn. Kobieta jest dla nich przede
wszystkim nieosiągalna. Granica kobiecego regnum pozostaje nieprzekroczona.
Szczególne zainteresowanie może budzić centralna postać kobieca cyklu Xięga
bałwochwalcza, którą artysta nazwał Undulą. Mogła być ona traktowana jako
bliźniacza siostra uosobienia zwycięskiej kobiecości prozy Schulza – Adeli. Według
Ficowskiego imię Undula kojarzy z Undyną ( rusałką’), z undą – falą’, strumieniem’,
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wirem’, niepokojem’. Bolecki wspomina, że Ondyna (Undyna) to tytuł opowieści
niemieckiego pisarza Friedricha de la Motte Fouqué, która ukazała się w 1811 roku.
Natychmiast zdobyła ona ogromną popularność i w następnym roku na jej podstawie skomponowano operę. Historię o Undynie chwalili Johann Wolfgang Goethe,
Walter Scott i Richard Wagner, a w roku 1913 została ona przetłumaczona na język
polski. Ondyna była nimfą, rusałką, należała do świata żywiołów. Wizję tę zaczerpnął Fouqué z księgi słynnego alchemika Paracelsusa. Istoty podobne do Undyny
nie posiadają duszy indywidualnej, mają natomiast duszę zbiorową22, Undula
Schulza:
z d a j e s i ę b y ć t y l e ż i m i e n i e m w ł a s n y m, c o i m i e n i e m z b i o r o w y m, [...] każda z kobiet
[...] j e s t K o b i e t ą w o g ó l e. [...] należy do innego, tajemniczego, nieuchwytnego i stale zmiennego
świata żywiołów23.

W kolejnym swoim artykule zatytułowanym Principium individuationis. Motywy
Nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza Bolecki twierdzi, że dzieła Schulza
bardzo dużo zawdzięczają filozofii sztuki Friedricha Nietzschego24. W szkicu krytycznym Zofia Nałkowska na tle swojej nowej powieści Schulz wyraża się z entuzjazmem o Nietzscheańskiej filozofii kultury, czyli dionizyjskości 25. W Exposé
o „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza czytamy, iż Schulz podobnie jak
Nietzsche twierdzi, że „swoją kreację, swe fantazjowanie i snucie wywiódł z pogańskiego pojmowania życia [...]”26. Principium individuationis stanowi w koncepcji
Nietzschego wyznacznik sztuki apollińskiej, która podporządkowana jest intelektowi oraz moralności. Sztuka apollińska to kłamstwo i więzienie – unicestwienie
zasady principium individuationis miało więc dla Nietzscheańskiej koncepcji kultury wyzwalający charakter. Apollińskość i dionizyjskość są nazwami dwóch uniwersalnych i biegunowo przeciwnych koncepcji sztuki. Zdaniem Boleckiego, oba porządki istnieją w filozofii sztuki Schulza, jakkolwiek zdecydowanie wyraźniejszy
okazuje się ten drugi.
Sztuka dionizyjska łamie granice, wyzwala świat, odradza go, przełamuje granice między człowiekiem i światem, kulturą i naturą. Ze zjednoczenia z nią płynie upojenie, rozkosz, ekstaza, będące wyrazem radości z uwolnienia od pozoru i złudzenia tworzonego przez sztukę apollińską. Identyczny
motyw odnajdujemy w prozie i esejach Schulza27.

„Dionizos [...] doświadcza na sobie »cierpień indywiduacji« [...], został przez
Tytanów rozerwany na kawałki [...]”28. Ta idea należy do centralnych motywów
w filozofii sztuki Schulza. Dawna jedność słowa rozpadła się na izolowane fragmen22
23
24
25
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28
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ty. Celem drohobyckiego pisarza jest odzyskanie utraconej jedności poprzez mityzację. Żeby dotrzeć do pierwotności, do mitu, do sensu, trzeba najpierw odrzucić
pozór, jaki wytwarzają języki współczesnej cywilizacji. To Schulzowska wersja
krytyki kultury apollińskiej.
T r z y k o b i e c e h i e r o f a n i e (M a r c i n C a ł b e c k i)
Marcin Całbecki w artykule Drohobycki matriarchat. Antropologiczne wątki „Sklepów
cynamonowych” Brunona Schulza analizuje prozę twórcy za pomocą teorii matriarchatu Johanna Jakoba Bachofena 29. Schulz nadmienił w liście do Stanisława
Ignacego Witkiewicza, że w Sklepach cynamonowych starał się „odnaleźć własną,
prywatną mitologię, własne »historie«, własny mityczny rodowód”30. Bardzo ważny
punkt w pisarstwie autora Xięgi bałwochwalczej stanowi, zdaniem badacza, zależność mitu od historii. Oba pojęcia są dla Schulza nierozerwalne. Dzieje tworzą się
na podstawie mitu, natomiast paralelizm historii i mitu dotyczy tyleż historii publicznej, ile prywatnej. Całbecki nawiązuje w swojej rozprawie do poglądu Boleckiego: omawiając Schulzowskie rozumienie mitu, podkreśla pozaracjonalną i niezwerbalizowaną dla pisarza istotę historii.
Bachofen w dziele Das Mutterrecht (Matriarchat) twierdzi, że „początek wszelkich
zdarzeń tkwi w micie” i że „Bez poznania początku wiedza historyczna nigdy nie
dotrze do wewnętrznego kresu”31. Całbecki widzi zbieżność między Bachofenem
a Schulzem w podejściu do koncepcji mitu. Dodaje jednak, iż do pokonania dychotomii historii: publiczna–prywatna, potrzebne „jest [...] wkomponowanie narracji
mitycznej w porządek interpretacji historycznej i uznanie jej za podstawę rozumienia dziejów zarówno w porządku prywatnym, jak i publicznym”32. Według badacza:
odwołuje się [Schulz] do kategorii mitu z tych samych powodów, na których Bachofen oparł swoją
teorię. [...] a cała autobiografia zapisana w Sklepach cynamonowych to opis rywalizacji dwóch porządków uosobionych przez skonfliktowane z sobą płcie33.

U Schulza, w optyce Całbeckiego, ontogeneza nakłada się na filogenezę i artysta traktuje tożsamo początki własnej egzystencji z egzystencją gatunku ludzkiego.
Wyjazd ojca, o którym wspomina się w pierwszym zdaniu Sklepów cynamonowych,
i brak mężczyzn w pierwszym opowiadaniu Sierpień – odnoszą się do panowania
systemu matriarchalnego. U zarania dziejów nie było mężczyzn, role społeczne
odgrywały jedynie matki oraz ich dzieci. Zdaniem badacza, rynek miasta porównany do biblijnej pustyni, bezproduktywnej i jałowej, stanowi wzorzec kultury patriarchalnej: „Centrum [...] jest puste, a wszystko, co istotne, odbywa się na pogańskich peryferiach”34. Tam spotykamy najpierwotniejsze bóstwa porządku ginaj-
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kokracji. Sierpień to odpowiednik biblijnej Genesis. Zawiera on opis trzech bóstw
kobiecych.
Pierwsze z nich, Adela, przedstawiona została na wzór żeńskiego bóstwa – Pomony. Schulz na samym wstępie Sklepów cynamonowych umieszcza jej opis. Bogini jako taka też okazuje się pierwszym obiektem czci religijnej w hipotezie Bachofena. Od obrazu Pomony rozpoczyna się duchowa autobiografia Schulza. Pomona
wraca i jej powroty wydają się cykliczne, co jest typowe dla narracji opartej na
micie. Atrybut bogini stanowią płody ziemi. „Istnienie telluryczne”, jak zauważa
Całbecki, „jest wymownym znakiem sakralizacji kobiety”35. Lato, ogród, natura,
życie wegetatywne w całości podporządkowane zostają kobiecości. Niepohamowana płodność wiąże się ściśle z płodnością Demeter.
Drugim kobiecym bóstwem poddanym prawom matriarchatu jest wariatka
Tłuja, „bogini wynaturzonej pogańskiej płodności”36. Tłuja reprezentuje łączność
z materią i życiem biologicznym. Schulz pisze, że jest „podobna do bożka pogańskiego” i jej twarz jest pół zwierzęca, pół boska37. Zdaniem Całbeckiego, mamy tu
do czynienia z najpierwotniejszymi i najprymitywniejszymi formami ujawniania się
świętości, typowymi dla mysterium tremendum. Widzimy tu człowieczeństwo w absolutnych, heterycznych początkach. Stan ekstazy, orgia jako rytuał religijny wiąże się z najwcześniejszymi formami kultu znanymi człowiekowi. Według Mircei
Eliadego „orgia odpowiada niezróżnicowaniu sprzed aktu stworzenia”38.
Trzecie bóstwo kobiece pojawiające się w Sierpniu to ciotka Agata. Ostatnia
bogini jest podstawą rytu matriarchalnego. To matka par excellence. Istota, która
rodzi i wzrasta w swoich stworzeniach. Jest zobrazowana przez Schulza jako mięso białe i płodne, „bujające [...] jakby poza granicami osoby, zaledwie luźnie utrzymywanej w skupieniu, w więzach formy indywidualnej [...]” – „Była to płodność
niemal samoródcza, kobiecość pozbawiona hamulców i chorobliwie wybujała”,
gotowa „rozpaść się, rozgałęzić, rozsypać w rodzinę” 39. Badacz podkreśla tutaj
skrajny biologizm opisu i więzy krwi. Ciotka Agata przypomina fetysz płodności
paleolitu.
Poruszoną problematykę kontynuuje Całbecki w artykule „Metafizyczna misja”.
Ojciec i próba statuowania patriarchalnego porządku w „Sklepach cynamonowych”
Brunona Schulza40. Eksperyment z ptakami z opowiadania o tym samym tytule,
zdaniem autora studium, jest próbą stworzenia świata przez mężczyznę na miarę
własnej, „logocentrycznej zasady”41. Mamy zatem do czynienia z mityczną „rywalizacją starszego porządku żeńskiego z nową zasadą męską”. Badacz w tym punkcie
odnosi się do Ericha Fromma i jego twierdzenia, że „Zanim ustanowiono męskie
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zwierzchnictwo, występowała u mężczyzn »zazdrość o ciążę« [...]”42. Metafizyczna
misja ojca opiera się na duchowej zasadzie Demiurga. Ojciec staje się „ojcem w ogóle” i główny cel patriarchalnego porządku to „oderwanie się ducha od zjawisk naturalnych”. Zgodnie ze zdaniem Całbeckiego, zasada ojcowska przedstawiana jest
w Sklepach cynamonowych jako podejrzana i marginalna43.
Perspektywy badawcze
D e m i u r g o s i m a t e r i a (W t ó r a K s i ę g a R o d z a j u)
Na początku opowiadania Nawiedzenie pojawia się wreszcie postać ojca. Okres,
w którym działa, to zima, kiedy on „schodził do [...] zimnych i ciemnych pokojów
[...] [i] szedł budzić ciężko chrapiących z twardego jak kamień snu”44. Czytelnik
szybko dowiaduje się, że ojciec zaczyna chorować. Następuje jego groteskowa walka z Bogiem, w której bohater ten zostaje pokonany i zanika. W końcu staje się
mały jak kupka śmieci, „którą Adela co dzień wynosiła na śmietnik”45.
W Ptakach zimowe dni są opisane jako pełne nudy. Scena sprzątania stanowi
pierwsze spotkanie służącej Adeli z ojcem. Ojciec ją obserwuje podczas sprzątania,
a jego ciałem wstrząsa „rozkoszny spazm orgazmu”46. Tomasz Bocheński komentuje to tak, że bohater Schulza „odczuwa orgiastyczną przyjemność unicestwienia
siebie [...]. [...] sprzątająca-śmierć sprowadza absolutną rozkosz, rozkosz unicestwienia »ja«”47. Autor Sklepów cynamonowych podkreśla nieograniczoną władzę
Adeli nad ojcem. W dalszej części opowiadania widzimy, jak służąca unicestwia
jego ptasie królestwo. Podobna do szalejącej menady, tańczy taniec zniszczenia
i gromada ojca wznosi się w powietrze. Impreza z ptakami była ostatnim przejawem
działalności ojca przed zniknięciem, później już tylko „Po całym mieszkaniu słychać
było kłapanie pantofelków Adeli”48...
W opowiadaniu Manekiny Schulz wprowadza czytelnika w przestrzeń, w której
młode krawcowe ze skrawków materiałów szyją manekina. Jest on przedstawiony
jako „cicha dama”, „pani sytuacji”, „moloch nieubłagany”, „jak tylko kobiece molochy być potrafią [...]”49. Przed tym molochem w towarzystwie Poldy i Pauliny
rozwija ojciec swój „traktat o manekinach”50. Od samego początku kwestionuje on
nie tylko monopol Demiurga w tworzeniu, ale również jego władzę jako taką. Demiurgos Schulza jest bardzo podobny do Demiurga gnostyków, jeżeli nawet nie
tożsamy z nim. To uzurpator, lecz nie złośliwy. Niedoskonałość i cierpienie świata
pochodzą z pomyłki i niedoskonałości samego Demiurga. W kolejnej części – w Trak-
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tacie o manekinach. Ciągu dalszym – ojciec nie odnosi się już do Demiurga, tylko
do materii. Następuje długa pochwała materii, która jest nieustannie żywa.
Materia leży u podstaw całego systemu Schulza. Gloryfikacja materii – albo
dokładniej: materii w odwiecznej zmienności – odgrywa nadrzędną rolę w jego dziele. Gnostycy też przywiązują dużą wagę do materii, ale stanowi ona dla nich element
negatywny, przeciwny duchowi pozytywnemu. U Schulza jest raczej odwrotny porządek. W centrum znajduje się materia ze swoimi nieskończonymi zmianami-przemianami. Duch jest obecny i materia go kusi do tego, żeby kreował. Wydaje się
jednak prawie niepotrzebny, ponieważ materia jest niemal samostwórcza. Byty
wykreowane przez ducha są krótkotrwałymi i nieszczęśliwymi maskami, które zaraz
zostaną odrzucone w wyniku odwiecznej tendencji zmieniania się materii. W końcu
wszakże ojciec wróci ponownie do tematu Demiurgosa, albo raczej demiurgii, czyli
twórczości. Wygląda tu na to, że ojciec przekroczył granice gloryfikowania materii i
poszedł dalej. Następnie pragnie odegrać rolę Demiurga. W tym punkcie narrator
nie zgadza się z ojcem: „Co do nas, to byliśmy dalecy od wszelkich pokusów demiurgicznych”51. Terminologia gnostycka przydaje się Schulzowi zwłaszcza z powodu
swojej heretyckości. Samo słowo „Demiurgos” odnosi się do treści heretyckich. Pisarz
jednak nie szuka transcendentnej postaci pozytywnej poza Demiurgiem. Istota
rzeczy u Schulza znajduje się w materii, w przemienności materii.
Pierwsza część traktatu, która opatrzona jest podtytułem: albo Wtóra Księga
Rodzaju, kończy się deklaracją ojca. Ojciec pragnie demiurgii, chce stworzyć po raz
kolejny człowieka „na obraz i podobieństwo manekina”. Schulz wskazuje na pewien
incydent, przewrotnie określając go jako „drobny i błahy”. W chwili kiedy ojciec
wypowiada słowo „manekin”, manekin – dama z kłaków i płótna, ten kobiecy, nieubłagalny moloch, ożywia się. Adela zajmuje jej miejsce: „z wielkimi trzepoczącymi
oczyma, pogłębionymi lazurem atropiny, z Poldą i Pauliną po obu bokach [...]”
„podniosła brzeg sukni, wystawiła powoli stopę [...]” „i wyprężyła ją [...]”, „On – herezjarcha natchniony [...]” „osunął się na kolana”52.
P o g a ń s t w o i r e l i g i a M o j ż e s z o w a (N o c w i e l k i e g o s e z o n u)
W ostatnim opowiadaniu Sklepów cynamonowych – Nocy wielkiego sezonu, Panas
zwraca uwagę na wyjątkowy obraz stworzenia świata. Ojciec, stylizowany na biblijnego proroka, wchodzi w rolę samego Stwórcy. Sklep staje się fantastycznym Kanaanem, w którym ojciec „jak walczący prorok”, „wędrował wielkimi krokami,
z rękoma rozkrzyżowanymi proroczo w chmurach, i kształtował kraj uderzeniami
natchnienia”53. Ojciec realizuje swoją sukienną kosmogonię, „wodospadami sukna,
jak pod uderzeniem Mojżeszowej laski”, „u stóp tego Synaju, wyrosłego z gniewu
ojca, gestykulował lud, złorzeczył i czcił Baala [...]”, ojciec „gromił z wysoka bałwochwalców potężnym słowem” 54. W tym wyraźnie demiurgicznym opowiadaniu
stylistyka biblijna jest bardziej widoczna niż w większości innych opowiadań Schulza. Natykamy się tu na opis zachowania ludzi, którzy:
51
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uciekali przed zmierzchem w cichym popłochu i naraz dosięgał ich ten trąd, i wysypywał się ciemną
wysypką na czole, i tracili twarze, które odpadały wielkimi, bezkształtnymi plamami, i szli dalej już bez
rysów, bez oczu, gubiąc po drodze maskę po masce, tak że zmierzch roił się od tych larw porzuconych,
sypiących się za ich ucieczką55.

Natomiast na początku matriarchalnego opowiadania Sierpień znajduje się
zupełnie inny opis ludzi:
Przechodnie, brodząc w złocie, mieli oczy zmrużone od żaru, jakby zalepione miodem, a podciągnięta górna warga odsłaniała im dziąsła i zęby. I wszyscy brodzący w tym dniu złotym mieli ów grymas
skwaru, jak gdyby słońce nałożyło swym wyznawcom jedną i tę samą maskę – złotą maskę bractwa
słonecznego; i wszyscy, którzy szli [...], pozdrawiali się w przejściu tą maską [...], szczerzyli do siebie
ten grymas bakchiczny – barbarzyńską maskę kultu pogańskiego56.

W obu przypadkach mamy ewidentnie do czynienia z motywem maski. Jak
jednak ogromnie się różnią od siebie sposoby wykorzystania go! W pogańsko-matriarchalnym Sierpniu każdy przechodzień nosi „barbarzyńską maskę kultu pogańskiego”, u wszystkich widać „ten grymas bakchiczny” z powodu nadmiaru żaru
słońca. Ludzie pozdrawiają się i szczerzą zęby. Wspólna maska staje się cechą
rozpoznawczą, znakiem przynależności do wspólnoty bakchicznej. W złotej epoce
sierpniowego pogaństwa „barbarzyńska maska kultu pogańskiego” jednoczy wszystkich. Inaczej jest w biblijno-patriarchalnej Nocy wielkiego sezonu – tu uciekają oni
w popłochu przed zmierzchem. Trąd dosięga ich i wysypuje się ciemnym wykwitem
na czołach. Ludzie tracą twarze i uciekając gubią maskę po masce, i są „bez rysów,
bez oczu”. W tym drugim przypadku maska nie pokrywa twarzy, lecz sama twarz
stanowi maskę. Jednolity żywioł bakchiczny staje się bezosobowym uciekającym
tłumem. Nadchodzi zmierzch jesieni religii mojżeszowej. Na samym początku opowiadania autor przestrzega nas:
Każdy wie, że w szeregu zwykłych, normalnych lat rodzi niekiedy zdziwaczały czas ze swego łona
lata inne, lata osobliwe, lata wyrodne, którym – jak szósty, mały palec u ręki – wyrasta kędyś trzynasty,
fałszywy miesiąc57.

I trochę dalej: „To, o czym tu mówić będziemy, działo się tedy w owym trzynastym, nadliczbowym i niejako fałszywym miesiącu tego roku [...]”58. Wydaje się, że
dla Schulza świat patriarchalnego, biblijnego porządku nadchodzi jak zaraza na
ludzi w tym 13 fałszywym miesiącu zdziwaczałego i zwyrodniałego roku.
Pod koniec opowiadania czytamy, iż „zapomniane potomstwo [...] ptasiej generacji, którą ongiś Adela rozpędziła na wszystkie strony nieba”, wraca do Mistrza.
To sztuczne potomstwo jest jednak „zdegenerowane”, „zmarniałe wewnętrznie”,
„wewnątrz puste i bez życia”59. Ptaki nie rozpoznają ojca: „Na darmo wołał nad nie
dawnym zaklęciem [...]”. Klienci w sklepie zabijają nadlatujące ptaki kamieniami.
Ojciec nie umie ich powstrzymać. Kiedy trafił do „miejsca rzezi, cały ten świetny
ród ptasi już leżał martwy, rozciągnięty na skałach”. Wtedy dopiero ojciec obser55
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wuje „całą lichotę tej zubożałej generacji, całą śmieszność jej tandetnej anatomii”60.
Demiurgia załamanego patriarchy obraca się teraz w gruzy. Prorok sam przepowiedział wcześniej, w Traktacie o manekinach (ciągu dalszym), jakby przestrzegał
siebie: „Kto ośmiela się myśleć, że można igrać z materią, że kształtować ją można
dla żartu, że żart nie wrasta w nią, nie wżera się natychmiast jak los, jak przeznaczenie?”61 Materia jednak kusi ducha tak mocno, iż nie jest on w stanie stawiać
oporu stworzeniu.
M i t i s a c r u m (X i ę g a b a ł w o c h w a l c z a)
Słowo i obraz
„Istotą rzeczywistości jest s e n s. [...] Stare kosmogonie wyrażały to sentencją, że
na początku było słowo” – pisze mitotwórca Schulz w swoim programowym tekście
Mityzacja rzeczywistości. Pierwotne słowo to centralny temat całego traktatu. Jednak to pierwotne słowo, zanim zdegenerowało się w „potoczne dzisiejsze jego znaczenie”, było „majaczeniem krążącym dookoła sensu światła [...]”62. Poezja „przywraca słowom ich miejsce”. Pod koniec traktatu autor twierdzi, że „także obraz jest
pochodną słowa pierwotnego, słowa, które jeszcze nie było znakiem, ale mitem,
historią, sensem”63. Ponad rok wcześniej Schulz napisał inny tekst programowy,
list do Witkiewicza:
Początki mego rysowania gubią się w mgle mitologicznej. Jeszcze nie umiałem mówić, gdy pokrywałem już wszystkie papiery i brzegi gazet gryzmołami, które wzbudzały uwagi otoczenia64.

Majaczenie i gryzmoły krążące dookoła sensu światła to jedna i ta sama rzecz.
Mały Bruno rysował, zanim zaczął mówić. Na początku życia drohobyckiego mitotwórcy, tak samo jak w zaraniu istnienia naszego gatunku homo sapiens, było nie
tyle słowo, na co wskazują stare kosmogonie (przynajmniej nie w znaczeniu, w którym dzisiaj rozumiemy „słowo”), ile na początku był obraz. W dalszej części listu
do Witkacego pisze Schulz:
Na pytanie, czy w rysunkach moich przejawia się ten sam wątek, co w prozie, odpowiedziałbym
twierdząco. Jest to ta sama rzeczywistość, tylko różne jej wycinki. [...] Rysunek zakreśla ciaśniejsze
granice swym materiałem niż proza. Dlatego sądzę, że w prozie wypowiedziałem się pełniej65.

Obraz jest bliżej słowa pierwotnego, niż słowa w dzisiejszym znaczeniu. Poeta
potrafi wykonać tytaniczne dzieło i przywrócić zdegenerowanemu słowu początkowy jego sens. Obraz natomiast za sprawą swoich ciasnych granic znajduje się
bliżej światła, bliżej sedna rzeczy. Jeśli pragniemy pojąć istotę świata, powinniśmy
cofnąć się do mitologicznych korzeni. Jeżeli chcemy wgłębić się w tajemnicę słowa
Schulza, musimy wrócić do jego rysunkowych początków. W swoich grafikach

60
61
62
63
64
65

I-2.indd 29

Ibidem.
B. S c h u l z, Traktat o manekinach (ciąg dalszy). W: Proza, s. 66.
B. S c h u l z, Mityzacja rzeczywistości. W: Proza, s. 334.
Ibidem, s. 335.
S c h u l z, Do Stanisława Ignacego Witkiewicza, s. 105.
Ibidem, s. 106.

2019-03-13 13:36:36

30

Rozprawy i Artykuły

artysta wyraża uczucie ograniczenia, nie potrafi uciekać w doskonałe labirynty
własnej prozy. Skromny geniusz zmuszony jest w tych rejonach docierać bezpośrednio do sedna.
Mitologia i religia
Witkacy uznaje genialność tak dzieł literackich, jak i twórczości plastycznej swojego przyjaciela66. Ficowski zaś ogranicza wielkość autora Sklepów cynamonowych
tylko do prozy: „jego [tj. Schulza], skądinąd świetne, rysunki nie dadzą się porównać z jego pisarstwem, z kreatorskim geniuszem literackim [...]”67. Jak sam autor
Xięgi bałwochwalczej stwierdził, w prozie wypowiedział się pełniej. Uważał też
jednak, że przez twórczość plastyczną i przez prozę przewija się taki sam wątek.
Rysunki i ryciny Schulza wyrażają, moim zdaniem, dużo więcej, niż uznawano do
tej pory. Jego grafiki nie zostały jeszcze wyczerpująco zanalizowane. Dosłowność i
drastyczność sztuki plastycznej autora Xięgi bałwochwalczej zniechęca badaczy do
pełnej interpretacji. Jak już podkreślałem wcześniej, Schulz stwierdził, że bliski
mu jest antyk i „swoją kreację, fantazjowanie i snucie wywiódł z pogańskiego pojmowania życia”. Schulz-poganin nie odbiera mitologii jak zwykły współczesny
profan. Dla niego mit jest pełen sakralnej aury pradawnych epok. Mitotwórca
wkracza do krainy swoich mitów jak dziecko, kreator własnych światów. W słownictwie autora Sklepów cynamonowych wyrazy „mitologia” i „religia” to synonimy:
„mitologia” = „religia”. W tym sensie artysta staje się kapłanem uniwersalnej prareligii mitu pierwotnego. Jeśli wrócimy do listu do Witkiewicza, możemy dostrzec,
że „Artysta jest aparatem rejestrującym procesy w głębi, gdzie tworzy się wartość”68.
Nie jest bluźnierczym Demiurgiem, twórcą, lecz raczej odkrywcą starożytnych odwiecznych sensów. Mityzacja rzeczywistości stanowi powrót do prapoczątków. Tam
dopiero rzeczywistość odnajduje swoją istotę, tam staje się faktycznie rzeczywistością. Dzieło pisarza jest zanurzone w atmosferze religijnej. Debiut artystyczny
Schulza – Xięga bałwochwalcza – poprzedzający jego utwory literackie i stanowiący ukoronowanie jego sztuki rysunkowej, to dzieło sakralne. Nie ma w tym żadnej
intencji związanej z groteskowością, bluźnierstwem czy prowokacją. Jest po prostu
opus sacrum ściśle wyrażającym rozumienie religijności przez Schulza, manifestem
jego całościowej koncepcji dzieła artystycznego i literackiego.
Xięga bałwochwalcza
Często badacze podkreślają monotematyczność Xięgi bałwochwalczej polegającą
na jej charakterze masochistycznym, żeby dyskredytować to dzieło i umieścić je na
nieporównywalnie niższym miejscu niż prozę autora Sklepów cynamonowych. Ficowski w artykule Feretron z pantofelkiem pisze o masochizmie Schulza:
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Baczni obserwatorzy symptomów masochizmu jakoś nie dostrzegli lub bagatelizowali pobieżną
wzmianką towarzyszący mu nieodłącznie fetyszyzm [...]. Ów kult fetyszystyczny przybiera w sztuce
Schulza postać kultu sakralnego [...]69.

Badacz w swoim tekście analizującym Xięgę bałwochwalczą i noszącym ten
sam tytuł podkreśla:
Niewolnicze poddaństwo, którym naznaczone są tu wszystkie twarze mężczyzn [...], prowadzi do
teratoidalnego zdeformowania całych ich postaci [...]. [...] przemiana dotyczy tylko postaci Wyznawców
Idola, nigdy samego Bóstwa. Kobieta jest tu zawsze nietykalna, [...] upiększona, przedstawiana niekiedy z większą dbałością o jej urodę i kobiecy powab niż o plastyczną jakość rysunku czy o konsekwencję
stylistyczną. Nie tylko męskie karły oddają jej cześć, lecz również sam rysunek zdaje się być czynnością
obrzędową, aktem kultu. To ona, kobieta, jest arcydziełem – zdaje się sugerować Xięga. Rysunek, jego
forma, maestria nie mają prawa konkurować z jej samowystarczalną doskonałością, powinny tylko
wiernie ją utrwalić... Toteż nawet sama kreska rysunkowa służąca zarysowaniu jej kształtów staje się
inna, nie konstruująca, lecz kopiująca, poddańcza i pieszczotliwa, pochlebiająca, a nie bluźniercza70.

Najbardziej trafnej analizy Xięgi bałwochwalczej dokonał Bolecki, który wykazał, że klucz masochizmu nie tylko nie wyjaśnia interpretacji, ale wręcz ją deformuje. Kobieta w sztuce Schulza jest, zdaniem badaczy, bezimienna, to każda
z kobiet, kobieta w ogóle. Oskarżenie o monotematyczność Xięgi bałwochwalczej
możemy nawet zaakceptować. Istnieje tu właściwie jeden i ten sam wątek powtarzający się we wszystkich niemal rycinach – i takie ma być dzieło religijne, w którym
nieustannie pojawia się sacrum. Wątek ten bardzo wyraźny jest na rysunku Bachanalia stworzonym przez Schulza w roku 1920, przed wykonaniem całej Xięgi
bałwochwalczej. Kusząca bachantka prowadzi korowód młodzieńców, trzymając
w ręce pejcz. Kobieta za nią niesie dzwoneczek, kieruje tłumem efebów pełzających
za nimi w ekstatycznej rozkoszy na wzór psa, który znajduje się u stóp kobiet.
Z boku, nie należący do orszaku pierrot – również w uniesieniu – obserwuje bachantki. Panuje dionizyjska atmosfera unicestwienia zasady principium individuationis. Kobiety symbolizują odwieczną żywiołową przemienność materii. Korowód
efebów pełzających za nimi i padających na ziemię to tłum tymczasowych i krótkotrwałych masek istnienia indywidualnego; efemeryda umierająca we wzniosłej
rozkoszy w pochodzie nieustannej przemiany. Oto właśnie religia drohobyckiego
pustelnika, który stoi z boku w stroju pierrota i – choć zrezygnował z korowodu
życia – dzieli los ekstatycznej śmierci. Interpretację postaci pierrota jako wcielenia
samego artysty przedstawia również badaczka Janis Augsburger71.
Świat Schulza jest pełen zmysłowości, cielesności i erotyzmu świata pogańskiego. To w żadnym przypadku nie znaczy jednak, że atrybuty judeochrześcijańskie
Xięgi bałwochwalczej, które występują np. na rycinie Procesja, wiążą się z bluźnierstwem, prowokacją czy groteską. Przeciwnie! Choć znane jest podejście kry-
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tyczne artysty do dogmatu judeochrześcijańskiego, te atrybuty, procesja religijna
z feretronem przed kościołem mają za zadanie wzmacniać atmosferę sakralną.
W ten sam sposób kapłan chrześcijański składa hołd ożywionemu posągowi pogańskiej bogini (Autoportret przy pulpicie rysowniczym, 1919) lub chasyd kłania się
eleganckim dziewczętom na ulicy (Spotkanie, 1920). Tu również religijność wyraźnie podkreślana jest przez judeochrześcijańskie atrybuty. Artysta przekracza granice, wstępuje do różnych światów, korzysta ze wszystkich mitologii i wszystkich
religii, żeby pokazać pradawny sakralny sens dziejów.
Motywy mitologiczne w Xiędze bałwochwalczej nie są oparte na prostej stylizacji, są znacznie głębsze. Prześledźmy je na poszczególnych grafikach Schulza.
Rycina Mademoiselle Circe i jej trupa na niektórych egzemplarzach nosi tytuł Cyrk.
Imię uwodzicielki, czarownicy Circe, jak tłumaczy wielki znawca starożytnej mitologii Károly Kerényi, etymologicznie odnosi się do kręgu magicznego wokół pałacu
czarownicy, gdzie jej siła uwodzicielska tworzy swój specyficzny magiczny świat72.
Słowo „cyrk” z łacińskiego „circus”, „circulus” znaczy również krąg’ (w środku niego
wszystko staje się tajemnicze). Circe, która zaklinała mężczyzn w świnie, jest symbolem nieustannie zmieniającej się materii.
Rycina W garderobie Unduli (albo Jej garderobiana) nosi czasem tytuł Panna
Hestia. Bogini Hestia, pani ogniska domowego, stylizowana na pokojówkę, sprząta
oraz wyrzuca niepotrzebne i przestarzałe formy istnienia. Adela, jak Hestia, robi
porządki i ma nieograniczoną władzę nad ojcem.
Na rycinie Na Cyterze widzimy boginię miłości, Afrodytę, która przybywa triumfalnie na tytułową wyspę. Afrodyta według starogreckiego mitu pływała po morzu
w muszli popychanej przez Zefira, bóstwo uosabiające wiatr. Zanim trafiła do
Olimpu, zatrzymała się na wyspie Cyterze, pierwszym – zgodnie z legendą – miejscu
kultu tej bogini. W Schulzowskiej wersji mitu muszla staje się pierwotnym symbolem wyobraźni autora, powozem. Tytuł ryciny: Na Cyterze, podkreśla, moim zdaniem,
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ruch, przemieszczanie się i tymczasowość związaną z pobytem bogini na tej wyspie.
Afrodyta wysiada z powozu i „Jeden [z mężczyzn] pochyla głowę, aby bogini mogła
zstąpić po niej na ziemię, niczym po trapie”73. Pradawna żywiołowa przemienność
materii unicestwia tymczasowe jednostkowe istnienie (maska).
Ten sam wątek pojawia się na rycinie Odwieczna baśń, którą często podaje się
jako wstęp Xięgi bałwochwalczej. Naga kobieta depcze siedzącego mężczyznę. Jej
stopa miażdży mu twarz: „Odebranie komuś twarzy można rozumieć jako pozbawienie osobowości”74. Słowo „Undula”, imię głównej bohaterki Xięgi bałwochwalczej,
jak już wspomniano wcześniej, kojarzy się z falą – strumieniem (łac. unda), to typowy symbol ruchu i przemiany.
Schulz stara się opisać gryzmoły, które krążyły wokół sensu światła, rysowanych
przez niego, kiedy nie umiał jeszcze mówić:
Były to z początku same powozy z końmi. Proceder jazdy powozem wydawał mi się pełen wagi
i utajonej symboliki. [...] Obraz ten należy do żelaznego kapitału mojej fantazji, jest on jakimś punktem
węzłowym wielu uchodzących w głąb szeregów. Do dziś dnia nie wyczerpałem jego metafizycznej zawartości75.

Gryzmoły, majaczenie związane z sensem światła, z pierwotnym słowem
w Schulzowskim świecie to powozy i dorożki, które symbolizują ruch oraz przemianę. Przemienność materii to centrum całego systemu artysty. „Nie ma materii
martwej”, nauczał ojciec, „martwota jest jedynie pozorem, za którym ukrywają się
nieznane formy życia”76. Materia staje się nieśmiertelna dzięki nieustannej przemienności. Duch, świadomość, jednostkowość są śmiertelne i tylko one umierają,
wyłącznie zaś materia przemienia się. Herezja Schulza kwestionuje najbardziej
podstawowe zasady patriarchatu. Taka sama rzeczywistość pojawia się w Sklepach
cynamonowych. Szczegółowo o tym napisał autor w liście do Witkacego:
Substancja tamtejszej rzeczywistości jest w stanie nieustannej fermentacji, kiełkowania, utajonego życia. Nie ma przedmiotów martwych, twardych, ograniczonych. Wszystko dyfunduje poza swoje
granice, trwa tylko na chwilę w pewnym kształcie, ażeby go przy pierwszej sposobności opuścić. [...]
Ktoś jest człowiekiem, a ktoś karakonem, ale ten kształt nie sięga istoty, jest tylko rolą na chwilę przyjętą, tylko naskórkiem, który za chwilę zostanie zrzucony77.

Wspaniałe bluźnierstwo
Twórczość–demiurgia
Słowo „poezja” po grecku „ποίησις” pochodzi od czasownika „ποιώ”, który znaczy
tworzyć’. Etymologicznie słowa „poeta” (ποιητής) i „poezja” oznaczają twórca’,
twórczość’. Wyrazy „Demiurgos” (δημιουργός) i „demiurgia” (δημιουργία) mają w języku greckim ten sam sens: twórca’, twórczość’. Słowo „Δημιουργός”, napisane
wielką literą, znaczy Stwórca’. W świecie Schulza „twórczość”, „demiurgia” i „poezja”
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wiążą się z bluźnierczością i heretyckością. Stwórca jest bluźniercą: „Ty, Boże,
wziąłeś wtedy na siebie odium herezji i wybuchnąłeś na świat tym ogromnym kolorowym i wspaniałym bluźnierstwem. O, Herezjarcho wspaniały!”78 Ojciec-Herezjarcha, pragnąc demiurgii, jest również bluźniercą, a w końcu staje się nim także
sam artysta i poeta, który tworzy.
Poezja–sztuka
Sztuka i poezja jednak, zwłaszcza w Schulzowskim rozumieniu, nie są tym samym,
co twórczości praktyczna, techniczna i naukowa. Poezja przywraca słowu pierwotne znaczenie i jak sam autor Xięgi bałwochwalczej twierdzi: „ten rodzaj sztuki, jaki
mi leży na sercu, jest właśnie regressją, jest powrotnym dzieciństwem”79. O ile
nauka i technika idą do przodu, bluźnierczo deformując świat, o tyle sztuka i poezja
wracają do korzeni, rekompensując tę stratę. Schulz uświadamia sobie własną
winę i grzech, ponieważ istnienie jednostkowe z natury stanowi tymczasową deformację materii, dlatego też są mu przeznaczone cierpienie i śmierć. Każdy mały
demiurg to uzurpator oraz grzesznik. Poeta i artysta wszakże nie deformują, lecz
przeciwnie, przywracają zgwałconej materii pierwotny jej kształt i wiernie ją utrwalają. Grzesznik staje się kapłanem. Sztuka tworzenia mitu pojawia się jako technika odkrywania pradawnej powszechnej religijności. Sacrum w tym świecie jest
wszechobecne.
Ekstaza–religia
Według Michała Pawła Markowskiego „u Schulza artysta rodzi, nie płodzi [...]”.
Mamy do czynienia z „feminizacją procesu twórczego”. Uległy artysta składa hołd
materii i natchnienie „przychodzi z zewnątrz”80, od materii do ducha. Dzieło sztuki nie jest tworem umysłu, intelektu artysty – „Artysta jest aparatem rejestrującym
procesy w głębi [...]”81. W ekstatycznym natchnieniu przywraca światu stracony
sens. „Ekstaza” (gr. έκστασις), znaczy wychodzenie z siebie’, negację podmiotowości, powrót do żywiołu, stan religijny par excellence. Jest ona jedynym źródłem
prawdziwego natchnienia, powrotem do korzeni świata, do pierwotnej jedności
wszystkiego, do jedności z bóstwem; to może najważniejsze słowo w świecie drohobyckiego mitotwórcy, słowo kluczowe dla interpretacji jego dzieła. Stan ekstatyczny to wyłączna droga do religii pierwotnej. Każdy dogmat wiąże się z późniejszą jej
deformacją i degeneracją. Krytyka religii mojżeszowej przez Schulza ogranicza się
do dogmatu, a nie do religii jako takiej.
Kabała i gnoza
Sacrum w świecie autora Sklepów cynamonowych ma wartość kluczową i charakter wyłącznie ekstatyczny. W twórczości Schulza krytyka dogmatu judeochrześci78
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jańskiego, choć rzeczywista, w żadnym przypadku nie dotyczy wszystkich elementów tej religii. Pisarz jest, owszem, bliżej antyku, wydaje się raczej poganinem, ale
poganinem nowoczesnym, tzn. po upływie tysiącleci panowania religii monoteistycznej, a zwłaszcza – po diagnozie postawionej przez Nietzschego, dotyczącej śmierci
Boga w kulturze okcydentalnej. Z jednej strony, motywy mitologiczne nie mają już
aury religijnej tak jak kiedyś. Z drugiej, dogmat monoteizmu stracił swoją potęgę
i uniwersalność w świecie zachodnim. Atrybuty judeochrześcijańskie wszakże zachowały w całości charakter religijny i są wszechobecne w twórczości Schulza – tak
w Xiędze bałwochwalczej, jak i w jego prozie. Nie wykazują cech parodii, ich celem
jest natomiast wzmacnianie religijności i sakralności dzieła. W tym porządku można także postrzegać miejsce motywów kabalistycznych w twórczości autora Sanatorium Pod Klepsydrą. Jak udowodnił Panas, znajdują się one w dziele Schulza
wszędzie, szczególnie bogate są te, które dotyczą mesjanizmu, prowadząc bezpośrednio do świata sacrum. Motywy gnostyczne nie ograniczają się tylko do postaci
Demiurga i błyszczą heretyckością. Kabała i gnoza wzbogacają całe dzieło, otaczając je aurą mistycyzmu.
W artykule Cienie pod czerwoną skałą Agata Bielik-Robson pisze, że „»ciemna
siła życia« [...] umieszcza się u dołu, u prawdziwego spodu-źródła [...]” twórczości
Schulza, „kabała, chasydyzm, niemiecka Lebensphilosophie” natomiast „wtórnie
nakładają się na ów spód od góry”82. Dalej w tym samym artykule czytamy:
Zadaniem pisarza jest raczej przyjąć pozycję Boga, tego prawdziwego Boga, nie od prawa i porządku, lecz od kreacyjnej obfitości, któremu „nie chodziło o ścisłość”, lecz który stwarzał, mówiąc, „co mu
ślina na język przyniosła” [...]83.

W świecie Schulza stworzenie może być bluźniercze i heretyckie, ale również
wspaniałe. Samo kreowanie, jeśli to kreowanie natchnione, jest Boskie i prowadzi
do świata poezji. Cała Demiurgia jednak po procesie tworzenia zastyga, staje się
skostniała jak świat ptaków ojca. Wspaniałość aktu kreacji jest skazana na upadek
i panowanie imperium nudy, a Stwórca-Herezjarcha zmienia się w smutnego Demiurga.
Dyskredytacja cywilizacji
Wspomniałem już o podejściu krytycznym Schulza do podstawowego dogmatu
dotyczącego powszechnej religii świata zachodniego, religii judeochrześcijańskiej.
W opowiadaniu Księga pisarz ukryty pod postacią narratora odnosi się do Biblii,
nazywając świętą księgę religii mojżeszowej „skażonym apokryfem”84. Sztuka autora Sklepów cynamonowych nie tylko nie mieści się w ścisłych granicach dogmatu,
lecz przeciwstawia się w sposób radykalny najbardziej fundamentalnym wartościom
patriarchalnej religii monoteizmu. Z drugiej strony, artysta jest krytyczny nie tylko
wobec dogmatu religii, ale także wobec filozofii, która, jego zdaniem, różni się głę-
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boko od sztuki i nie umie jej interpretować ani równać się z nią, będąc z natury
powierzchowna i sztywna:
W dziele sztuki nie została jeszcze przerwana pępowina, łącząca je z całością naszej problematyki,
krąży tam jeszcze krew tajemnicy, końce naczyń uchodzą w noc otaczającą i wracają stamtąd pełne
ciemnego fluidu. W filozoficznej interpretacji mamy już tylko wypruty z całości problematyki preparat
anatomiczny85.

W swoim artykule, zatytułowanym Schulz – dadaistą? Parodystyczna krytyka
kultury europejskiej w opowiadaniu Brunona Schulza „Dodo” Całbecki twierdzi, że
„opowiadanie Dodo jest w największym stopniu oskarżeniem całej tradycji patriarchalnej”86. Schulz przyjmuje stanowisko zgoła rewolucyjne i skrajne. Całbecki,
badając „szczególny styl, zespół związków frazeologicznych czy leksemów, jakimi
posługuje się narrator [...]”87, obserwuje, iż autor Wiosny używa dwóch różnych
stylów językowych, żeby opisać głównych bohaterów opowiadania, Doda i wuja
Hieronima. Z analizy Całbeckiego wynika, że w oczach narratora model życia Doda
stanowi realizację ideału starożytnej filozofii stoików. Egzystencja chorego młodzieńca w pełni odzwierciedla wzorzec biografii największego myśliciela antyku:
„Dodo jest wcieleniem Sokratesa, czy szerzej, jego biografia urzeczywistnia model
antycznego filozofa [...]”88. Badacz wnioskuje, że ironia pisarza nie została skierowana do upośledzonego chłopaka, lecz do całej tradycji filozofii starożytnej. Kiedy
Schulz zaczyna charakteryzować drugiego bohatera, wuja Hieronima, „gruntownie
zmienia się język opisu [...]”89. Od terminologii filozoficznej przechodzi autor do
stylu biblijnego. Chorego na schizofrenię starca przedstawił artysta jako proroka,
a „jego biografia jest trawestacją losów jednego z doktorów Kościoła – świętego
Hieronima ze Strydonu”90. Pisarz ukazuje Sokratesa – wzorzec filozofii antycznej,
jako umysłowo upośledzonego, a proroków biblijnych jako chorych psychicznie.
Podejście krytyczne autora Sklepów cynamonowych do cywilizacji zachodniej
obserwuje również Czesław Karkowski w książce Kultura i krytyka inteligencji
w twórczości Brunona Schulza. Badacz zaczyna swoją analizę od faktu zakwestionowania przez Nietzschego „wartości współczesnego mu świata, gdzie wraz z formalizmem idzie kult wiedzy i apoteoza człowieka, który jak Sokrates zdolny jest
rzekomo poznać wszystko, a w istocie ogarnia jedynie oderwane fragmenty całości”91.
Karkowski cytuje fragment opowiadania Schulza Księga. Ojciec mówi tam, że
„istnieją tylko książki. Księga jest mitem, w który wierzymy w młodości, ale z biegiem lat przestaje się ją traktować poważnie”92. Narrator sprzeciwia się temu po-
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dejściu i jest przekonany, iż Księga to postulat i zadanie. Według badacza Schulz
w swojej koncepcji kultury wykazuje, że „człowiek zatracił już swe pierwotne zdolności, [...]. [...] autentyczny jest ten, kto pozostaje w zgodzie ze swą pierwotną
naturą”93. Karkowski twierdzi:
autor Wiosny [za Bergsonem] wprowadza wniosek, że współcześnie działalność intelektualna zdominowała psychikę ludzką powodując powstanie wtórej rzeczywistości, noszącej znamiona intelektualnych
poczynań. Ta „wtóra rzeczywistość” decyduje o racjonalnym charakterze obecnego świata rugując zeń
wszystko, co ma charakter irracjonalny [...]94.

W prozie Schulza „cały śmietnik cywilizacji, wszystkie przedmioty poniżone
przez intelekt, [...] stają się domeną pierwszej rzeczywistości i z tego właśnie względu godne uwagi”, „wszelki kontakt ze światem przy pomocy rozumu oraz intelektualne operacje na jego materii są »nienaturalne«”95. Badacz podkreśla, że „Zakładana [jest] przez pisarza opozycja instynktu i intelektu, [...] bezinteresowne i autentyczne wartości kulturowe oraz wtórne, użytkowe cele cywilizacyjne”96.
Markowski w swojej książce Powszechna rozwiązłość. Schulz, egzystencja, literatura dokonuje gruntownej i całościowej analizy dzieła pisarza. Interesuje mnie
tutaj koncepcja badacza dotycząca Schulzowskiej materii jako życia. W rozdziale
Bio-grafia Markowski zwraca uwagę na opozycję między dzoe a bios.
Dzoe to życie niezindywidualizowane, biologiczne w sensie ścisłym, organiczne, nad którym [...] nie
panujemy, [...] bios natomiast to życie wpisane w jednostkową biografię, przepuszczone przez jednostkowe filtry zahaczone w kulturze97.

Zdaniem badacza, w Schulzowskiej opozycji: forma–treść, drugie słowo stanowi synonim życia, substancji, a nawet natury – treść = życie = substancja = natura. Materializm Schulza jest witalizmem i odwrotnie 98. Markowski wspomina
również dwa sprzeczne podejścia wobec natury według teorii Pierre’a Hadota: postawy prometejską i orfejską.
Ta opozycja między postawą prometejską a orfejską odpowiada różnicy między technologią a sztuką w naszej cywilizacji. Pierwsza doskonali narzędzia podporządkowywania natury, druga narzędziom
przeciwstawia dyskurs lub obraz99.

Wracając do opozycji forma–treść (materia), Markowski twierdzi:
W nowożytnej metafizyce i estetyce relacja między materią i formą jest taka, że forma stanowi intelektualną matrycę, w którą schwytana jest surowa materia. W tym sensie forma (idea) poprzedza
materię, która jest wtórnym materiałem, służącym do wcielenia idei. U Schulza sytuacja się radykalnie
odwraca. To materia (tu utożsamiona z chaosem) poprzedza formę, która następuje po niej i jest w
takim stopniu wtórna, że niewystarczająca100.
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U autora Sklepów cynamonowych, zdaniem badacza, nie ma idei – w sensie
neoplatońskim istniejących niezależnie od życia101: „materia (życie) jest żywiołem
z gruntu nieludzkim [...]. [...] świat form – świat ludzki – jest niedoskonały, kaleki,
ułomny i nigdy nie sprosta się temu, co absolutne”102.
Demiurgos versus Mesjasz
W języku autora Xięgi bałwochwalczej i Sanatorium Pod Klepsydrą słowa nie znaczą tego samego, co w tradycyjnym użyciu. Słowo Schulzowskie ma własny sens.
Bałwochwalstwo dla bałwochwalcy nie jest grzechem, lecz sacrum. Słowo „herezja”
może znaczyć ‘ortodoksja’, nie tracąc jednak również sensu klasycznego. Bluźnierstwo, jak już widzieliśmy, jest wspaniałe i patriarchat ma zdecydowanie wydźwięk
negatywny. Biblia to skażony apokryf, Xięga bałwochwalcza zaś to święta księga.
Ojciec zaczyna swoje eksperymentowanie z ptakami, jako naukowiec i badacz,
a narrator deklaruje: „Dopiero w późniejszej fazie wzięła sprawa ten niesamowity,
zaplątany, głęboko grzeszny i przeciwny naturze obrót, którego lepiej nie wywlekać
na światło dzienne”103. Głęboki grzech buntuje się względem natury, nie Demiurga.
Owszem, Jakub jest uzurpatorem i sprzeciwia się Demiurgowi, lecz tylko po to,
żeby go naśladować.
Sklepy cynamonowe i przygody Jakuba stanowią debiut literacki Schulza,
a Wiosna i przygody syna Józefa to jego magnus opus, niezależnie od faktu, że sam
autor nie cenił jej zbytnio. Chodzi o dzieło wyjątkowe, w którym nie tylko styl, ale
i cała fabuła się zmieniają. Schulz w Wiośnie wprowadza zupełnie nowych bohaterów w stosunku do swoich wcześniejszych i późniejszych opowiadań. Jedynie
narrator jest postacią wspólną, lecz nawet on w Sklepach cynamonowych to mały,
bezimienny synek. Dopiero w Sanatorium Pod Klepsydrą zostaje nazwany Józefem.
W debiucie literackim Schulza obserwatorem zdarzeń jest narrator, ojciec zaś stanowi dla małego synka postać dwuznaczną: z jednej strony, jest natchnionym
herezjarchą, a z drugiej – niezrozumiałym wariatem. Ojciec przebywa w zamkniętych,
sztucznych pomieszczeniach podobnych do laboratorium. Działanie Jakuba przywodzi na myśl postęp nauki oraz techniki cywilizacji i jest świadome. Historia
i działanie Józefa w Wiośnie mają zgoła inny charakter. On nie naśladuje Demiurga, nie pragnie demiurgii – chce obalić jego władzę, żeby panowała kobieta. Działania Józefa to ekstatyczny, intuicyjny powrót do korzeni, mają one charakter
mesjański, ale co ciekawe, mesjasz przegrywa. Nie udaje mu się obalić imperium
nudy.
W analogiczny sposób do bohaterów płci męskiej – bohaterki Schulza również
radykalnie różnią się między sobą. Centralną pozycję w dziele autora Sklepów cynamonowych zajmuje arcywróg głównego protagonisty Jakuba – Adela. Jest ona
siostrą bliźniaczką Unduli, pierwszoplanowej postaci Xięgi bałwochwalczej. Tak
samo jak Undula, Adela nie jest konkretnym człowiekiem, lecz żywiołem. Nie jest
członkiem rodziny, nie jest matką ani córką, nie ma męża ani partnera, ani w ogó101
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le rodziny. Chociaż jest niby tylko sprzątaczką, rządzi w domu patriarchy. Panuje
nad ojcem w sposób absolutny i stanowi przedmiot pożądania niemal wszystkich
męskich postaci, które pojawiają się w prozie Schulza. To ucieleśnienie władzy
i pożądania równocześnie. Taki demon wszechobecny i niedotykalny jest zarazem
symbolem cielesności i zmysłowości. Matka, z drugiej strony, to postać ledwie
istniejąca. Nie ma ona nad ojcem żadnej władzy. Przypomina raczej cień lub fantazmat. Wygląda na to, że jest tylko po to, żeby stanowić równowagę między ojcem
a Adelą i że sam twórca wolałby ją po prostu skreślić. Warto tutaj wspomnieć, iż
w Wywiadzie drastycznym. (Rozmowa z Brunonem Schulzem) przeprowadzonym
z autorem przez Józefa Nachta pisarz przyznał się:
Już we wcześniejszej młodości złapałem siebie na strasznych myślach, że chciałbym, aby matka
umarła i abym miał macochę. I mówiłem sobie: Boże! Jak to możliwe pragnąć czegoś podobnego, ale
nie potrafiłem myśli tych odeprzeć104.

O wiele bardziej typową matką jest ciotka Agata z opowiadania Sierpień. Agata
to matka par excellence, symbol niepohamowanej płodności. Adela, główna bohaterka i centralna postać kobieca Schulza, nie ma absolutnie nic wspólnego z macierzyństwem, jest nawet wyraźnie antymatką. Ta demoniczna sprzątaczka różni
się również radykalnie od kolejnej bohaterki, symbolu seksualności bez granic –
Tłuji. Adela jest niedotykalna i w przeciwieństwie do Tłuji – obdarzona nieskazitelną
urodą. Postać kobiety jest mało realna, poza granicami principium individuationis.
Nic dziwnego więc, że tak łatwo zajmuje miejsce manekina – żeńskiego „molocha”,
żeby Jakub mógł złożyć jej hołd, powtarzając w ten sposób najbardziej typową scenę z Xięgi bałwochwalczej. Główna bohaterka Wiosny to, inaczej niż Adela, człowiek
z krwi i kości. Bianka jest piękna, niemal nieskazitelna, narrator przywołuje „tylko
jeden szczegół nic nie znaczący” (co u autora Traktatu o manekinach rozumieć należy jako szczegół wiele znaczący): „jej spierzchłą skórę na kolanach, jak u chłopca
[...]”105. Atrybuty męskie odnoszą się, moim zdaniem, do principium individuationis.
W dalszym ciągu opowiadania Wiosna autor pisze też o Biance: „Z bliska widziana,
jej piękność jak gdyby miarkuje się, wchodzi w siebie [...]”. Kobieca żywiołowość
jednak u Schulza wyrasta poza siebie: „nosek jej nie jest wcale tak szlachetnie
skrojony, a cera daleka od idealnej doskonałości. Obserwuję to z pewną ulgą [...]”106.
Może słuszna okazuje się interpretacja Markowskiego, mówiąca o tym, że narrator
czuje ulgę, ponieważ skazitelność prowadzi do dostępności107. W dodatku Bianka
ucieka z profanem. W zasadzie wcale nie przypomina żywiołowej Adeli.
W świecie pisarza wszystkie próby demiurgiczne ojca w Sklepach cynamonowych
i mesjańskie syna w Wiośnie kończą się niepowodzeniem. Markowski twierdzi, że
u Schulza „to nie Mesjasz nie może przyjść, lecz rzeczywistość nie może się w pełni urzeczywistnić”108. W całym mrocznym dziele autora Xięgi bałwochwalczej jest
tylko jeden moment, kiedy niespodziewanie dzieje się to, co wydaje się nieprawdo104
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podobne. To wielka i wspaniała historia, która nie mieści się w zdarzeniu i tylko
próbuje zaistnieć, staje się rzeczywista i Mesjasz zstępuje na ziemię! Chodzi, oczywiście, o Genialną epokę. Zdaniem Panasa, historia przyjścia Mesjasza została tu
opowiedziana w pełni, a Markowski stwierdził, że małomiasteczkowy złodziejaszek
Szloma to jedyny Mesjasz u Schulza109. Szlomę wypuszczono z więzienia „w same
święta Wielkanocne” „wyświeżonego i odmłodzonego”:
Gdy Szloma zamknął za sobą drzwi fryzjerni, weszło w nie natychmiast niebo [...].
[...] znalazł się całkiem samotny na brzegu wielkiej, pustej muszli placu, przez którą przepływał błękit
nieba bez słońca. [...]
Dzień przyjmował go wówczas w siebie umytego z grzechów, odnowionego, pojednanego ze światem,
otwierał przed nim z westchnieniem czyste kręgi swych horyzontów, uwieńczone cichą pięknością110.

Wielka barokowa fasada kościoła Świętej Trójcy była „jak zlatująca z nieba
ogromna koszula Boga [...]”. Szloma kichnął i „Bóg dawał znać przez wstrząs jego
nozdrzy, że wiosna nastała. Był to znak pewniejszy niż przylot bocianów [...]”. Józef
zaczął z nim rozmawiać: „jak pusty jest dziś świat”, zauważył złodziejaszek111 i Józef odpowiedział –
Moglibyśmy podzielić go i nazwać na nowo – taki leży otwarty, bezbronny i niczyj. – W taki dzień
podchodzi Mesjasz [...]. [...] sam nie [wie], co czyni [...]. [...] a ludzie obudzą się [...] i nie będą nic pamiętali. Cała historia będzie jak wymazana i będzie jak za prawieków, nim zaczęły się dzieje112.

Józef zaprosił go do środka, żeby mu pokazał swoje rysunki. Jednak Szloma:
stał zatopiony w medytacji z pantofelkiem Adeli w ręku i przyglądał mu się z głęboką powagą.
– Tego Bóg nie powiedział – rzekł – [...]. Czym zasłonisz się, co im przeciwstawisz, gdy sam już jesteś
przekupiony, przegłosowany i zdradzony przez najwierniejszych sprzymierzeńców? Sześć dni stworzenia
było bożych i jasnych. Ale siódmego dnia uczuł On obcy wątek pod rękami i, przerażony, odjął ręce od
świata, choć jego zapał twórcy obliczony był na wiele jeszcze dni i nocy. O, Józefie, strzeż się siódmego
dnia [...].
– Czy rozumiesz potworny cynizm tego symbolu na nodze kobiety [...]? Jakże mógłbym cię pozostawić pod władzą tego symbolu! Broń Boże, bym to miał uczynić...113

Szloma ukradł pantofelki Adeli i zniknął114. Jedna z rycin Xięgi bałwochwalczej
zatytułowana Procesja ukazuje procesję religijną przed kościołem, na której czele
idzie naga kobieta w czarnych pończochach i prunelkach. Wierni niosą feretron
z damskim pantofelkiem. Zdaniem Ficowskiego, produkt „Siódmego Dnia” to fetysz115. Niektórzy badacze opisują Szloma jako fetyszystę. Nie Szloma nim jest,
tylko Schulz. Mesjasz zszedł na ziemię, aby pozbawić świat „obcego wątku”, który
siódmego dnia zatrzymał akt stworzenia116. Przybycie Mesjasza-Pomazańca urzeczywistniło się i cała historia została skasowana. Wraz z unicestwieniem fetysza
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Pomazaniec odebrał wszystkiemu sens i nastąpił koniec eschatologiczny. Powieść
Mesjasz miała być dziełem życia Schulza i artysta napisał to dzieło, nie jest to
jednak powieść, tylko krótkie opowiadanie. Autor wyraził tu już wszystko, to „cały,
choć lapidarny, tekst”, jak stwierdził Panas. Później Schulz zdecydował się na
stworzenie alternatywy dla Mesjasza i w ten sposób powstała Wiosna, najdłuższe
opowiadanie i arcydzieło artysty.
Po Wiośnie Schulz napisał również Kometę, swoje requiem. Nastała wiosna
i wszyscy bohaterowie wyszli na scenę, jak w przedstawieniach teatralnych pod
koniec spektaklu. Szloma kicha, wariatka Tłuja tańczy, podrzucając wysoko spódnicę, a Adela wyczytuje sens z szarej monotonii dnia. Ojciec deklaruje: „Materia
[...]. Panta rhei! [...]. Principium individuationis furda [...]”117, czyli w materii wszystko się zmienia, istnienie jednostkowe nie ma znaczenia i zapobiega katastrofie
świata nudy. Narrator podkreśla:
Nie człowiek włamywał się tu w laboratorium natury, ale natura wciąga go w swoje machinacje [...].
Człowiek według tej teorii był tylko stacją przejściową [...]. Wszystkie wynalazki, którymi triumfował, były pułapkami [...]118.

Jeden z ostatnich utworów Schulza stanowi tekst krytyczny, zatytułowany
Zofia Nałkowska na tle swej nowej powieści – powstał on w 1939 roku. W tym
eseju znajdujemy komentarze pasujące lepiej może do dzieła samego Schulza niż
Nałkowskiej:
W tych ekstatycznych momentach gubi się dla autorki „principium individuationis”, znika różnica
między cierpieniem a rozkoszą [...].
Wyłania się znów podstawowa teza Nałkowskiej o pochłanianiu się bytu, o samozniszczeniu. Dla
jej twórczości obrazem podstawowym jest feniks płomienny, wzlatujący wyłonionym światem, ażeby się
spopielić we własnym ogniu. Ten moment ekstazy zniszczenia jest z punktu widzenia mechaniki psychicznej usprawiedliwieniem i celem całego trudu twórczego119.

Abstract
SOTIRIOS KARAGEORGOS University of Warsaw
RELIGIOUS MOTIVES IN BRUNO SCHULZ’S LITERARY CREATIVITY STATE OF THE ART
AND RESEARCH PERSPECTIVES
The article analyses the individual research views on the religious themes in Bruno Schulz’s literary
output formulated by Artur Jocz, Kris Van Heuckelom, Marcin Całbecki, Władysław Panas, Włodzimierz
Bolecki or Jerzy Jarzębski. The last of the scholars claims that Schulz was “a believer without religion.”
Studies in the issue in question have numerous aspects. The present paper discusses e.g. gnostic motives (due to their heretical implications), idolatry (in the cycle of prints Xięga bałwochwalcza áBook of
Idolatryñ), matriarchal hierophanies (the short story Sierpień áAugustñ), as well as such interpretive
perspectives as Nietzschean Dionysity or Lurianic Kabbalah.
The paper also attempts to answer the questions about the meaning of mythisation, demiurge or
creativity in Schulz’s world and who his Messiah is.
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INNA OPOWIEŚĆ O WOJNIE „CZYSTE MIESZKANIE” HANNY
MALEWSKIEJ
Na tle historycznej prozy Hanny Malewskiej swoim tematem wyróżnia się opowiadanie pisarki poświęcone konspiracji z czasów drugiej wojny światowej. Data
umieszczona w jego ostatecznej wersji: „VII 1954”, wskazywałaby na rocznicową
motywację tekstu (dziesięciolecie wybuchu powstania warszawskiego). Jak jednak
ustalił Andrzej Sulikowski na podstawie materiałów z archiwum autorki znajdujących się w Bibliotece Jagiellońskiej, Czyste mieszkanie rodziło się przez kilka powojennych lat, a pierwsze ślady pracy nad nim pochodzą z 1948 roku1. W rezultacie utwór dotarł do czytelników dopiero 6 dekad później dzięki drukowi w miesięczniku „Znak”. Po kolejnych 8 latach tekst został opublikowany w wyborze opowiadań
Malewskiej, na który złożyły się jeszcze trzy przedruki z wcześniejszych zbiorów:
Rodzina – z tomu Stanica. Opowieści rzymskie (1947); Sir Tomasz More odmawia
i Koniec Cranmera – ze zbioru Sir Tomasz More odmawia (1956).
Tytułowe mieszkanie to jeden z warszawskich lokali, w którym działała komórka szyfrów korespondencji zagranicznej Wydziału V Komendy Głównej AK. Opowieść
ukazuje codzienną pracę grupy szyfrantek od chwili, kiedy pojawia się podejrzenie, że Chlewik – jak nazwano owo miejsce ze względu na bliskość gospodarstwa
SS-manów – został zdekonspirowany i kobiety muszą znaleźć nowe, bezpieczne
lokum, aż po ich powrót do starego mieszkania.
Opowiadanie to ogniskuje kilka problemów istotnych z perspektywy opisu
całej twórczości autorki Żniwa na sierpie. Przypominając nieodległe wydarzenia
okupacyjne, wiąże się z jej powstającymi w latach czterdziestych XX wieku wypowiedziami publicystycznymi dotyczącymi czasu wojny. Stanowi odwołanie do okoliczności pracy konspiracyjnej Malewskiej i po raz kolejny ujawnia swoistość autobiografizmu pisarki, która oszczędnie dawkuje informacje o sobie. Wreszcie tekst
syntetyzuje faktograficzne odniesienia do okupacyjnych realiów z czysto literackimi środkami ich przedstawienia, przesuwając równocześnie zainteresowanie z porządku zdarzeniowego na zapis wojenno-okupacyjnych doświadczeń jako wieloaspektowej sytuacji, z którą musi zmierzyć się jednostka.
Wyznaczoną wyszczególnionymi tu genetyczno-biograficznymi tropami lekturę
Czystego mieszkania chciałabym zacząć od zasygnalizowania jego związków z wcześ-

1
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A. S u l i k o w s k i, wstęp: Osobliwości opowiadań Hanny Malewskiej. W: H. M a l e w s k a, Opowiadania. Kraków 2015, s. 17. Dalej do Opowiadań odsyłam podając w nawiasach numery stronic.

2019-03-13 13:37:21

44

Rozprawy i Artykuły

niejszą publicystyką Malewskiej dotyczącą okupacji i jej skutków. Otóż na tle nie
tak znowu obszernej, bezpośrednio powojennej refleksji na ten temat2 teksty autorki Żelaznej korony zwracają uwagę swoją dwutorowością, pragmatycznym odniesieniem do takich m.in. problemów, jak negatywny wpływ wydarzeń z lat
1939–1945 na ludzkie postawy, konieczność wzmocnienia działań pedagogicznych
wobec młodego pokolenia czy też potrzeba sprawiedliwego podziału dóbr w zubożonym po 1945 roku społeczeństwie przy jednoczesnym odwoływaniu się do imponderabiliów3. Istotny w kontekście historycznych rozliczeń wojennych jest głos
Malewskiej dotyczący heroizmu bohaterów Conradowskich, stanowiący polemikę
z odczytem Jana Kotta wygłoszonym w czerwcu 1945 w krakowskim Związku Literatów4. Ów spór o Conrada był tak naprawdę zderzeniem dwu postaw ideowych:
pragmatyzmu, stawiającego na pierwszym miejscu racje rozsądku, oraz idealizmu,
odwołującego się do wierności wartościom moralnym bez względu na cenę. Obrończynią etyki Conradowskiej była w tej dyskusji m.in. Maria Dąbrowska, kwestionująca zarzuty kierowane przez Kotta w stosunku do żołnierzy Polski Podziemnej,
dotyczące ich ślepego przywiązania do przebrzmiałych i skompromitowanych idei5.
Prezentowana przez Conrada postawa absolutyzmu moralnego stanowiła, zdaniem
autorki Nocy i dni, konieczność w sytuacjach granicznych, kiedy to wartości etyczne stają się jedynym gwarantem człowieczeństwa6. Malewska w swoim tekście,
opublikowanym kilka miesięcy wcześniej w stosunku do artykułu Dąbrowskiej,
wykorzystała – najogólniej ujmując – podobny jak u tej pisarki kierunek argumentacji, bardziej jednak ambiwalentnie odnosząc się do samej postawy przyjmowanej
przez Conradowskich bohaterów. Autorka Czystego mieszkania pisała bowiem:
U Conrada motywy heroizmu są za słabe nie tylko z punktu widzenia użyteczności, ale też i w skali „imponderabiliów”. Da się on istotnie sprowadzić do heroizmu honoru. Honor zaś jest wartością irracjonalną i konwencjonalną. [...]
Tym niemniej heroizm ludzi Conrada jest czymś, co wykracza poza – przypuśćmy – elegancką
śmierć w pojedynku XVII-owiecznego markiza. Bo wyrażają się w nim instynkty etyczne, które przyjęły
na siebie tę formę w braku wyższej, ale ostatecznie ją rozsadzają, dochodząc na pogranicze zupełnego
irracjonalizmu. [...]
Wartość wychowawcza takiego stanowiska? Oczywiście negatywna, o ile Conrad miałby zaszczepić
kult samobójczego bohaterstwa dla bohaterstwa. Pozytywna, jeśli z niego wyciągniemy dalsze wnioski:
o istotnym podłożu natury ludzkiej, która chwyta i ubóstwia podrzędne ideały dlatego, że bez ideału
obejść się nie może7.

2
3
4

5
6

7
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Zob. M. Z a w o d n i a k, Wojna w tużpowojennym dyskursie społeczno-literackim. W zb.: Wojna
i postpamięć. Red. Z. M a j c h r o w s k i, W. O w c z a r s k i. Gdańsk 2011.
H. M a l e w s k a: Do kogo mówimy. „Odrodzenie” 1945, nr 5; Miłosierdzie. „Tygodnik Powszechny”
1945, nr 3; To, co najważniejsze. Jw., nr 16; Hierarchia. Jw., 1946, nr 8.
Odczyt opublikowano jako artykuł zatytułowany O laickim tragizmie Conrada („Twórczość” 1945,
nr 2), następnie przedrukowano w poszerzonej wersji w książce J. K o t t a Mitologia i realizm.
Szkice literackie: Tacyt, Stendhal, Gide, nadrealiści, Conrad, Malraux (Warszawa 1946).
M. D ą b r o w s k a, Conradowskie pojęcie wierności. „Warszawa” 1946, nr 1.
Więcej na temat tej polemiki w kontekście pokoleniowego zróżnicowania stosunku do Conradowskich imponderabiliów zob. P. R o d a k, Pokolenie 1910, pokolenie wojenne i spór o Conrada. W zb.:
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności. Red. D. K o z i c k a, T. C i e ś l a k - S o k o ł o w s k i.
Kraków 2011.
H. M a l e w s k a, Jeszcze o heroizmie. „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 15, s. 6. Warto dodać, że
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To warunkowe trwanie po stronie autora Lorda Jima ujawniają i późniejsze
wypowiedzi Malewskiej poświęcone powstaniu warszawskiemu, w których ocena
tego wydarzenia w kategoriach straceńczej wielkości łączyła się z lękiem przed
kolejną hekatombą prowadzącą do unicestwienia narodu:
A takiej krwi nie wolno światu jeszcze raz wytoczyć na bruk, bo zginiemy8.
Czy tak daleko idąca „warszawizacja” oblicza narodowego i polityki polskiej nie była czymś niebezpiecznym? Chyba tak, była. I dla Polski, i dla Warszawy. Ale to już inna, wielka sprawa9.

Z jednoczesności dwu postaw, poczucia obowiązku, od którego nie wolno było
się uchylić, przy dostrzeżeniu wszakże rozmiaru strat i zniszczeń, wypływały też
słowa, które warto mieć w pamięci w trakcie lektury opowiadania jako świadectwa
okupacyjnej wiedzy i świadomości:
jeśli chodzi o problem Powstania, to właśnie ci, co je [...] przeżywali, najdalsi są chyba od podtrzymywania t r a d y c j i krwawych i bohaterskich szaleństw. [...] To był szczyt pewnych możliwości ludzkich,
pewnego typu wielkości, nawet gdyby świat nie przemienił w rok potem oblicza w łunie Hiroszimy –
byłoby to nie do powtórzenia. A ponieważ przemienił, ta karta historii zamknęła się definitywnie. To, co
było tragicznym porywem, powodowanym pewną tragiczną logiką, zmartwychwstałoby jako krwawy
nonsens – a nonsensy nie należą już do królestwa tragiczności10.

Kolejnym istotnym kontekstem utworu jest jego autobiografizm, mocno wyeksponowany przez Annę Głąb w książce poświęconej Malewskiej11. Należy jednak
podkreślić, że ujęty on został w sposób specyficzny i odległy od tego rozumienia,
które utrwaliło się za sprawą Philippe’a Lejeune’a. Gdyż brak tu podstawowej cechy,
jaką francuski badacz powiązał z paktem autobiograficznym, utożsamienia autora,
narratora i bohatera opowieści12. Malewska nie tylko bowiem stosuje zmienną
perspektywę narracyjną, ale i wprowadza kilka równorzędnych bohaterek, nie
pozwalając jednocześnie na biograficzną identyfikację żadnej z nich. Jak też czytamy w zamykającej Czyste mieszkanie notce:

8
9

10
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12
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pisarka odniosła się również w odrębnym tekście do całej książki Kotta i jego krytycznej diagnozy
europejskiego humanizmu. Zob. H. M a l e w s k a, Dwa widnokręgi. Jw., 1946, nr 29.
H. M a l e w s k a, Pożegnanie. „Znak” 1946, nr 2 (luty), s. 143.
H. M a l e w s k a, Dlaczego właśnie Warszawa (wypowiedź w ankiecie). „Kalendarz Warszawski”
1948. Przedruk w: O odpowiedzialności i inne szkice. Wybór publicystyki (1945–1976). Przygotowanie, wstęp A. S u l i k o w s k i. Wyd. 2, zmien., poszerz. Kraków 1987, s. 424.
H. M a l e w s k a, Jeszcze o „Rozwalonym domu”. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 47, s. 6. O konspiracji i powstaniu warszawskim wypowiadała się pisarka również w innych tekstach publicystycznych, takich jak: Rocznica (Jw., 1945, nr 19) czy Sierpień i wrzesień („Twórczość” 1945, nr 1).
Kontynuacją nurtu rozważań na temat postaw heroicznych są dwie publikacje H. M a l e w s k i e j
(Realizm. „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 49; Jeszcze o kulcie heroizmu wojennego. Jw., 1947,
nr 10), dotyczące artykułu A. B o c h e ń s k i e g o O dyskusji nad Monte Cassino (Jw., 1946, nr 45).
A. G ł ą b, Ostryga i łaska. Rzecz o Hannie Malewskiej. Kraków 2009, s. 84–93.
Zob. Ph. L e j e u n e, Pakt autobiograficzny. Przeł. A. W. L a b u d a. „Teksty” 1975, nr 5, s. 31.
Również w kolejnych pracach francuskiego badacza – mimo dokonywanych przez niego rozmaitych
rewizji dotyczących m.in. zjawiska referencyjności autobiografii – owa możliwość utożsamienia
pozostaje sednem zobowiązania autobiograficznego (zob. Ph. L e j e u n e: Czy można zdefiniować
autobiografię? Przeł. R. L u b a s - B a r t o s z y ń s k a; Pakt autobiograficzny ábisñ. Przeł. S. J aw o r s k i; Autobiografia w trzeciej osobie. Przeł. S. J a w o r s k i. W: Wariacje na temat pewnego
paktu. O autobiografii. Red. R. L u b a s - B a r t o s z y ń s k a. Kraków 2001).
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Opowiadanie niniejsze nie jest kroniką. Osoby nie są portretami, raczej rozszczepieniem, krzyżówką lub aluzją do pierwowzorów. Może wynika z tego portret zbiorowy komórki, także jednak niekompletny. [s. 350]

Tę niechęć do nadmiernego odsłaniania „ja” można próbować objaśniać powojenną polityką komunistycznej władzy i represjami wiążącymi się z ujawnieniem
konspiratorskiej działalności w Armii Krajowej. Przeszkody natury polityczno-cenzuralnej bardziej jednak tłumaczą brak podjęcia przez pisarkę starań o publikację
tekstu. Sama natomiast rezygnacja z autobiografizmu stematyzowanego, bezpośrednio wskazującego relacje między fabułą opowiadania a wydarzeniami z życia
jego autorki13, ma – jak sądzę – inne podstawy. Problem leży bowiem również
w wyraźnej nieufności wobec literatury jako medium osobistej konfesji. Jest to
przecież widoczne także w książce najbliższej formule opowieści (auto)biograficznej,
w Apokryfie rodzinnym, stanowiącym tyle genealogię samej Malewskiej, ile – jak
czytamy w nim – „dzieje rodzinne co drugiego inteligenta” jej pokolenia 14. To właśnie
w kontekście Apokryfu rodzinnego Inga Iwasiów podkreślała „metodę tego pisarstwa,
obdarzającego zaufaniem wiedzę, bibliotekę, literaturę, wycofującego natomiast na
drugi plan świadectwo osobiste”15.
W opowieści poświęconej pamięci rodowej Malewska korzysta z wszystkich
odmian niefikcjonalnego dyskursu: dokumentalnego, eseistycznego i autobiograficznego16, dokonując jednak ich swoistego przetworzenia. Dokumentaryzm zostaje podszyty apokryficzną fikcją, eseistyczność zyskuje wartość refleksji autotematycznej i metahistorycznej, autobiografizm zaś nie łączy się z wyznaniem. Stanowi
on raczej proces rozpoznawania i kształtowania własnej tożsamości w odniesieniu
do wzorów zewnętrznych, odwołujących się do kanonu polskiej pamięci zbiorowej.
Warto też zwrócić uwagę na to, iż zgodnie z tym kanonem podział ról w Apokryfie
rodzinnym jest tradycyjny, wojna to rzecz męska, do zadań kobiet natomiast należy dbałość o dom i wychowywanie kolejnych pokoleń żołnierzy sprawy narodowej.
Podkreślmy przy okazji, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem odmiennym od
dominującej we współczesnym dyskursie memorystycznym prywatyzacji pamięci,
wiążącej się – według Andrzeja Szpocińskiego – z postępującym procesem autonomizacji pamięci lokalnej: rodzinnej i wspólnotowej, w stosunku do tradycji ogólnonarodowej17.
Ucieczka od konfesyjnej formuły charakteryzuje również opowiadanie ukazujące codzienność działań konspiracyjnych w okupowanej przez Niemców Warszawie.
Zamiast jednak apokryficzności autorka wykorzystała zabieg wielokrotnego portretu, który zaciera granice między tym, co indywidualne, a tym, co wspólnotowe18.
13
14
15
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18
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Odwołuję się tu do sformułowań J. S m u l s k i e g o (Autobiografizm jako postawa i jako strategia
artystyczna. Na materiale współczesnej prozy polskiej. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 4, s. 87).
H. M a l e w s k a, Apokryf rodzinny. Wstęp, oprac. A. S u l i k o w s k i. Kraków 1997, s. 49.
I. I w a s i ó w, Kultura apokryfu. „Znak” 2013, nr 694 (marzec). Na stronie: http://www.miesiecznik.
znak.com.pl/6942013inga-iwasiowkultura-apokryfu/ (data dostępu: 2 XI 2016).
Są to odmiany dyskursu niefikcjonalnego, o których pisał R. N y c z w artykule Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy) („Teksty Drugie” 2002, nr 4).
A. S z p o c i ń s k i, O współczesnej kulturze historycznej Polaków. W zb.: Przemiany pamięci społecznej
a teoria kultury. Red. B. K o r z e n i e w s k i. Poznań 2007.
Ten aspekt autobiografii kobiecych, w których częstym zjawiskiem jest „napięcie między poczuciem

2019-03-13 13:37:21

ALEKSANDRA CHOMIUK

Inna opowieść o wojnie

47

Własna historia Malewskiej i historie cudze zostały bowiem splecione tak, by czytelnik nie był w stanie owych pasm rozdzielić. Pomieszanie losów nie tylko utrudnia
rozpoznanie tropów biograficznych, ale i łączy się z uniwersalizacją postaw zgodnie
z tym, co po latach pisał o sytuacji okupacyjnej Janusz Sławiński:
konspiracja to nie tylko układy osobliwych realiów socjopsychologicznych, czasowo i geograficznie
zlokalizowanych; to zarazem modelowe sytuacje zagrożenia, lęku, solidarności, odpowiedzialności,
które przez swą graniczność skłaniają do interpretacji egzystencjalno-antropologicznych19.

Jeśli więc Sulikowski zwracał uwagę na quasi-reportażową technikę opowiadania przywołującego atmosferę konspiracji 20 oraz rekonstruującego „portrety
rzeczywistych działaczek podziemia” (s. 19), to aspektem przynajmniej tak samo
istotnym jak wspomniana referencjalność – rzec by można – zewnętrzna, jest u Malewskiej przeświadczenie o konieczności ukazania wymiaru egzystencjalnego dziejów w kontekście tego, co dałoby się określić mianem przeżycia historycznego. Owo
przeniesienie zainteresowania z faktografii na sposób postrzegania rzeczywistości
łączy się z wykorzystaniem takich m.in. chwytów, jak cząstkowe, personalne ujęcia
rzeczywistości, werbalizowanie doświadczeń bohaterów w formie mowy zależnej
i pozornie zależnej, ograniczanie wiedzy o finale zdarzeń, a nawet jej przesunięcie
do paratekstu21 oraz wzmocnienie fabułotwórczej roli dialogów. Dialogi zostają
także prawie zupełnie pozbawione narratorskiego wsparcia, co skutkuje tym, że –
jak pisała o podobnych zabiegach Teresa Cieślikowska – „fakty powieściowe i toczące się pomiędzy bohaterami rozmowy same bezpośrednio informują czytelnika
o świecie przedstawionym [...]”22.
Przypomnijmy przy okazji – w odniesieniu do dialogowej konstrukcji utworu,
że Malewska zastosowała ją też w dwu opowiadaniach historycznych powstałych
w pierwszej powojennej dekadzie. Taki charakter ma Rozmowa pod Ariminum –
tekst nb. także odnaleziony w papierach pisarki, wydany dopiero po jej śmierci 23 –
oraz Spowiedź w Saint-Germain-des-Prés 24. W Czystym mieszkaniu nie mamy
jednak do czynienia z powielaniem konwencji literackiej. Zarówno Rozmowa, jak

19
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własnej wyjątkowości” a „poczuciem wspólnoty z innymi kobietami” eksponowała S. S t a n f o r d
F r i e d m a n w artykule Women’s Autobiographical Selves: Theory and Practice (w zb.: Women,
Autobiography, Theory. A Reader. Ed. S. S m i t h, J. W a t s o n. Madison, Wis., 1998, s. 79).
J. S ł a w i ń s k i, Zaproszenie do tematu. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Studia. Red.
M. G ł o w i ń s k i, J. S ł a w i ń s k i. Wrocław 1976, s. 9.
Zob. ibidem, s. 17.
Chodzi o zamykającą utwór dedykację (s. 350):
Poległym:
„Żanci” – Halinie Dadejowej
„Ewie” Stefanowskiej
„Mariszce” Koźmińskiej
z „Karolinek”, zwanych później
„Bajką”, „Przedszkolem”, „Konsulatem”, z V KG AK.
T. C i e ś l i k o w s k a, Tendencje do teatralizacji w powieści współczesnej. (Wstęp do problematyki).
W zb.: Styl i kompozycja. Konferencje teoretycznoliterackie w Toruniu i Ustroniu. Red. J. T r z y n ad l o w s k i. Wrocław 1965, s. 290.
H. M a l e w s k a, Rozmowa pod Ariminum. „Znak” 1993, nr 454 (marzec).
Opowiadanie zostało opublikowane w Warszawie w roku 1956 w tomie H. M a l e w s k i e j Sir
Tomasz More odmawia, a następnie w powieści Panowie Leszczyńscy (Kraków 1961) jako jej epilog.
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i Spowiedź wykorzystują dialog do historiozoficznego rozliczenia, podporządkowują go pytaniom o możliwości wpływania na dzieje 25. Natomiast w utworze okupacyjnym zapisy rozmów bohaterek stanowią sposób zaprezentowania czytelnikowi
działań konspiracyjnych, pomagają wczuć się w atmosferę okupacyjną, ujawniając
równocześnie wspólnotowe (kobiece) metody na rozpraszanie wojennych lęków
i traum.
Przyjmowanie takiej perspektywy: partykularnej i fragmentarycznej, pozbawionej oparcia w narratorskiej wszechwiedzy, byłoby – w aspekcie pytań o fakty – postrzegane z dużą dozą nieufności. W tym jednak przypadku ów zabieg pozwala na
dotknięcie istoty doświadczenia wojennego, o którym następująco pisał Krzysztof
Zaleski:
Wojenny świat przedstawia się zamkniętemu w jego wnętrzu podmiotowi jako chaos faktyczności;
niespoista lub co najmniej dychotomiczna, całościowo nieogarnialna lawina zdarzeń wypełniająca czas
wciąż nieprzeszły, nie przejrzany ostatecznie, rozdrobniony na momentalne sekwencje niespodziewanych
zmian i stanów – stawia silny opór wszelkim wysiłkom globalizacji jej sensu26.

Zadaniem opowieści nie jest zatem po prostu odpowiedź na pytanie: „jak było
naprawdę?” Rekonstrukcja rzeczywistości wojennej odnosi się w utworze zarówno
do trybu działania warszawskiej komórki szyfrów, jak i do sensów przypisywanych
wydarzeniom przez ich uczestniczki.
Zamiast wielkiej narracji okupacyjnej z jej nadrzędnym auktorialnym dysponentem Malewska wprowadziła opowieść małą, co można odczytać na kilka sposobów. Chodzi bowiem nie tylko o wybór gatunku literackiego27, ale i o przesunięcie
od przeszłości historycznej ku – jak to ujmuje Hayden White – praktycznej, którą
rozumie on jako zastąpienie zobiektywizowanego zespołu zdarzeń dających się
usytuować w określonym czasie i miejscu obrazem konkretnych postaw i działań
zachowanych „w formie pamięci, wyobraźni, strzępów informacji, formuł, zrytualizowanych zachowań czy mglistych wyobrażeń na temat »historii«”28; a także o lokalność w wymiarze przestrzennym związaną z brakiem odwołań do światowego
teatru wojny czy wreszcie o wybór kobiecej perspektywy narracji. Bohaterki utworu występują tu w rolach innych niż w tradycyjnych opowieściach militarnych,
w których bojownicy i konspiratorzy to mężczyźni, kobietom zaś wyznacza się
funkcje zaledwie pomocnicze. Szyfrantki u Malewskiej nie tylko są postaciami
pierwszoplanowymi w porządku fabularnym, ale zostają dowartościowane w perspektywie historycznej. To od ich inteligencji, staranności, uporu i odwagi zależy
bowiem powodzenie działań militarnych.
Fabularyzacja nie zmierza też do nadania zdarzeniom charakteru całościowego
z Arystotelesowskim początkiem, środkiem i końcem, lecz stanowi kronikarskie
25
26
27

28
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Pisałam o tym szerzej w książce Od mitu do antyutopii. Historiograficzna wyobraźnia Hanny Malewskiej (Lublin 2017).
K. Z a l e s k i, Fakt i sens całości. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji, s. 125.
Należy jednak dopowiedzieć, że sama koncepcja utworu podlegała w trakcie pisania ewolucji i na
początku najprawdopodobniej miał on być bardziej rozbudowany. Świadczy o tym zachowany plan
Czystego mieszkania, który przedstawia Sulikowski we wstępie do jego książkowego wydania.
H. W h i t e, Zdarzenie historyczne. W: Proza historyczna. Red. E. D o m a ń s k a. Kraków 2009,
s. 253 (przeł. R. B o r y s ł a w s k i).
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pars pro toto29. Jeśli przestrzeń zostaje od początku doprecyzowana (jak zauważył
Sulikowski: „Wszystkie ulice i zaułki wymieniane w opowiadaniu są autentyczne,
łatwe do odnalezienia na mapie Warszawy, nawet dzisiejszej” ás. 19ñ), to już czasu
zdarzeń nie dookreśla się ani w odniesieniu do ich rozciągłości w zakresie porządku fabularnego (można tylko przypuszczać, że chodzi tu o kilka miesięcy), ani
wobec kalendarza historycznego. Oczywiście, niepodważalną dziejową ramę stanowią lata niemieckiej okupacji, mamy nawet jedną datę dzienną: 2 V, ale konkretniejsze ustalenia zostają udaremnione przez sformułowania w rodzaju:
Dwa lata temu. Czy może dwanaście? Czas leci i stoi murem, na własnych pozycjach – jak Alianci.
[s. 276]
Dlaczego już na schodach miała poczucie, jakby w tym wielobramnym ulu Niemcewicza 9 nie była
od bardzo dawna? Naprawdę była w zeszłym tygodniu. Czasem miesiące umkną nie wiadomo kiedy,
a czasem tydzień... Tak! Ale ten nowoczesny holik, schludny, tak dobrze znajomy, to na pozór wcale nie
miejsce, w którym by chwile wykrzywiały się ni stąd, ni zowąd nienaturalnym, niesamowitym spokojem
zatrzymanego czasu: streszczającego nagle zawartość lat. [s. 280]

W opowieści składającej się z ośmiu ponumerowanych części na pierwszy plan
wysuwają się kolejne postaci: Tuśka, Wilczek, Dorota, Isia, Nula, Una i Łapcia.
Zobrazowane zostały epizody ich aktywności konspiracyjnej, zyskujemy także momentalny dostęp do świata doznań i przeżyć. Co istotne dla sygnalizowanej tu
fragmentaryczności, bohaterki Malewskiej ani nie mają, poza kilkoma enigmatycznymi aluzjami, przeszłości fabularnej (w sensie przekazanej czytelnikowi wiedzy
o tym, kim były i co robiły wcześniej), ani też nie poznajemy ich późniejszych wojennych i powojennych losów. Narrator nie informuje o kończącym warszawską
konspirację powstaniu, a ściślej mówiąc, pojawia się ono tylko tak, jak mogłyby
myśleć o nim postaci utworu. Raz to jest niejasna sugestia w rozszyfrowywanym
dokumencie, innym razem przeczucie bohaterki. Opowiadanie, choć powstałe po
wojnie, nie wykracza swą perspektywą poza czas opisywanych zdarzeń. Co więcej,
fabuła urywa się w momencie, gdy szyfrantki zgromadzone w zakonspirowanym
lokalu czekają na jedną z nich, która z niewiadomych powodów jeszcze nie dotarła
na miejsce. W tekście brak zatem zakończenia rozumianego jako dopowiedzenie
wątków. Zamiast tego pojawia się kompozycyjna klamra stworzona przez informację, iż oto mamy do czynienia z powrotem do mieszkania, które na początku historii kobiety musiały opuścić.
Sens rozmycia czasowych i fabularnych konturów opowiadania można rozważać w dwu pozornie sprzecznych kontekstach. Po pierwsze, wyraźne jest poczucie,
że chodzi o zapis doznań szczególnego rodzaju, nacechowanych niezwykle silnymi
emocjami oraz powiązanych z rezygnacją z typowych ról wyznaczonych przez płeć
(szyfrantki rozstają się z rodzinami, jedna z nich nie może odwiedzić swojego chorego dziecka, inna traci męża, który nie sprostał ciężarowi odpowiedzialności konspiracyjnej). Po drugie – z założenia nie jest to doświadczenie wykluczające. Wprost

29
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O kronice jako splocie wydarzeń bez rozwiązania i historii właściwej, w której rzeczywistość mówi
sama za siebie, a opowieść zmierza do konkluzji, pisał H. W h i t e (Znaczenie narracyjności dla
przedstawiania rzeczywistości. W: Poetyka pisarstwa historycznego. Red. E. D o m a ń s k a,
M. W i l c z y ń s k i. Kraków 2000, s. 164 áprzeł. M. W i l c z y ń s k iñ).
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przeciwnie, należy uznać, iż zabiegi psychologizujące opowieść, w tym sygnalizowana wcześniej „temporalna dyslokacja” zdarzeń – jak określono taki typ zabiegów30 – łączą się z potraktowaniem kobiecej perspektywy jako perspektywy po
prostu ludzkiej.
Sądzę, że warto tu odwołać się do – bliskiej Czystemu mieszkaniu – psychologicznej tradycji prozy Dwudziestolecia międzywojennego. Stosowane przez pisarkę
zabiegi formalne, takie jak personalna konwencja bliskiego widzenia i związana
z nią dominacja unaoczniających form narracji pochodzą z tego właśnie literackiego nurtu, reprezentowanego przez utwory m.in. Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej czy Jarosława Iwaszkiewicza. Specyfika owych zabiegów w opowiadaniu
łączy się jednak z koniecznością adaptacji starych technik do – o czym wspomina
Iwasiów – nowych sposobów „uczestnictwa w świecie, które otwiera trauma nowoczesnego pola bitwy obejmującego każdą możliwą przestrzeń”31. Patrząc na utwór
z tej perspektywy, jesteśmy w stanie w owym rozmywaniu konturu fabularnego,
w powtarzalności sytuacji okupacyjnych dostrzec – odnajdywany w wielu dziełach
zaliczanych do kanonu modernistycznej prozy wojennej – zapis poczucia niezadomowienia w historii, mierzenie się „z elementami »zamrożonego« czasu: straconej
przeszłości; traumatycznej teraźniejszości; zniszczonej przyszłości”32.
W tym miejscu należy również odnieść się do sugerowanych przez Sulikowskiego zbieżności między dziełem Malewskiej a powstałym prawie dwie dekady później
Pamiętnikiem z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego (s. 20). To
prawda, że oboje autorzy poszukiwali takich form zapisu, które byłyby adekwatne
wobec „wielokształtności i osobliwości”33 doświadczeń wojennych. Jednak podobieństwa formalne wydają się tu raczej zewnętrzne. Pomijając już same różnice
między rzeczywistościami okupacyjną i powstańczą, nie sposób też nie dostrzec
odmienności sytuacji komunikacyjnych wpisanych w oba teksty. W wypadku
utworu Białoszewskiego można mówić o bliskim formule oral history, skonstruowanym post factum „zdarzeniu interpretacyjnym”, o autorskim świadectwie rozumianym jako „akt pamięci zależny zarówno od momentu, w którym się odbywa, jak
i od historii, której dotyczy”34. Jak wiemy, Pamiętnik z powstania warszawskiego
ma narracyjno-biograficzne centrum nie tylko usytuowane w punkcie zewnętrznym
wobec czasu wojny, ale i ściśle wyznaczone:
Teraz mam czterdzieści pięć lat, po tych dwudziestu trzech latach, leżę na tapczanie cały, żywy,
wolny, w dobrym stanie i humorze, jest październik, noc, 67 rok, Warszawa znów ma milion trzysta
tysięcy mieszkańców35.

Wszelkie zaś kompozycyjno-stylistyczne zabiegi objawiające destrukcyjną moc
wojny, takie jak asocjacyjny montaż, dekompozycja spójnych formuł językowych,
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Zob. T. A r m s t r o n g, Modernism. A Cultural History. Cambridge–Malden, Mass., 2005, s. 19.
I. I w a s i ó w, Centralna płeć cywila. W zb.: Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy,
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przełamywanie i wykolejanie związków składniowych, zostają zakotwiczone w nadrzędnej tożsamości narratora autorskiego, upodobnionego – chociażby ze względu
na cechy języka – do podmiotu innych wypowiedzi literackich Białoszewskiego 36.
Należy zauważyć, że u Malewskiej sytuacja jest odmienna. Jak już zostało powiedziane, wyraźnie tam widzimy zarówno ucieczkę od biografii, jak i ograniczenie
funkcji narratora w roli dysponenta sensów przypisanych utworowi jako całości
na rzecz zwielokrotnionych punktów widzenia. Łączą się z tym różnice w sposobie
wykorzystania „mowy skrótowej, »okaleczonej«” – jak ją określił Sulikowski (s. 20).
W Pamiętniku z powstania warszawskiego język potoczny, motywowany pierwszoosobową narracją, stanowi rodzaj filtru, przez który zostają przepuszczone obrazy
codziennych zmagań o przetrwanie 37. W Czystym mieszkaniu nasycone specjalistycznym słownictwem, eliptyczne, „zaszyfrowane” dialogi są najbardziej wyrazistym
językowo miejscem ujawniania się aktywności konspiracyjnej bohaterek. Owe
wypowiedzi, niejako „podsłuchane” przez odbiorcę, stanowią zapis nakierowany na
dotarcie do nieupozowanej przeszłości, która stawia opór próbom jej zrozumienia:
– Jedziemy, Łapcia?
– Jedziemy. W wilku rak kot.
– „W ślad”, bąk – odpowiedziała, przesunąwszy paski, Genowefa.
– W zerze siedem zero – obwieściła Tita pod lustrem.
Zaśmiecony już gruntownie salonik odnalazł znajomą melodię monotonnego czwórgłosu.
– W capie pies lis... – Depesza była na litery, w robocie zastępowane zwierzętami, a meldunek
pocztowy na cyfry.
– Czy ci co wychodzi, Nula?
– Dotąd nie. W dwójce pięć cztery.
– Dorota przyszła? – od drzwi zabrzmiało zdyszane pytanie Wilczka.
– W dwójce sześć osiem... W kocie tur mysz... – zaszemrało zamiast odpowiedzi.
– Co masz? – podniosła głowę Una.
– Pierwsza godzina – stwierdziła Tita pod nosem. – W zerze dwa dwa.
– Te dalsze ciągi Komara, ale pisał, widzę, naszym nowym ołówkiem! – odważnie, grubym głosem
zameldował Wilczek.
Jedna jedyna Nula nad kolumną obliczeń tak jakby zdołała się oderwać od rzeczywistości.
– Nie dyktuj mi, Tita. Bierz się lepiej do „od”, bo ja tu muszę naprzód dobrym końcem rozumu
sama ruszyć.
– W dziku łoś łoś...
– W lisie „buka” żubr... [s. 347–348]

Ograniczona w porównaniu z Pamiętnikiem z powstania warszawskiego kolokwializacja języka utworu Malewskiej przekłada się też na bardziej stonowany
zapis okropności wojny, który nigdzie nie jest aż tak drastyczny, jak choćby w znamiennych u Białoszewskiego scenach ekshumacji. U autorki Czystego mieszkania
śmierć stanowi ciążące nad postaciami zagrożenie, rzadziej zostaje skonkretyzowana, jak we wspomnieniu jednej z bohaterek o zabitych przez Niemców dwu młodych
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O podwojeniu ról narracyjnych w Pamiętniku z powstania warszawskiego, oddzieleniu tego, kto
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łączniczkach. Również obraz codzienności ma w opowiadaniu Malewskiej charakter bardziej wybiórczy. Przede wszystkim brakuje tu doświadczeń przynależnych
do sfery cielesności i fizjologii. Choć, rzecz jasna, także Białoszewski ukazuje w tym
zakresie znacznie mniej niż mógłby, to w Pamiętniku z powstania warszawskiego
jest miejsce dla tak nieliterackich scen, jak np. korzystanie ze wspólnego wychodka, podczas gdy w opowiadaniu, owszem, pojawia się domowa ubikacja, jednak nie
w przypisanej sobie roli, lecz jako skrytka dla papierów konspiracyjnych.
Zasadniczo różnią się też od siebie w obu utworach sposoby uczestniczenia
postaci w historii. Białoszewski pozostawia podział na żołnierzy i cywilów, a główna zmiana polega na odwróceniu perspektywy – to nie ludność cywilna jest tłem
dla powstańców, lecz rzecz skupia się na codzienności przetrwania. U Malewskiej
sedno opowieści stanowi walka. Następuje tu jednak przesunięcie uwagi z militarnych działań mężczyzn na służbę kobiet, która, nie wymagając używania broni,
jest tak samo istotna, jak akcje zbrojne, i z pewnością równie ryzykowna.
Ów obraz aktywizmu kobiecego, wymykającego się schematom męskich narracji o wojnie, stoi w wyrazistej opozycji wobec takich opowieści okupacyjno-powstańczych, jak Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego czy Kolumbowie.
Rocznik 20 Romana Bratnego z ich romantycznymi stereotypami cnót militarnych
i heroicznego męczeństwa. Sprawa przez duże „S”, oczywiście, nadal u Malewskiej
istnieje, tyle tylko, że pisarka wypracowała dla jej ujęcia – dzięki odwołaniu do
Norwidowskiego wzorca służby, a nie tyrtejsko-mickiewiczowskiego wzorca ofiary –
własny styl, uciekający zarówno od patosu, jak i od egzaltacji czy sentymentalizmu.
Jedną z cech owego stylu stanowią – odnajdywane na poziomie narracji i przytoczeń – chwyty komiczne oscylujące między łagodną ironią a czarnym humorem.
Ich zadaniem nie jest obniżanie rangi działań konspiracyjnych, lecz oswajanie
związanych z nimi zagrożeń.
Pisarka starała się również unikać wojennych schematów fabularno-biograficznych. To, co w okupacyjnych fabułach atrakcyjne i pociągające z punktu widzenia
masowego odbiorcy (akcje cichociemnych, efektowne ucieczki z konwojów czy odbijanie więźniów)38, pojawia się jedynie na marginesie opowieści Malewskiej, a i finały owych historii wydają się inne od oczekiwanych (skoczek przysłany ze Szkocji
wpadł po zamachu, konspirator, który brawurowo zbiegł Niemcom, okazał się
konfidentem i zginął od polskiej kuli). Nawet śmierć tych, którzy dostali się w niemieckie ręce, budzi przede wszystkim ulgę związaną z odsunięciem zagrożenia
wsypą:
– Zaraz... a jak z Chlewikiem? O Batiarze wiadomości nie ma pan?
– O tym skoczku? Mam. Wykończyli go, nie sypnął nic.
– No to Chlewik tak jak czysty – ucieszyła się Lipka.
Przemówienie pogrzebowe... Ile to lat temu posłyszała Isia pierwsze podobne? I mówiła sobie wtedy, o, było się młodym: „...Czeka go pogrzeb z honorem wojskowym...” Nie tylko poległemu, ale kandydatom na to samo właściwie jest chyba wszystko jedno. [s. 334]

Najbliższy przygodowemu nurtowi okupacyjnych opowieści jest epizod z wy38
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niesieniem przez jedną z szyfrantek z mieszkania, będącego niemieckim kotłem,
konspiracyjnego rekwizytu – żelazka z umieszczoną w jego wnętrzu „bibułą”. Autorka czyni wszakże wiele, by pozbawić to zdarzenie aury sensacyjności. Przede
wszystkim nie zyskuje ono samodzielnego narratorskiego przedstawienia, ponadto relacja bohaterki zostaje skonfrontowana z reakcjami innych postaci, krytycznie odnoszących się do jej ryzykanctwa. Co znamienne, jedyną osobą reagującą
entuzjastycznie na tę samowolną akcję jest najmłodsza z konspiratorek, 17-latka,
dla której podziemna działalność stanowi jeszcze fascynujące pasmo przygód
i wyzwań:
– Zosia wiedziała, że najgrubsze ryby muszą mieszkać jak zwykli ludzie, mimo to wyobrażała ich
sobie za żelaznymi drzwiami otwieranymi jak w labiryncie z Faraona. Do tego komplet ślicznych kryptonimów łączących się rodzinami, jak w zielniku. No i wspominki: gdzie co było, gdzie się co stało, gdzie
jaki swąd, gdzie jaki cynk, gdzie jak gorąco.
Żeby tak raz wypatrzyć z boku takiego na cynku. I ostrzec. Na przykład radiostację Jotów! Ci to
dopiero mają fajne życie. [...]
[...]
Albo żeby tak kiedyś być w dywersji. Jak tamta Zosia-„folksdojczka”, co szykowała zamach nawet
w Berlinie. [s. 265]

Zamiast pochwały heroizmu ujmowanego w kategoriach militarno-żołnierskich
Malewska odwołała się – używając słów Marii Janion – do „moralnej i tragicznej
substancji życia”39. W tym kontekście warto wrócić do sygnalizowanego przez autorkę Czystego mieszkania – również w powojennej publicystyce – problemu ceny
płaconej za okupacyjne zagrożenia, którą nie jest jedynie śmierć. Życie pod presją
rodzi kryzysy przybierające różną postać, np. koszmarów nękających Unę:
– Ale Unie to śnią się takie rzeczy, że c h c i a ł a b y umrzeć – tak napomknęła kiedyś Genowefa,
kiedy mieszkały razem i opiekowała się Uną-rekonwalescentką. [s. 277]

– czy też narastającej nienawiści do świata, jak w przypadku Genowefy:
I Dorota teraz pojęła, dlaczego Una nie mogła z Genowefą wytrzymać. I czemu Genowefa powtarza
teraz z taką niepotrzebną szewską pasją: – Słyszysz?! – Jakby brak odpowiedzi doprowadzał ją do ostateczności.
Ach, dawno już, okazuje się, przyszła na nią ta ostateczność, która od silnych nawet kobiet nie
jest nigdy daleka. Ale dość słabe nawet kobiety potrafią ją potem znosić latami, nie zdradzając, jak
bardzo nie są już sobą.
Na pewno była sobą, kiedy pielęgnowała Unę w chorobie. A pierwszym zjawiającym się tu Żabom
przedstawiała swego męża z żartobliwie tajoną dumą, z jaką patrzy się na istoty kochane. Ale to było
parę lat temu – potrójnych czy poczwórnych wojennych lat. [s. 280–281]

Ciśnienie, jakiemu poddawane są bohaterki, może zostać zneutralizowane np.
przez głęboką wiarę. I ona jednak – jak dowodzi tego załamanie nerwowe, które
przydarzyło się w pewnym momencie Łapci – nie chroni przed wszystkimi zagrożeniami psychicznymi. Wskazując więc na istotną w Czystym mieszkaniu potrzebę
znalezienia oparcia w jakimś nadrzędnym wobec wojennej degradacji systemie
aksjologicznym, należy odróżnić bezpośrednie rezonerstwo charakterystyczne dla
39
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wielu utworów pisanych z perspektywy katolickiej (przykładem mogą tu być choćby wojenne powieści Jana Dobraczyńskiego: Najeźdźcy czy W rozwalonym domu40)
od subtelniejszej w tym względzie Malewskiej, której bohaterki odwołują się do
świata wartości w perspektywie indywidualnych poszukiwań i odkryć, jak dzieje
się w wypadku Nuli:
Szła ulicą tak czarną, że traciło się poczucie rzeczywistości, mówiąc sobie stanowczo, że wszystko
jest nonsensem.
Nonsensem: czymś bez żadnej proporcji do człowieka. Bo i śmierć właściwie... O, bardziej niż co
innego.
Próbowała czasem dawniej uprzytomnić sobie tę chwilę. Bo to będzie chwila, jakaś chwila: to jest
ważne – więc jedna z tych rozsypujących się, niezupełnych, nieuchwytnych. Bez punktu odniesienia. –
Choćbym wiedziała całkiem na pewno, że On jest, ten punkt odniesienia, tak jak wierzą Dorota i Łapcia
– to zapomnę... – Bo chwila może być całkiem pusta, ta chwila – jakiś okropny niewypał czasu. Tu nie
wystarczą żadne zwykłe środki, żadne mizerne codzienne „stawianie czoła”. [s. 301]

„Czy znajdziemy kobiety w tekście wojny?” – pytała w 2006 roku Iwasiów 41.
Kilka lat później w poszukiwaniu tych tropów Weronika Grzebalska sięgnęła do
relacji z powstania warszawskiego 42. Również w Czystym mieszkaniu, zaskakującym na tle całej twórczości Malewskiej, bohaterki mówią głosem własnym, a nie
pożyczonym od mężczyzn 43. I mimo że ta okupacyjna opowieść nie służy jakiejś
radykalnej rewizji przeszłości (możemy ją za Grzebalską określić mianem „historii neotradycyjnej” 44), to należy podkreślić, iż wymiar kobiecy konspiracji, pomijany w powojennej prozie jako margines doświadczenia okupacyjnego, staje się
w niej pierwszym planem. Lecz czy dla losów tej, zapisanej w formie „babskiego
gadania”, narracji, dotyczącej jednego z mniej znanych aspektów aktywności
polskiego ruchu oporu, nie jest znamienny również fakt, że drogę do czytelnika
odnalazła ona dopiero ponad pół wieku od czasu ukończenia, a więc wtedy, gdy
męski obraz doświadczeń wojennych przestał być już traktowany jako – w sposób
oczywisty – uniwersalny?

40

41
42
43

44
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Trzeba jednak zauważyć, że drugi z wymienionych utworów zyskał na łamach „Tygodnika Powszechnego” (1946, nr 45) pozytywne recenzje autorstwa I. S ł a w i ń s k i e j (Rozwalony i odbudowany dom) oraz właśnie H. M a l e w s k i e j (Jeszcze o „Rozwalonym domu”).
I w a s i ó w, Centralna płeć cywila, s. 399.
W. G r z e b a l s k a, Płeć powstania warszawskiego. Warszawa 2013.
O zapożyczonym przez piszące (i czytające) kobiety „męskim” głosie uniemożliwiającym wyrażenie
ich własnych opowieści pisała S. F e l m a n w pracy What Does a Woman Want? Reading and
Sexual Difference (Baltimore, Md., 1993, s. 13–14).
W. G r z e b a l s k a, Od fałszywego uniwersalizmu do fetyszyzacji różnicy. Historia powstania warszawskiego i rewizjonistyczny „zwrot herstoryczny”. „Pamięć i Sprawiedliwość” 2015, nr 2. Badaczka wyróżniła trzy odmiany nowego historycznego dyskursu, poza neotradycyjnym – także historię
równoległą oraz nurt genderowy. Cel pierwszego z nich stanowi właśnie poszerzanie dziejów narodu o losy nie docenianych dotąd bohaterek kobiecych. W drugim przypadku chodzi o wpisanie
w ramy historyczne również „sfer życia, które nie są przedmiotem zainteresowania klasycznej historiografii i które tradycyjnie postrzega się jako »kobiece«: macierzyństwa, miłości, mody i urody
czy kulinariów, a nawet przemocy seksualnej” (ibidem, s. 152). Wreszcie historia genderowa
uwzględnia „politykę płci – a więc ogół zabiegów kształtujących wzory męskości i kobiecości oraz
relacje między płciami – która służyła jako narzędzie mobilizacji społeczeństwa do określonych
celów oraz wytwarzania i legitymizacji danego porządku społecznego” (ibidem, s. 154).
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A DIFFERENT WAR STORY HANNA MALEWSKA’S “CZYSTE MIESZKANIE” (“CLEAN
HOUSE”)
The paper refers to Hanna Malewska’s short story on the Warsaw II World War Underground. The piece,
which shifts interest from sequence of events to a record of traumatic experience of an individual under
occupation, is linked to a formula of characteristic of the woman writer’s camouflaged autobiography.
The fundamental writing mode is the creation of few literary roles rewritten as a multidimensional “collected picture” of women conspirators. The most crucial reading trope is connected to displaying
a woman style of actions and conspiracy experience complemented with unilateral male war history.
At the same time, borderline situations of threat, fear, solidarity and responsibility included into the
story are such ones of which a woman perspective of experience in the piece become a simply human
perspective.
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MIŁOSZ KŁOBUKOWSKI Włocławek

TADEUSZA KONWICKIEGO LITERACKIE GRY Z PODMIOTEM
Zatrułem się [...] literaturą, udławiłem, zniszczyłem sobie
życie. Ale czymś trzeba się było zagłuszać. Coś dłubać, żeby
szybciej leciał czas. Aby jakoś przetrwać od poranku narodzin
do wieczoru śmierci1.

Motyw literatury pełni w twórczości Tadeusza Konwickiego bardzo istotną funkcję.
Książki, czy w ogóle komunikaty pisemne lub ustne, mają wpływ na życie i losy
bohaterów literackich, będąc istotnym elementem świata przedstawionego wielu
utworów. Sam Konwicki często mówił w wywiadach czy sylwach o miejscu sztuki
słowa w kulturze. Wizja literatury zarówno jest zawarta implicite w dziele autora
Pamfletu na siebie, jak i zostaje poddana tematyzacji2, a co więcej – jego sposób
patrzenia na literaturę nie ulega ewolucji, tym bardziej zaś zmianom. Analizując
obydwie płaszczyzny – tekstową i metatekstową – można spróbować określić spójną myśl Konwickiego dotyczącą literatury. Zagadnienie to było już wprawdzie podejmowane przez badaczy3, ale warto do niego powrócić. Niniejszy artykuł stanowi
próbę „synchronicznej” rekapitulacji poglądów pisarza odnoszących się do funkcji
literatury w życiu człowieka.
Stosunek do literatury w twórczości Konwickiego bywa uważany za ambiwalentny. Wczytując się w jego wypowiedzi zawarte w wywiadach, a także czytając
jego sylwiczne teksty, można zauważyć dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej
strony, autor Małej apokalipsy podkreśla kryzys wiary w literaturę, wynikający
z kształtu współczesnej kultury; mówi o masowości działań pisarskich, o tym, że
przestały one być zajęciem elitarnym, gdyż za pióro chwytają wszyscy4, wspomina
1
2

3

4
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T. K o n w i c k i, Pamflet na siebie. Warszawa 1995, s. 84.
Podobne rozróżnienie w odniesieniu do kategorii poetyki pisarza-reżysera zaproponował T. L ub e l s k i (Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego ána podstawie analiz utworów z lat
1947–1965ñ. Wrocław 1984, s. 10).
Zob. J. F u k s i e w i c z, Tadeusz Konwicki. Warszawa 1967, s. 21, 54–58. – J. W a l c, Tadeusza
Konwickiego przedstawianie świata. Warszawa 1975. Maszynopis pracy doktorskiej. Bibl. IBL PAN,
sygn. masz. 1407, s. 191, 207. – L u b e l s k i, op. cit. – P. C z a p l i ń s k i, Tadeusz Konwicki. Poznań
1994, s. 198–203.
W pośpiechu. T. K o n w i c k i rozmawia z P. K a n i e c k i m. Wołowiec 2011, s. 20, 78. Zob. też
T. K o n w i c k i, Kalendarz i klepsydra. Warszawa 2005, s. 77:
„Janusz Grabiański [...], który był na targach książkowych tego roku we Frankfurcie nad Menem,
opowiadał mi, że sam na własne oczy widział pokazane na stoiskach 70 000 nowych tytułów [...].
[...]
70 000 ludzi piśmiennych, ta upiorna armia nieproszonych ochotników, chce Noblów, chce za-
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też o niechęci do czytania własnych książek5. Z drugiej wszakże strony, w wielu
dziełach i wywiadach manifestuje swoje uwielbienie dla literatury i wyraża pozytywny stosunek do jej „demokratyzacji”. Twierdzi, że nie należy hierarchizować dzieł
literackich czy sztuki w ogóle, i przedstawia się jako człowiek biblioteki6. Podobnych
paradoksalnych napięć odnaleźć można w dorobku autora więcej. Wystarczy
wskazać na sąsiadujące ze sobą kategorie wierności i zdrady, tragizmu i błazeństwa,
wzniosłości i przeciętności.
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że literatura zawsze była dla Konwickiego nierozerwalnie związana z zagadnieniem l u d z k i e j p o d m i o t o w o ś c i
i z ko n s t r u o w a n i e m t e j ż e w r e l a c j i z I n n y m. Przyczyniała się do
tworzenia podmiotu, ale też, traktowana ze zbyt dużym namaszczeniem, stawała
się źródłem kłopotów wynikających z trudności przystosowania się jednostki do
świata, a nawet z rozpadu podmiotu, łączącego się z bolesnym doświadczaniem
rozziewu między tym, co realne, a tym, co wyobrażone, między wzniosłymi ideałami a „przyziemną” rzeczywistością. Literatura stwarza w świecie Konwickiego perspektywę budowania więzi międzyludzkich i jest narzędziem wzmacniania spoistości wspólnot. Równocześnie jednak współgrać może z poczuciem wykluczenia rozumianego nie tyle jako świadome odsunięcie podmiotu od innych, dokonane (czy
wykreowane) przez dyskurs władzy, ale raczej jako wrażenie alienacji w świecie,
kulturze, strukturach społecznych czy szerzej – w samym bycie.
Wśród literackich fantazmatów – w niewoli konwencji
Ja chcę pisać o rzeczach bolesnych, a nie produkować
paskudną, wstrętną, patriotyczną literaturę!7

Dla bohaterów Konwickiego uczestnictwo w świecie zbudowanym przez literaturę nosi znamiona doświadczenia granicznego, ponieważ ma decydujący wpływ na
ich życie. Staje się źródłem ideałów, podpowiada wzorce zachowań, stanowi o przyjęciu zachowań etosowych. Literatura towarzyszy wtajemniczeniu w m i ł o ś ć,
w ś m i e r ć, jest sztuką d o j r z e w a n i a, a jednocześnie także sztuką dokonywania w y b o r u. Protagoniści dzieł Konwickiego właśnie w literaturze odnajdują
matryce samorealizacji. Przeczytane fabuły warunkują ich postrzeganie rzeczywistości i determinują egzystencję. Jako przykład można wymienić chociażby postaci
przynależne do pokolenia Kolumbów. Kluczową decyzję – pójścia do lasu, udziału
w antysowieckiej i antyniemieckiej partyzantce – opierają one na iście Conradowskim
imperatywie i tradycji przywołanej przede wszystkim za sprawą określonych lektur.
Bohater Rojstów, Stanisław, wzory postępowania, „scenariusz” życia czerpie z literatury. Podobnie rzecz ma się z protagonistą Sennika współczesnego, który wycho-

5
6
7
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chwytu, chce nieśmiertelności. 70 000 trochę ułomnych facetów lewituje, wieszczy, wadzi się
z Bogiem.
Ludzie którędy się tu przebić?”
W pośpiechu, s. 18.
Ibidem, s. 73.
Pisarz mówił w ten sposób o Rojstach w wywiadzie-rzece przeprowadzonym przez S. N o w i c k i eg o [S. B e r e s i a] (Pół wieku czyśćca. [Rozmowy z T. Konwickim]. Warszawa 1986, s. 45).
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wał się na Popiołach Żeromskiego, będących, o czym Konwicki nieraz wspominał,
„biblią pokolenia”8. To właśnie romantyczny nakaz walki w imię miłości ojczyzny
stał się dla młodych ludzi z generacji pisarza najwyższą wartością i ukonstytuował
ich tożsamość, wpływając na podjęcie życiowych wyborów. Tę samą regułę odnaleźć
można w biografiach autora i jego rówieśników. Konwicki wzmiankował o tym
w wielu miejscach, także w Pamflecie na siebie:
Byłem produktem literatury albo jej bękartem. Literatura dla mego pokolenia stanowiła narkotyk
i doping. Te zadrukowane strony popychały nas na wojenną rzeź i zachęcały do prób racjonalnego
urządzenia kulejącego wiecznie świata. Wstyd powiedzieć – tak było. Taki zdumiewający, despotyczny
wpływ miały na nas te skromne czarne litery na kruchym białym papierze9.

Konwicki jednak, co odzwierciedla poetyka jego powieści, uwielbia ukazywać
także „drugą stronę medalu”, ujawniać inne, nieoczywiste i niepopularne oblicze
świata czy wręcz wchodzić w spór z samym sobą, negować, podawać w wątpliwość
przyjmowane powszechnie przekonania i idee. „Rozdrapywanie ran”, polegające na
demaskacji zgubnego wpływu literatury na bezkrytycznie akceptujących ją naiwnych
czytelników, pojawia się już w młodzieńczych, debiutanckich utworach pisarza,
takich jak opowiadanie Kapral Koziołek i ja, a przede wszystkim w arcydzielnych
Rojstach. W pierwszym z nich Konwicki poprzez zestawienia dwóch skrajnie różnych
osobowości – „twardego”, autorytarnego dowódcy i „nadwrażliwego”, wątpiącego
w sens zabijania, zakompleksionego inteligenta – subtelnie ukazuje konflikt między
romantycznym etosem walki za ojczyznę a prozą wojennego rzemiosła i pełną brutalności partyzancką codziennością. Pisarz komplikuje romantyczny schemat relacji między literaturą a rzeczywistością, czyniąc przesłanie utworu nieoczywistym.
Wymienione opowiadanie nie mówi jedynie o nieprzystosowaniu inteligenta wychowanego na szlachetnych literackich wzorach, o wewnętrznym konflikcie osoby
„która nie potrafi dobrze przeprowadzić patrolu żywnościowego, »bo przykro jakoś
zabierać ostatnią kurę«”10, o rozczarowaniach żołnierza nie rozumiejącego, że „na
wojnę z książkami się nie chodzi”11. Już w tym wczesnym utworze Konwickiego
główny bohater i zarazem narrator, Ćwiok, zdaje się dostrzegać także sztuczność
zachowań kaprala służbisty. Słusznie podejrzewa, że również one mogły być inspirowane literaturą.
Nieraz potem, z odległości dłuższego czasu, która mnie ośmielała zająć bardziej krytyczne stanowisko wobec kaprala Koziołka, myślałem często, czy cała postawa kaprala nie była pozą, przejętą bodaj
z jakiejś przygodnej lektury12.

Konwicki tworzy świat, w którym wszyscy bez wyjątku coś „udają”, realizując
cudzy schemat postępowania. Każdy staje się w mniejszym lub większym stopniu

8
9

10
11
12
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T. K o n w i c k i, Sennik współczesny. Warszawa 1973, s. 67.
K o n w i c k i, Pamflet na siebie, s. 80–81. Zob. też Kalendarz i klepsydra, s. 62–63. W podobnym
tonie mówi K o n w i c k i (W pośpiechu, s. 40) o pierwszych fascynacjach lekturą, używając określeń
takich, jak „nafaszerowanie literaturą”, „sterroryzowanie lekturą” czy „zatrucie książkami”.
T. K o n w i c k i, Kapral Koziołek i ja. W: Wiatr i pył. Teksty wybrali i do druku przygot. P. K an i e c k i, T. L u b e l s k i. Warszawa 2008, s. 11.
Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 10.
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„niewolnikiem” konwencji literackich, nawet młody porucznik – komendant oddziału – najwyraźniej naśladuje literackie wzorce13. Z biegiem akcji okazuje się zresztą,
że Ćwiok i Koziołek wcale tak bardzo się od siebie nie różnią. Obaj przecież podobnie boją się, że los właśnie ich wskaże jako osobę, której przyjdzie wykonać wyrok
na niemieckich żołnierzach. Tylko kwestią czasu jest osiągnięcie przez bohatera
stanu, w którym inteligent zmieni się w swój własny antynomiczny „cień” – żywiołowego, prostego, chwilami gruboskórnego, wojskowego rubachę. Prędzej czy później nadejdzie moment, w którym Ćwiok upodobni się do swego partyzanckiego
alter ego, odpowiednika typu miles gloriosus – czyli Koziołka, co zostało zasugerowane przez lejtmotyw tykającego złowieszczo zegarka kaprala, jakby odmierzającego czas do chwili ostatecznej inicjacji, czyli wykonania wyroku na jeńcu. Nieprzypadkowo w finale Ćwiok – mimo oporów moralnych i strachu – całkiem sprawnie
przeprowadza egzekucję, wzorując się na schematach z opowiadania kaprala14,
który snując swe narracje, budował w oczach kolegów mit własnej osoby. Sam zaś
Koziołek okazuje słabość, zrzucając zdobyczny mundur, którym wcześniej się
chwalił, i dokonując jednocześnie swoistej autokreacji. Wyraźnie więc widać, że już
w debiutanckim utworze autor porusza niezwykle istotne problemy dotyczące ludzkiej podmiotowości w relacji wobec innych, której pośrednikiem staje się literatura.
W powieści Rojsty Konwicki kontynuuje te wątki, ukazując, jak ślepe zawierzenie ideałom romantycznym o proweniencji literackiej15 przeradza się w pustą grę
schematami literackimi. Wiedzie do sztuczności, nieszczerości, nieautentyczności,
do kiczowatego uwielbienia „romantyzmu popularnego”16 czy wręcz do histrionicznej (bezrefleksyjnie naśladowczej) teatralizacji własnych postaw i zachowań, czego
symbolem w powieści stają się zużyte romantyczne „rekwizyty”, jak choćby iście
grottgerowska scena pożegnania syna przez matkę – z błogosławieniem krzyżem
i podarowaniem ryngrafu z Matką Boską Ostrobramską. Również nieszczęśliwy
wypadek śmiertelnego postrzelenia kolegi, który pozwala Konwickiemu wykorzystać
kompromitujący bohatera motyw nieposłusznej broni17, staje się pretekstem do –
jak mówi sam narrator i zarazem bohater – odegrania przez niego „romantycznej

13
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Zob. ibidem, s. 13–14. Zob. też L u b e l s k i, op. cit., s. 30–31.
Ćwiok oszukuje broniącego się przed pójściem „na stronę” Niemca, mówiąc, że zabiera go do dowódcy (zob. K o n w i c k i, Kapral Koziołek i ja, s. 27: „Zum Kommandant – powtórzyłem i pociągnąłem go. Parabellum schowałem za siebie i bezszelestnie odbezpieczyłem”; zob. też relację Koziołka
– ibidem, s. 13).
Zob. N o w i c k i [B e r e ś], op. cit., s. 23:
„Można powiedzieć, że żyliśmy w »wyżu« emocjonalnym, wytworzonym jeszcze przed wojną. Wydaje mi się, że pokolenia, które wchodziły w wiek szkolny i w początki dojrzałości, były przygotowane
do pewnych ofiar i poświęcenia dzięki oddziaływaniu literatury patriotycznej i romantycznej”.
I dalej (s. 32):
„Myśmy odgrywali, »filmowali«, swoim życiem teksty literackie!
[...]
[...] Bo myśmy życiem realizowali literaturę, a później z tego życia raz jeszcze tworzyliśmy literaturę. [...] Oczywiście my byliśmy dziko przekarmieni literaturą. Ta literatura jednak w sporym stopniu miała stanowić o naszym morale i o tym, żeby umieć znaleźć się w tej wojnie”.
Zob. M. J a n i o n, Tam, gdzie rojsty. Przypadek romantycznego mediumizmu. W: Projekt krytyki
fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Warszawa 1991, s. 154–158.
Zob. L u b e l s k i, op. cit., s. 40.
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komedii samotnego bólu”18. Nieprzypadkowo jeden z bohaterów nosi pseudonim
Aktor. Wyraźnie widać, że zaciągnął się do partyzantki AK tylko ze względu na mit
żołnierskiego powodzeniu u płci pięknej – nie traktuje walki poważnie, lecz jedynie
odgrywa rolę żołnierza19.
W Rojstach wiele motywów to łatwe do rozpoznania kalki z literatury, mające
obnażyć sztuczność i konwencjonalność świata przedstawionego. Jako przykład
można wymienić wątek romansu Stanisława z Celiną, będący aluzją do typowego
romansu dworkowego, znanego choćby z Wiernej rzeki Żeromskiego, czy wręcz jego
trawestacją20. Literackim rezonerem (być może, również sobowtórem) rozczarowanego narratora opowiadającego po latach o własnych naiwnych przeżyciach, o nieudanej inicjacji w historię staje się Bonza, dezawuujący wzniosłe wzorce, ośmieszający konwencje zachowań, ironizujący na temat wojny, przede wszystkim zaś
partyzantki, która szybko traci znamiona romantycznej misji, przeistaczając się
w bezcelowe chodzenie z miejsca do miejsca, przypadkowe strzelaniny, zabieranie
żywności chłopom, a nawet próby ich mordowania21. Rojsty okazują się więc bolesną rozprawą ze światem romantycznych, stricte: literackich, wzorów22. Tytułowe
„rojsty” zamiast oznaczać ziemię tajemniczą – magiczne „moczary nieskończoności”23, gdzie człowiek może przejść inicjację i poznać prawdy dotyczące egzystencji –
przekształcają się w przestrzeń zagubienia i błądzenia bohatera24.
Odczarowywanie świata
Darł z nienawiścią wielkie księgi, rozrywał na strzępy płachty gazet, kopał zapamiętale pagóry luźnych stron dymiących
kurzem.
Jaka szkoda, że wszystko rozumiem. Jaka szkoda25.

Innym równie ważnym planem ludzkiej egzystencji, na który literatura zwykle ma
przemożny wpływ, jest w powieściach Konwickiego d z i e c i ń s t w o i i n i c j a c j a
młodzieńca w dorosłość. Także w odniesieniu do tych motywów autor Sennika
współczesnego ukazuje ambiwalentną rolę sztuki słowa. Zawierzenie jej może bowiem prowadzić zarazem do stworzenia płaszczyzny przynależności do wspólnoty,
jak i do rozczarowania światem, czego owocem okazuje się bolesne podważenie

18
19

20
21
22
23
24

25
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T. K o n w i c k i, Rojsty. Warszawa 1996, s. 75.
Na temat młodzieńczych decyzji o przystąpieniu do partyzantki podyktowanych zazdrością i chęcią
naśladowania kolegów – w odniesieniu do doświadczeń autobiograficznych – mówi K o n w i c k i
m.in. w ostatnim wywiadzie-rzece (W pośpiechu, s. 62–63).
Jako pierwszy zauważył to K. Wyka. Zob. L u b e l s k i, op. cit., s. 46. – N o w i c k i [B e r e ś], op.
cit., s. 32. – J a n i o n, op. cit., s. 156.
Wszystkie zasygnalizowane problemy obszernie analizuje L u b e l s k i (op. cit., s. 34–49).
C z a p l i ń s k i (op. cit., s. 18) zauważa, że „była to [...] p o w i e ś ć a n t y e d u k a c y j n a, ukazująca zgubność nauk i konwencji ideowych wyniesionych z domu”.
T. K o n w i c k i, Kompleks polski. Warszawa 1990, s. 29. Zob. też J a n i o n, op. cit., s. 160.
Zob. N o w i c k i [B e r e ś], op. cit., s. 33. Istnieje charakterystyczne dla gwary kresowej, białoruskie
przekleństwo, przywołane w powieści: „A kab to na rojsty bawlut sia w wajnu, a narod pagibajet”.
Zob. też Z. K u r z o w a, Elementy kresowe w języku powieści powojennej. Warszawa 1975, s. 118.
T. K o n w i c k i, Dziura w niebie. Warszawa 1965, s. 344, 360.
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porządku symbolicznego. W odniesieniu do obu tych typów doświadczenia bohater
buduje swoją podmiotowość. Doznaje jednocześnie pragnienia przynależności, ale
też wykluczenia, poczucia obcości i osamotnienia. Jak zauważa Anna Nasalska:
Powieści Konwickiego, powstałe w różnych latach i odmienne w swoich poetykach, zdeterminowane są przez stały, obsesyjnie powtarzający się motyw konieczności samookreślenia się człowieka systematycznie pozbawionego złudzeń. [...] unaoczniają proces konfrontacji ideałów z rzeczywistością,
przechodzenia od szlachetnej nieświadomości do gorzkiej samowiedzy [...]26.

Szczególnie wyraźnie motyw tego swoistego rozdarcia pisarz zrealizował w Dziurze w niebie na przykładzie losu głównego bohatera. Protagonista – Polek Krywko –
to dziecko samotne, nie umiejące odnaleźć swojego miejsca w otaczającej rzeczywistości. Polek trwale doznaje alienacji: z powodu sieroctwa, nadpobudliwości,
także ubóstwa, które uniemożliwia mu spełnienie dziecięcego uczucia do bogatej,
ale próżnej Wisi Puciałłówny. Jedną z ważnych osi napięć, znaczących świat przedstawiony powieści, jest podział miasteczka na dzielnice biednych i bogatych – Dolne i Górne Młyny.
Niespodziewanie chłopiec staje wobec perspektywy zmiany swojej sytuacji,
a więc i porządku świata, za sprawą przekazanej przez kolegów opowieści o tajemniczych ludziach, przybyszach z zewnątrz, którzy mają zjawić się w Dolinie. W umyśle Polka nieznajomi podlegają idealizacji, są fantazmatem cudownej metamorfozy
życia, budzą nadzieję na zmianę statusu społecznego, pokonanie wykluczenia,
jakie dotyka wszystkich bohaterów dorastających w Dolnych Młynach. Stają się
też symbolem życia aktywnego i ekspansywnego, które próbuje wieść wiecznie
nieposłuszny i ruchliwy chłopiec. Oczekiwani przybysze uosabiają w jego wyobraźni świat istniejący poza zamkniętą enklawą Doliny wileńskiej, kojarzą się z możliwością wyjazdu, opuszczenia tej po części idyllicznej, a po części nieszczęśliwej
krainy dzieciństwa. Mówiąc krótko, są dla Polka figurami dorosłości, która zawiera w sobie obietnicę szczęścia. We wstrząsającym finale utworu okazuje się jednak,
iż mający przybyć do Doliny ludzie zostali zmyśleni na potrzeby dziecięcej zabawy
rówieśników Polka. Odkrycie to sprawia, że chłopiec doznaje bolesnej „inicjacji”,
polegającej na zderzeniu naiwnych, choć szlachetnych marzeń z rzeczywistością,
czyli na rozczarowaniu. Wszystko było tylko ułudną, oszukańczą narracją opartą
na schematach znanych z literatury dziecięcej czy przygodowej27. Fantazmat wyczerpuje się w funkcji opowieści, na której tle tym wyraźniej i boleśniej obnażona
zostaje dziecięca prostoduszność chłopca.
– A co z tymi, na których czekamy?
Łapa nie odpowiedział, zamarły w bezruchu.
– Słyszysz? Główny Marszałku? Czekaliśmy na ludzi, którzy mają przyjść do naszej doliny.
Łapa nie podnosząc głowy rzekł cicho:
– To była zabawa. Nie ma żadnych ludzi prócz nas.
– Łżesz! – poderwał się Polek. – Muszą być, to niemożliwe, żeby nie było.
– Dziecko jesteś? Przecież nikt w to nie wierzył28.

26
27
28
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A. N a s a l s k a, Filozofia człowieka w prozie Tadeusza Konwickiego. „Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska. Sectio F” t. 31 (1976), s. 235.
Zob. C z a p l i ń s k i, op. cit., s. 46–47, 54–55.
K o n w i c k i, Dziura w niebie, s. 315.
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Obłąkany fantazmatyczną ideą Polek penetruje starą, opuszczoną papiernię
w poszukiwaniu Tajemnicy. Tym, co znajduje, jest porzucona, zapomniana „biblioteka kresowa”, symbolizująca ekumeniczny, pluralistyczny mit Kresów. Wymowa
tego obrazu jest ambiwalentna. Z jednej strony, odczytać go możemy jako sygnał
upadku kultury, która okazała swą niemoc w zderzeniu z historią. W wyniku przemian historycznych wielokulturowe pogranicze, znaczone rodzącymi się nacjonalizmami, utraciło swój arkadyjski rys. Z drugiej wszakże strony, rozpoznawana
strata ma swoich autorów. Oskarżenie skierowane jest do tych, którzy nie skorzystali z nauk zawartych w różnojęzycznych tomach. Polek nieprzypadkowo odkrywa,
że ich karty nie zostały nawet porozcinane.
Leżą [...] [książki] w stertach na wykrzywionych od starości regałach, pokrywają grubą warstwą
ziemię, piętrzą się w wielkich kopach. Są to książki polskie, rosyjskie, żydowskie i litewskie. Książki
wszystkich narodowości zamieszkujących tę ziemię. Większość z nich nie ma okładek, rozsypują się jak
talie pożółkłych kart. Można podnieść którąś, odczytać w niej stosowną sentencję. Zawarły bowiem
w sobie wszystkie myśli, pragnienia i nadzieje swego czasu. Jedne mają rogi czarne i spuchłe od palców
życzliwych czytelników, innych nikt nawet nie rozciął. Leżą tu teraz jednakowo zapomniane przez żarna papierni29.

Jak zauważa Dorota Siwor, opisane przez Konwickiego zdarzenie to „obraz
klęski totalnej, klęski całej kultury i całej tradycji”:
Najistotniejszy wydaje się sens symboliczny właśnie, który wynika z odczytania całości jako swoistej paraboli, opowieści o uniwersalnym losie człowieka rozdartego pomiędzy ideałem, którym jest
pragnienie stanu szczęścia i harmonii, a zasadą świata, która ich realizację uniemożliwia. Podjęcie
takiego tematu oraz sposób jego ujmowania wyraźnie wskazują na nawiązanie do koncepcji romantycznych 30.

Konwicki mówi metaforycznie nie tylko o rozczarowaniu i bolesnym wyzbywaniu się złudzeń. Mówi także – a może nawet przede wszystkim – o literaturze i jej
roli. Przedstawiony tu obraz „klęski całej kultury i całej tradycji” jest jednocześnie
wielką metaforą porażki literatury. Tej samej literatury, która od starożytności
postrzegana była w cywilizacji śródziemnomorskiej jako przekaz doświadczenia,
jako składnik budujący communitas. Działo się tak od chwili, gdy aojdowie recytowali poematy Homera w niepiśmiennych zbiorowościach, dając świadectwo
własnego istnienia w konkretnym czasie i rzeczywistości społeczno-kulturowej –
w literaturze widzieli znak istnienia ludzkiej podmiotowości 31. Konwicki podważa
w przywołanej przed chwilą scenie całą europejską tradycję, której „emblematem”
mógłby stać się Horacjański motyw „Exegi monumentum aere perennius / [...] /
Non omnis moriar [...]” 32. Metafora śmierci literatury, która – zapomniana – nie
29
30

31

32
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Ibidem, s. 342–343.
D. S i w o r, Między infantylizmem a dojrzałością, czyli o dzieciństwie w powieściach Tadeusza
Konwickiego. W zb.: Kompleks Konwicki. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach
27–29 października 2009 roku przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz
Wydział Polonistyki UJ. Red. A. F i u t, T. L u b e l s k i, J. M o m r o, A. M o r s t i n - P o p ł a w s k a.
Kraków 2010, s. 114, 115.
Zob. A. S t o f f, Ja, autor. O funkcjach sygnatur w literaturze współczesnej. W zb.: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Red. D. Ś n i e ż k o. Warszawa 1996. – M. C z e rm i ń s k a, Hipoteza autorstwa. (O podmiocie dzieł wszystkich jednego autora). W zb.: jw.
H o r a c y, Oda III 30: Exegi monumentum aere perennius. W: Wybór poezji. Oprac. J. K r ó k o w-
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pelni przypisanych jej funkcji przekazywania prawd życiowych, wartości, doświadczeń, zabezpieczania śladów ludzkiego losu, literatury, która nie ma mocy budowania kultury, staje się symboliczną antycypacją śmierci mitu Kresów. Pogranicza
ukazywanego nieraz jako kraina otwartości, tolerancji i poszanowania Inności
(nieprzypadkowo w papierni są książki „wszystkich narodowości zamieszkujących
tę ziemię”). Obraz ten interpretować można też jako zapowiedź (do pewnego stopnia proroczą 33) odejścia od rozumienia funkcji tradycji literackiej jako przestrzeni
budowania więzi międzyludzkich i przepowiednię swoistego unicestwiania podmiotowości 34.
Co więcej, Konwicki w scenie z papierni rozwija myśl o oszustwie, jakiego dopuszcza się literatura, o nieuprawnionej manipulacji podmiotu dokonującej się z jej
udziałem. Symboliczne znaczenie ma tu finał wizyty w budynku. Przytłoczenie
i uwięzienie Polka przez zawalone regały z książkami oznacza – jak wyjaśniał sam
pisarz – zawłaszczenie umysłu przez uwznioślony świat idei, który tak naprawdę
nie istnieje. Konwicki wskazuje tym samym na istnienie przemocy, jaką fantazmat
wywiera na to, co realne. Przestrzega przed bagatelizowaniem czy wręcz niezauważaniem przemocy symbolicznej, która może prowadzić do niefortunnych (z perspektywy czasu) wyborów życiowych.
Tytułowa „dziura w niebie” oznacza katastrofę w percypowaniu świata przez
bohatera. Symbolizuje dziecięce rozczarowanie złudnymi (lub płonnymi) nadziejami, co przekłada się na poczucie bezsensu życia jako takiego. Podobnie reinterpretacji w dziele Konwickiego ulega typowo literacki motyw nieznajomego przybysza,
którego w powieści spotyka Polek. Wbrew oczekiwaniom opartym na znajomości
konwencji literackich, jakimi mogą kierować się i bohater, i czytelnik, obcy nie
odkrywa przed Polkiem żadnego sekretu będącego obietnicą szczęścia. Wręcz odwrotnie: za jego sprawą chłopiec, jako świadek samobójstwa mężczyzny, zostaje
wtajemniczony w śmierć. Konwicki nie po raz pierwszy wykorzystuje w tym wątku
motyw presji słowa pisanego. Polek znajduje w walizce nieznajomego manuskrypt,
który stanowi zapis życia człowieka nieszczęśliwego, wykluczonego z ludzkiej zbiorowości, zaznającego obcości egzystencjalnej w najgłębszym, ontologicznym znaczeniu. Człowieka osamotnionego, rozczarowanego światem i nie umiejącego
skonstruować spójnej podmiotowości.
Przedsiębiorę daleką podróż. Powracam tam, skąd kiedyś wyszedłem albo raczej – skąd mnie wygnano. Wyruszam – nie wiem po co. Może, aby ogrzać oczy krajobrazem śniącym się każdej nocy zimowej, może, by spotkać człowieka, którego nie mogę zapomnieć. A może – by umrzeć, nawet choćby nie
naprawdę.
[...]
Pięknie – aż boli. [...] Dorośli przychodzą tam, aby umrzeć35.

Szczególnie interesujące okazuje się rozwiązanie, w którym Konwicki sugeruje,
że samobójca może być alter ego Polka. Lektura rękopisu pozwala rozpoznać w nim

33
34
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s k i. Wrocław 1967, s. 137 (przeł. L. R y d e l). BN II 25. Por. przekład A. W a ż y k a w: H o r a c y,
Dwadzieścia dwie ody. Oprac. S. S t a b r y ł a. Wrocław 2004, s. 63. BN II 232.
Dziura w niebie została wydana w 1959 roku.
Zob. K o n w i c k i, Pamflet na siebie, s. 88–89.
K o n w i c k i, Dziura w niebie, s. 159.

2019-03-13 13:37:43

MIŁOSZ KŁOBUKOWSKI

Tadeusza Konwickiego literackie gry z podmiotem

65

sobowtóra bohatera – osobę, której udaje się wprawdzie zrealizować skryte marzenie chłopca o ucieczce z Doliny, ale która, podobnie jak główny bohater, doznaje
poczucia obcości, także w dorosłym życiu. Doświadczenie tej powtórnej alienacji,
staje się kolejnym źródłem rozczarowania i przyczynia się do (być może, wyobrażonego) powrotu do Doliny dzieciństwa i do samobójstwa36. W ten sposób Konwicki
ukazuje tragiczny wariant ludzkiej egzystencji, wedle którego człowiek jawi się jako
wygnaniec z urojonego Raju; jako osoba, która nieodmiennie lokuje zapewniający
szczęście, ale nieosiągalny przedmiot pożądania poza swoim światem, przez co
nieuchronnie doznaje poczucia obcości37. Także i tu odnaleźć można wpływ rozmaitych narracji, czyli po prostu literatury, która z przywiązanych do niej bohaterów Konwickiego czyni nieprzystosowanych marzycieli, tęskniących do nieosiągalnego, minionego. Nie potrafią oni bowiem zrealizować ideałów w dostępnym im
otoczeniu. Wiedzę demistyfikującą dorosłe życie poza Doliną, negatywne wtajemniczenie w egzystencję, chłopiec czerpie właśnie z przekazu pisanego – z pamiętnika przybysza-samobójcy.
Podobne notatki dotyczące życia jakiegoś biednego i rozczarowanego człowieka
znajduje protagonista Nic albo nic w ubikacji w pociągu; po lekturze wrzuca je do
muszli klozetowej38. Bohater Sennika współczesnego – Paweł – natrafia na stare,
zapomniane dokumenty, pochodzące jeszcze z czasów wojny, które jednak, jak
odkrywa, stanowią tylko „fałszywy ślad istnienia”39.
w dolnej szufladzie odkryłem sporą garść starych szpargałów. Oglądałem zżółkłe dokumenty czyjegoś
losu w ostatniej wojnie. Były tu auswajsy zapomnianych dawno instytucji okupacyjnych, karty arbeitsamtu, zwolnienia lekarskie naszpikowane łacińskimi diagnozami, w których często powtarzało się
złowróżbne jak zimowy kwiat słowo – tuberkuloza. Z dowodu osobistego spojrzała na mnie młoda twarz,
bez wyrazu, nijaka, sympatyczna jedynie swoją młodością. Odczytywałem to nazwisko, które na pewno
było nieprawdziwe, przyglądałem się pieczęciom, bez wątpienia podrobionym, i starałem się odtworzyć
w myślach tok życia człowieka, co zostawił po sobie, jak garść popiołu, ten fałszywy ślad istnienia.
– Pan tak po ciemku? – usłyszałem za sobą głos pani Malwiny.
Zatrzasnąłem wstydliwie szufladę.
– Proszę bardzo, proszę się nie krępować. To nie nasze te papiery.
– A czyje?
– Niczyje. Po nieznanym człowieku zostały40.

Witold, jako dorosły już bohater Kroniki wypadków miłosnych, poszukuje wśród
starych szpargałów zdjęcia ojca, gdyż nie może odnaleźć w pamięci jego twarzy 41.
Protagoniści opowiadania Kilka dni wojny, o której nie wiadomo, czy była znajdują karteczkę z personaliami jakiegoś nieznanego człowieka. Staje się ona jedynym

36
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Sam K o n w i c k i (W pośpiechu, s. 10) uznawał ten chwyt literacki za punkt zwrotny w krystalizowaniu się jego własnej poetyki: „tam umieściłem – to jest tylko moja sprawa – dziennik wisielca.
I to był punkt zwrotny w mojej karierze, coś takiego się we mnie stało, że zacząłem pisać po swojemu”. Zob. też s. 217, 284.
Jak zauważa W a l c (op. cit., s. 100), „Arkadii nie tylko nie było, ale nie ma i nie będzie. Można
najwyżej tworzyć ją we wspomnieniu, które dawne miejsca i zdarzenia idealizuje [...]”.
T. K o n w i c k i, Nic albo nic. Warszawa 1973, s. 181–198.
K o n w i c k i, Sennik współczesny, s. 98.
Ibidem.
T. K o n w i c k i, Kronika wypadków miłosnych. Warszawa 1974, s. 159–160.
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śladem istnienia tej osoby 42. Powracający motyw tekstu w tekście 43 można nazwać
rękopisem zawieszonym w próżni 44. Warto podkreślić, że za każdym razem pojawienie się takiego paraliterackiego przekazu związane jest w świecie przedstawionym fabuł Konwickiego z przeżyciem inicjacji bohatera, która okazuje się inicjacją
nieudaną. Słowo pisane pozostaje niemal zawsze znakiem jakiejś zapomnianej
podmiotowości, choć z drugiej strony – otwiera przestrzeń wspólnego odczuwania,
więzi między protagonistami a autorami rękopisów.
Schemat „negatywnej inicjacji” powtarza Konwicki w różnych wariantach, zwłaszcza w powieściach dziecięcych i wspomnieniowych. Szczególnie istotna wydaje się
pod tym względem Kronika wypadków miłosnych, w której dojrzewający bohater
Witold, nazwany przez Marię Janion nowym Gustawem literatury polskiej45, przeżywa w sposób prawdziwie romantyczny wielką, zakazaną miłość do panny z wyższej
warstwy społecznej. Można powiedzieć, iż powielając romantyczną konwencję literacką, Konwicki realizuje wzór podsuwany przez znakomitego poprzednika. Młodzi
kochankowie, zgodnie z paradygmatem romantycznym, targną się nawet na własne
życie. Próba samobójcza skończy się jednak niepowodzeniem, a odzyskujący przytomność Wicio nie będzie do końca pewien, czy wielki i namiętny romans nie był
tylko snem. Bohater odkryje też literacką proweniencję realizowanych przez siebie
wzorców zachowań. To właśnie on wypowie znamienne słowa: „Obżarliśmy się literaturą. Jesteśmy pokoleniem zatrutym przez fikcję”46. W tym samym czasie dorosły
Witold, znów alter ego bohatera, popełni wyimaginowane samobójstwo, gdyż realność
przyniesie mu tylko poczucie nieszczęścia i wykluczenia. Ostatecznie umrze w samotności na raka żołądka. Zdaniem Nasalskiej, tak charakterystyczna dla Konwickiego kompromitacja romantycznego, literackiego wzorca miłości jest najwyraźniejszym odbiciem obcości odczuwanej przez człowieka oraz reifikacji stosunków międzyludzkich47.
Przymus opowiadania
Chciałem zostawić ślad, monogram na ścianie, nie wiem,
dla kogo, i nie wiem, po co. Ale odczuwałem potrzebę48.

Chociaż fascynacja literaturą sprowadza na bohaterów Konwickiego niebezpieczeń42
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45
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Zob. T. K o n w i c k i, Kilka dni wojny, o której nie wiadomo, czy była. Lublin 2001, s. 43: „Schował
przybory toaletowe, przy okazji znalazłszy zmiętą karteczkę z czyimś nazwiskiem oraz adresem.
Kartkę ze znakiem rozpoznawczym czyjegoś istnienia w małym świecie, którego już nie ma i nigdy
nie będzie”. Opowiadanie pierwotnie ukazało się jako fragment sylwy Zorze wieczorne (Warszawa
1991, s. 88–179).
Zob. J. A r l t, „Ja” Konwickiego. Kraków 2007, s. 21.
Zob. W a l c, op. cit., s. 76. Zwraca na to uwagę również P. K a n i e c k i (Samospalenia Konwickiego. Warszawa 2014, s. 233) w odniesieniu do czytania przez Helenę Konwicką, bohaterkę Bohini,
niepokojących wypisów z różnych dzieł poczynionych przez jej ojca, Michała. Badacz interpretuje
nawet Sennik współczesny jako drugą część rękopisu wisielca z Dziury w niebie – zob. P. K an i e c k i, Wniebowstąpienia Konwickiego. Warszawa 2013, s. 78.
Zob. J a n i o n, op. cit., s. 168.
K o n w i c k i, Kronika wypadków miłosnych, s. 225.
N a s a l s k a, op. cit., s. 244–245.
W pośpiechu, s. 21.
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stwo bycia oszukanym, popadnięcia w nieautentyczność i pozór49, mimo iż w świecie ogołoconym przez wojnę z tradycyjnych wartości literatura przestaje pełnić
swoje aksjologiczne funkcje (a wiąże się to ze zmianą paradygmatu antropologicznego), czego krańcowym znakiem są narodziny postmodernizmu50, pozostaje ona
dla autora Rojstów jedynym sposobem radzenia sobie z odrzuceniem, wykluczeniem,
samotnością.
Tadeusz Lubelski wskazywał w swojej monografii, że bohaterowie Konwickiego,
odbywając wyobrażone wędrówki po krainach własnej, zapamiętanej przeszłości,
mistyfikują je, posługując się kliszami literackimi51. Wędrowanie to dla Konwickiego metafora pisania, czyli zmyślania i mitologizowania różnych wariantów własnego
losu, stanowiąca zarazem remedium na zło świata. Najbardziej wyrazistym przykładem terapeutycznej funkcji literatury może być finał Zwierzoczłekoupiora. Czytelnik
docierając do ostatnich kart powieści dowiaduje się, że cały świat przedstawiony
został wymyślony przez umierającego na białaczkę samotnego chłopca.
Nie gniewajcie się, że opowiedziałem wam taką zupełnie nieprawdziwą historię. Ale ja naprawdę
chciałbym się kochać w takiej dziewczynie jak Majka czy choćby Ewa, chciałbym czasem wagarować,
chciałbym zagrać w filmie o podróżach międzyplanetarnych [...].
Opowiadałem tę nieprawdziwą, zmyśloną historię właściwie sobie samemu. Bo chciałem się troszeczkę uwolnić od bólu, strachu i złych myśli. Przyjemnie jest uwalniać się i być wolnym.
[...]
Najcudowniejsze, że pohasałem sobie trochę na swobodzie. Życzę wam tego samego. Żebyśmy
tylko zdrowi byli. Żebyśmy tylko... [wolni byli]52.

Terapeutyczny wymiar pisania, a nawet przywiązanie do swoistego eskapizmu
literackiego, wyraził Konwicki w Senniku współczesnym. Jego bohater – Ildefons
Korsak – zapisuje w kolejnych zeszytach prozę fantastyczną, przedstawiając swoje
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Konwicki wielokrotnie wykorzystuje motyw udawania czy wręcz pozerstwa. Doskonałym przykładem jest chociażby postać Kowalskiego-Malinowskiego z filmu Salto. Zob. L u b e ls k i, op. cit., rozdz. 9: Artysta i odbiorcy.
Z. B a u m a n (Nowoczesność i Zagłada. Przeł. T. K u n z. Kraków 2009) stawia tezę, że Holokaust
okazał się skrajnym, krańcowym punktem dojścia nowoczesności rozumianej jako projekt kulturowy. Ponowoczesność jest w swej naturze p o l i f o n i c z n a. W a l c (op. cit., s. 77) zauważa, że
narratorzy i bohaterowie Konwickiego w utworach popaździernikowych „odwracają się od obcego
słowa”, co jest skutkiem rozczarowania autorytetami, które okazały się fałszywe, mylące, a co
zarazem doprowadziło pisarza do przekonania, że „prawdę o świecie można mówić tylko w imieniu
jednostki, w imieniu siebie samego i dlatego tak kategorycznie podporządkował przestawiany świat
swoim narratorom”. I dalej (s. 79): „U Konwickiego sytuacja poznawcza jednostki świadomej swoich ograniczeń jest na tyle skomplikowana, że nie ma mowy o wychodzeniu poza tę jednostkę,
o nastawieniu się na cudze słowo. Dlatego właśnie Konwicki tworzy powieści m o n o f o n i c z n e,
opowiadane przez narratorów świadomych polifoniczności i symultaniczności świata”. Zob. też
A r l t, op. cit., s. 32, 36 – badaczka stawia tezę, że rozszczepowi struktur narracyjnych w dziełach
Konwickiego towarzyszy zdekonstruowana, pęknięta, nieharmonijna kondycja bohatera-narratora
lub samego bohatera; zwielokrotnionej jaźni towarzyszy zwielokrotniona narracja.
L u b e l s k i, op. cit., s. 151–152. W a l c (op. cit., s. 7, 14–16) wcześniej wskazywał, że „świat przedstawiony jest elementem bohatera”. Wymieniał także świadomość kulturową (występowanie aluzji,
toposów, odniesień do kultury europejskiej, zwłaszcza tradycji literackiej) jako cechę myślenia
bohatera-narratora.
T. K o n w i c k i, Zwierzoczłekoupiór. Warszawa 1969, s. 276–277. Ostatnie słowa zostały usunięte
przez cenzurę.

2019-03-13 13:37:43

68

Rozprawy i Artykuły

bolesne doświadczenie w przekonaniu, że zostawia ślad, który może kiedyś dla
kogoś okaże się ważny. Sztuka słowa, związana z autobiograficznym wymiarem
jednostkowej egzystencji, winna według Konwickiego odkrywać wiedzę o człowieku
rozumianym jako indywiduum, być śladem czyjegoś zawsze indywidualnego i niepowtarzalnego losu53. Także w Nic albo nic Konwicki zawarł scenę wieczoru autorskiego, którą można odczytywać jako manifest odwrotu od realizmu. Sztuka słowa
nie ma być według pisarza prostym opowiedzeniem świata, gdyż jako taka nie
wykorzystywałaby w pełni właściwego sobie potencjału terapeutycznego54. Odwołując się do metaforyki zaproponowanej przez Meyera Howarda Abramsa, powiedzieć
by można, że powinna być raczej lampą oświetlającą ciemne głębie umysłu, duszy
podmiotu niż zwierciadłem55. Sam Konwicki wielokrotnie podkreślał w wypowiedziach metaliterackich swój dystans do literatury realistycznej56.
Praca wyobraźni, która tworzy różne scenariusze, operując materiałem biograficznym i quasi-biograficznym, ma więc charakter kreacyjny i równocześnie katartyczny. W świecie grożącym wykluczeniem albo destrukcją (obsesyjnie powracające
motywy samobójstwa i wykonywania wyroku), w którym negowana jest silna ludzka
podmiotowość, literatura – choć niebezpieczna i niosąca groźbę nietrafnego zawierzenia, mylnego rozpoznania, manipulacji – okazuje się jedynym możliwym środkiem
ocalenia57. Takich właśnie wartości szukają bohaterowie Konwickiego. Sens i ratunek
kryje się w samej czynności opowiadania, czyli budowania narracyjnej tożsamości
i jej terapeutycznej funkcji58. Dla pisarza pamięć, wyobraźnia i zdolność snucia
narracji są ze sobą ściśle połączone, stanowiąc fundament podmiotowości59.
Chociaż, jak wspominaliśmy, Konwicki nieraz kompromituje zwyczaj prostego
naśladowania wzorów literackich, wskazując, że taka postawa nosi rysy histrionizmu, błazeństwa, sztuczności, że zasługuje na ironiczne czy autoironiczne gesty
odrzucenia i deziluzji, to jednocześnie pisarz potwierdza, iż podobna nieufność nie
przekreśla bynajmniej roli literatury w życiu człowieka. O ile bowiem bezkrytyczne
przyjmowanie wzorców literackich może prowadzić do rozczarowania światem i poczucia obcości egzystencjalnej, o tyle literatura jako taka pełni funkcję swoistego
53
54
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Zob. K a n i e c k i, Wniebowstąpienia Konwickiego, s. 94–95.
Zob. W a l c, op. cit., s. 23. Walc obszernie mówi o motywie rozczarowania pisarza-realisty, o nieufności wobec możliwości epiki, która jedynie opisuje rzeczywistość. Zob. też N a s a l s k a, op. cit.,
s. 251 – badaczka interpretuje tę scenę jako ukazującą konwencjonalizację sztuki, co prowadzi do
dystansu między autorem a odbiorcą, jak również nie pozwala na dostarczanie autentycznych
przeżyć.
M. H. A b r a m s, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka.
Przeł. M. B. F e d e w i c z. Gdańsk 2003.
Zob. W pośpiechu, s. 10–11, 16. Stosunek pisarza do realizmu wcale nie jest tak jednoznaczny,
jakby się mogło wydawać, gdyż niejednokrotnie sam określał się mianem realisty (skłonnego do
czasowego łamania tej konwencji), a także nazywał realistycznymi np. Mickiewiczowskie Dziady –
zob. N o w i c k i [B e r e ś], op. cit., s. 80, 89, 152.
Zob. W a l c, op. cit., s. 37.
Zob. J. K o r d y s, Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury. Kraków 2006, s. 217–243. Badacz wskazuje na kompetencję narracyjną
jako obszar autonomii wolny od wpływów genetycznych na psychikę, za pomocą którego człowiek
wyraża indywidualność (ibidem, s. 235).
Zob. T. K o n w i c k i, Nowy Świat i okolice. Warszawa 1990, s. 134: „Gdzie się kończy pamięć,
a gdzie zaczyna rutyna literacka. Wszystko jedno. Albo raczej wszystko grą wyobraźni”.
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remedium na stan alienacji, pozwalając na konstruowanie „ja” i podtrzymując
wzorce podmiotowości. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to naiwne, bezrefleksyjne
naśladownictwo konwencji, ale dojrzałe, odbywające się już po procesie „odczarowania” świata, poszukiwanie przez podmiot sfer przynależności. Literatura okazuje się receptą na wykluczenie, bo sama staje się enklawą dla ludzi osamotnionych
i pozbawionych własnego miejsca.
Literatura oferuje zatem według Konwickiego możliwość przeżycia katharsis.
Pisarz w wypowiedziach metaartystycznych często odwoływał się do psychodramy,
do której miał dążyć w swoich filmach, a także w samym procesie tworzenia literatury – porównywanym do stanu kataleptycznego60. Twórczość jest „miejscem”, gdzie
człowiek wyobcowany ma szansę odnaleźć i zbudować substytut „swojego” świata,
będący podstawą własnej, silnej podmiotowości. Literatura jest „obszarem”, w którym na chwilę można przezwyciężyć obcość61:
Sztuka to jest nasz jedyny bagaż i majątek. Padam plackiem wobec cywilizacji, biję czołem przed
nauką i podziwiam wiele innych rzeczy, ale jedyne, czegośmy się naprawdę dorobili, to jest sztuka. Ona
właśnie jest zapisem naszej obecności w galaktyce i wszechświecie62.
Ja usiłuję zracjonalizować, sprowadzić do intelektualnych form te wszystkie niepokoje i rozpacze,
które ludzi męczą. I jeśli ktoś to czyta i widzi, że inny człowiek podobnie się szamocze, to dla niego
znaczy, że nie jest najgorzej, bo nie jest sam. Że jesteśmy razem. Czy w tak zwanym świeckim życiu
wiele więcej możemy zaproponować bliźniemu?63

Spotkania z Innym
Nie ma literatury bez czytelnika. Jaki czytelnik – taka literatura64.

Wizja człowieka, jaką przedstawia Konwicki, wydaje się paradoksalna. Podmiot
rozdarty jest między pragnieniem przynależności do grupy a poczuciem alienacji,
między naiwną wiarą a rozczarowaniem, między pesymizmem a próbą kompensacji, podejmowaną w oparciu o literackie wyobrażenia świata. W literaturze odnajdują bohaterowie Konwickiego drogę stanowiącą jedyne, oprócz samobójstwa,
rozwiązanie dla świadków historii XX wieku.
60
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Zob. W pośpiechu, s. 88: „to jest ciekawostka biologiczna, że ten proceder pisania był rodzajem takiego minikataklizmu dla mnie, dla organizmu, dla mojego samopoczucia”. Zob. też Pamflet na siebie,
s. 81: „Pisanie to były czary, jakaś tajemnicza liturgia, a może nawet pewna forma świętokradztwa”.
W a l c (op. cit., s. 24–25) wyróżnia dwie funkcje narracji snutych przez protagonistów Konwickiego – profetyczną i ludyczną, które opalizują, i jedynie od czytelnika zależy, jaka perspektywa odbioru dzieła zyska rangę nadrzędną. Badacz wskazuje oczywiście również na funkcję kompensacyjną (ibidem, s. 29–30).
N o w i c k i [B e r e ś], op. cit., s. 147.
Jesteśmy wciąż tacy sami. Z T. K o n w i c k i m rozmawia T. S o b o l e w s k i. „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1, s. 205. Zob. też inne wypowiedzi T. K o n w i c k i e g o o literaturze: Wschody
i zachody księżyca. Warszawa 1990, s. 5–7, 15–16, 50–52, 83–84, 97–98, 117–118, 133–135,
162–165, 236–237, 249–250, 346, 359; Nowy Świat i okolice, s. 5–7, 10, 31–32, 67–68, 134,
190–193, 204–206, 220, 227; Zorze wieczorne, s. 5–6, 7, 14–17, 26–29, 72–75, 84–85, 186, 199–202,
213–214, 251–256; Pamflet na siebie, s. 63, 79–91; Pamiętam, że było gorąco. Rozmowy przeprowadzili K. B i e l a s, J. S z c z e r b a. Kraków 2001, s. 147, 182–184, 194–196; Kalendarz i klepsydra, s. 62–63, 84–85, 133–136, 182–183, 210, 259–260, 263–264, 333–337.
K o n w i c k i, Nowy Świat i okolice, s. 32.
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Warto ponownie zwrócić uwagę na niezwykle interesujący motyw rękopisu,
tekstu w tekście. Pełni on ważną funkcję w konstruowaniu właściwej dla Konwickiego wizji antropologicznej, a także sposobu rozumienia filozoficznych funkcji literatury. Dla Konwickiego tekst pisany staje się śladem ludzkiej obecności, manifestacją jednostkowej podmiotowości, co pozwala powiązać autora Rojstów z europejską tradycją metafizyki obecności, pojęciem indywidualności dzieła, literatury
rozumianej jako twór pochodny wobec osoby i jej wolnego, świadomego aktu kreacji65.
Jak wspominaliśmy, przekaz literacki ma ogromny wpływ na życie i wybory
bohaterów Konwickiego. Co więcej, teksty, będące śladami realnej, ludzkiej obecności, pozwalają postaciom z jego dzieł uświadomić sobie istnienie świata odmiennego, okazują się elementem ontologicznie obcym. Jako takie, destabilizując porządek rzeczywistości, wymuszają dialog z tym, co inne, prowadzą do spotkania
z tym, co obce, w jednostkowym, niepowtarzalnym zdarzeniu zapośredniczonym
przez język. Czyż literatura nie jest przede wszystkim kontaktem z drugim człowiekiem – zwłaszcza z czytelnikiem? „Nie ma literatury bez czytelnika” – mówił, bez
lęku przed posądzeniem o truizm, pisarz. Konwicki wielokrotnie wskazywał na
„dialogiczny” charakter literatury. Zwracał również uwagę na rolę zaangażowania
odbiorcy w proces budowania relacji, więzi z autorem. Nazywał czytelnika swoim
„powiernikiem”66, potrzebę zaś ekspresji artystycznej tłumaczył chęcią powiedzenia
czegoś innej osobie67.
Konwicki często akcentował personalistyczny wymiar własnej twórczości, a zarazem waloryzował autentyzm jako cechę dystynktywną swego pisarstwa. Podkreślał wagę naturalności, brak zapośredniczenia aktu komunikacji w dyskursach
filozoficznych i literaturoznawczych. Condicio sine qua non chwycenia za pióro było
doświadczenie, wyrażane spontanicznie i emocjonalnie68. Z drugiej jednak strony,
na literacki autentyzm nakłada się w powieściach Konwickiego płaszczyzna gry
z literaturą i w literaturę, która sprawia, że postawa pisarza okazuje się paradoksalna, oscyluje między dążeniem do prawdy a fabularyzowaniem, tendencją autobiograficzną i autokreacyjną. Pragnienie wyrażenia prawdziwego autorskiego „ja”
staje się równie silne jak żywioł zmyślenia i gry z czytelnikiem. Jerzy Jarzębski
zauważył, że w prozie drugiej połowy XX wieku pojawiła się grupa utworów (wśród
nich badacz wymienia m.in. Małą apokalipsę, Kompleks polski, Kalendarz i klepsydrę), których świat przedstawiony ma niejasny status ontologiczny, przypominający hybrydę wymagającą wsparcia w autotematycznych komentarzach samego
autora69. W książkach tych nie sposób jednoznacznie oddzielić prawdy od zmyślenia, autentyzmu od mitologizowania.
„autentyk” [...] stał się [...] obiektem gry między autorem i czytelnikiem, w której idzie już nie tyle
o „zgodność z rzeczywistością”, ile o „szczerość”, „zmyślenie” etc., tzn. kategorie prawdy i fałszu pojawiają się zawsze w ścisłym związku z osobą, której sąd podlega kwalifikacji. [...]

65
66
67
68
69

I-4.indd 70

Zob. np. A. S t o f f, Przemiany funkcji literatury w świecie współczesnym a jej zobowiązania wobec
człowieka. W zb.: U progu trzeciego tysiąclecia. Red. A. B i a ł e c k a, J. J a d a c k i. Warszawa 2001.
K o n w i c k i, Kalendarz i klepsydra, s. 6.
W pośpiechu, s. 218.
Zob. np. N o w i c k i [B e r e ś], op. cit., s. 150–152.
J. J a r z ę b s k i, Kariera „autentyku”. W: Powieść jako autokreacja. Kraków 1984, s. 346.
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[...]
[...] wytwarza się sytuacja obustronnej korozji wartości: podejrzane stają się zarówno same zdarzenia – materiał utworu, jak i pisarskie rzemiosło fabulatora. Swoją godność odzyskać mogą jedynie
wspierając się wzajemnie: fakty nabierają wagi poprzez literackie opracowanie – fabularyzacja zachowuje sens i wartość tylko oddając się w służbę „autentykowi”. Stąd bierze się charakterystyczna niepewność, którą odczuwamy w zetknięciu z tego typu książkami; wszystko w nich wydaje się podlegać
zakwestionowaniu [...]. [...] utwór [...] staje się [...] z a d a n i e m dla autora i czytelnika, którzy wspólnie
zajmują się wyłuskaniem sensownego planu z nadmiarowego wobec takich usiłowań świata70.

Równocześnie tworzenie literatury to dla autora Bohini przede wszystkim wynik
zaspokajania wrodzonych człowiekowi potrzeb estetycznych, tęsknoty za nieśmiertelnością, budowania własnej spuścizny, ale i otwierania się na to, co inne i obce.
Konwickiemu bliższe jest pytanie o uniwersalne prawdy dotyczące człowieka niż
narcystyczne eksplorowanie własnej podmiotowości twórczej i języka71. W wywiadzie
udzielonym Przemysławowi Kanieckiemu pisarz mówił:
Mógłby pan zadać jedno pytanie: to po co pan pisał i robił filmy? Otóż to jest ciekawa sprawa – że
ja przy swoim sceptycyzmie i bardzo ograniczonych pretensjach do życia nie wiem, po co to robiłem, ale
chciałem zrobić. Chciałem zostawić ślad, monogram na ścianie, nie wiem, dla kogo i nie wiem, po co.
Ale odczuwałem potrzebę. Co się też wiązało z moją jakby biologią literacką: że ja nie miałem warsztatu
przygotowanego naukowo, nie miałem planów na lata. Raczej, wstyd powiedzieć, bo to jest okropne, do
czego się przyznaję, raczej kierowała mną spontaniczność, coś chciałem powiedzieć, coś chciałem zrobić72.

Sposób rozumienia dzieła literackiego i jego wpływu na odbiorcę właściwy Konwickiemu opisać można zarówno przy użyciu hermeneutycznej kategorii horyzontu
Hansa-Georga Gadamera, jak i kategorii Inności wywiedzionej przez Dereka Attridge’a z filozofii spotkania Emmanuela Levinasa. Tekst według Konwickiego odgrywa
rolę Innego. Zgodnie z odczytaniem filozofii Levinasa przez Attridge’a literatura,
ukazując protagonistom ograniczenia obowiązujące w rzeczywistości, afirmuje Inność
jako sferę modyfikacji istniejących modeli. Doświadczenie takiej możliwości zarówno prowokuje do tworzenia, jak i zachęca do wędrowania, które u Konwickiego bywa
tożsame z aktem kreacji i opowiadaniem. Inność, ujawniająca się w procesie obcowania z literaturą, wymusza zmianę w podmiocie. Jej uświadomienie owocuje procesem samopoznania, otwiera relację między obecnością a brakiem, między tym, co
istnieje, a tym, co jest potencjalne, między ego a alter ego, podmiotem a jego sobo-
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Ibidem, s. 356–358. Problem ten interesował również innych badaczy. B. Ż y n i s („To jest Konwicki, czy nie jest?” O podmiotowości sylleptycznej. „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1, s. 58),
opisując sposób kreowania podmiotowości przez Konwickiego, jego gry z prawdą i mitologizowaniem,
odwołała się do figury syllepsis: „Nie chodzi wyłącznie o to, że nie można oddzielić empirii od pisma
(fikcji), ale o to, że tekst i »życie« stanowią swego rodzaju wstęgę Moebiusa – przejście między nimi
jest płynne, linia graniczna nie do wskazania. Nieprzeczytane książki »nie żyją«, niepodlegające
narracji życie – nie istnieje”.
Zob. Ch. T a y l o r, Etyka autentyczności. Przeł. A. P a w e l e c. Kraków 2002, s. 87: „najwięksi
pisarze XX wieku nie są subiektywistami w tym znaczeniu. Ich tematu nie stanowi podmiot, lecz
coś poza nim. Rilke, Eliot, Pound, Joyce, Mann – to niektórzy z nich. Autorzy ci są przykładem
tego, że nieuchronne zakotwiczenie języka poetyckiego w indywidualnej wrażliwości nie jest tożsame z zamknięciem poety w granicach własnej jaźni. Rilke, na przykład, próbuje w swoich Elegiach
duinejskich powiedzieć nam coś o naszym losie, o związkach łączących żywych z umarłymi, o ludzkiej kruchości i o mocy przeistoczenia zawartej w języku”.
W pośpiechu, s. 21; zob. też s. 90, 137.
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wtórowymi odbiciami i fakultatywnymi konstrukcjami (przykładem mogą być tu
odmienne wersje życiorysu bohatera Wniebowstąpienia), między wzniosłością
a przyziemnością, prawdą a zmyśleniem, autentyzmem a plagiatem73.
Podmiot ma w twórczości Konwickiego charakter relacyjny, tworzy się, podlega
„sprawdzeniu” i wartościowaniu w kontakcie z Innym, co wyraża się chociażby przez
niezwykle popularny u autora Bohini motyw spotkania z własnym sobowtórem74.
Podobnie jest ze snutymi przez pisarza narracjami. Dokonując ironicznej parabazy,
często kompromituje on światy powoływane przez siebie do istnienia. Jan Walc za
podstawową zasadę kompozycyjną utworów Konwickiego uznał występowanie różniących się między sobą narracji, z których jedna wydaje się nadrzędna, pozoruje
realizm75.
Spotkanie z innością, z literaturą jest formą kreacji samego siebie. Jest sposobem budowania podmiotowości opartej na relacyjności, procesualności i niedookreśloności. Postacie Konwickiego egzystują „pomiędzy” – balansują pomiedzy ekstremami alienacji i przynależności, ich byt należałoby określić jako paradoksalny.
„Inny” w tej sytuacji nie jest więc, ściśle rzecz biorąc, o s o b ą [...], jest on relacją – albo relacyjnością – między mną jako tym samym i tym, co w swojej niepowtarzalności jest heterogeniczne wobec
mnie i rozbija moją tożsamość ásamenessñ. Jeśli uda mi się adekwatnie odpowiedzieć na inność i jednostkowość innego, odpowiadam na innego w j e g o r e l a c j i d o m n i e – zawsze w określonym
czasie i przestrzeni – twórczo zmieniając siebie i być może również odrobinę świat76.

Reguła ta nie ogranicza się tylko do relacji: bohater – alter ego, ale odnosi się
także do związków między autorem a jego sobowtórem (postacią) czy wręcz do relacji łączącej autora i czytelnika.
Dla Konwickiego opowiadanie to jedyny sensowny, choć paradoksalny, sposób
istnienia. Tragiczna w swojej niedoskonałości i uwikłaniu w świat, a zarazem heroiczna w iście Conradowskim czy Herbertowskim – jak pisze Walc – nakazie ciągłego ponawiania trudu, wierności do końca77, wizja antropologii, jaką proponuje
Konwicki, mieści się w formule homo narrans. Literatura, opowiadanie, w którym
to akcie komunikacyjnym zawarty jest model spotkania, daje możliwość zbliżenia
horyzontów, prawdziwego, głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem, nieistotne –
żywym czy umarłym, przodkiem czy współczesnym, literackim poprzednikiem czy
wiernym czytelnikiem78. Przekonanie Konwickiego o takim quasi-sakralnym zna73
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K o r d y s (op. cit., s. 238–243) pokazuje np., jak odpowiednie użycie fikcji narracyjnej stosowane
bywa w czasie terapii psychoanalitycznej i paradoksalnie wiedzie do prawdy o ukrytych traumach
pacjenta.
Jest to niezwykle ważny motyw w twórczości Konwickiego. Już W a l c (op. cit., s. 38) uznał, że
adwersarze ideowi protagonistów Konwickiego odzwierciedlają wątpliwości gnębiące samego narratora. Ponadto postawił jako pierwszy tezę, że nie są oni ontologicznie niezależni, ale stanowią
alter ego bohatera. Badacz analizował przede wszystkim Sennik współczesny – zob. ibidem, s. 104,
108, 139–151. Szerzej na temat aspektów mitycznych i psychologicznych problemu zob. M. K ł ob u k o w s k i, Narcyz mityczny, romantyczny i współczesny. Przemiany archetypu sobowtóra
w literaturze XIX i XX wieku. W zb.: Don Kichot i inni. Postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej. Red. L. W i ś n i e w s k a. Bydgoszcz 2012, s. 57–81.
W a l c, op. cit., s. 8.
D. A t t r i d g e, Jednostkowość literatury. Przeł. P. M o ś c i c k i. Kraków 2007, s. 56.
W a l c, op. cit., s. 36–37, 86–87.
W a l c (ibidem, s. 45) nazwał książki Konwickiego poszukiwaniem wartości i procesem, „w którym
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czeniu literatury ma proweniencję romantyczną. Tworzenie i czytanie literatury
jawi się jako wielki obrzęd, w którym człowiek wykluczony, „oszukany przez historię”79 ma szansę budować więzi z Innym. Ten ostatni natomiast okazuje się zaskakująco bliski, pomaga wykreować czy też zweryfikować własną tożsamość80. Jak
słusznie zauważyła Joanna Cieplińska, Konwicki konstruuje podmiot w oparciu
o konfabulacyjną grę:
najbezpieczniejsza jest gra w prawdę i fałsz, która niekoniecznie prowadzi do poczucia wolności, choćby złudnej, ale która jest dla pisarza rodzajem psychicznego alibi. Kreowanie podwójnej tożsamości to
nie tylko wytwarzanie mitu o sobie samym, ale również działanie unikowe, kompensacyjne, które daje
szansę na ucieczkę od przeszłości lub teraźniejszości81.

Konwickiego źródła autentyczności
Książka, dobra czy zła, jest portretem własnym autora82.

Konwickiemu tworzenie literatury wydaje się pozbawione sensu, jeśli pomimo fikcyjności i konwencjonalności przedstawień, wbrew autonomii rozmaitych artystycznych zabiegów i gier nie prowadzi do autentycznego przeżycia, zarówno czytelnika,
jak i autora.
Otóż jest jakaś żyła, jakiś niewidoczny nerw, jakiś strumień jonów, który nadaje energię, wyrazistość, nasyca bioprądami tak zwane dzieło sztuki.
[...] Przez owo dzieło sztuki przepływa zmienny prąd, którego generatorem jest autor.
Podobnie bywa z literaturą. Oddech autora, linie papilarne palców, ślady jego chorób, nastrojów,
rozpaczy, to wszystko jest zawarte w dwudziestu ośmiu albo trzydziestu dwóch znakach alfabetu.
W składni zdań i doborze słów, w rytmie usposobień i prawie nieuchwytnym tętnie przeczuć tej tajemnicy, która nas gnębi od czasów, gdy zleźliśmy z drzew83.

Bohaterowie kreowani przez autora Małej apokalipsy dziedziczą swoisty kult
literatury po swych literackich antenatach z epoki romantyzmu. „Zbójeckie księgi”84 odgrywają dwoistą rolę nie tylko w życiorysach XIX-wiecznych protagonistów,
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to, co pochodzi od pisarza, łączy się niepostrzeżenie z tym, co pochodzi od czytelnika”. Zob. też
Z. T a r a n i e n k o, Współautorstwo czytelnika. Rozmowa z Tadeuszem Konwickim. W: Rozmowy
z pisarzami. Warszawa 1986, s. 257–258: „Mnie już trochę znudziło pisać samotnie. Postanowiłem
od pewnego czasu pisać z czytelnikiem. I to mi sprawia przyjemność. Cała moja gra idzie w tym
kierunku [...], że usiłuję cały czas wciągnąć czytelnika do współpracy”.
A. N a s a l s k a, Oszukani przez historię. O prozie Tadeusza Konwickiego. W zb.: Między literaturą
a historią. Red. E. Ł o c h. Lublin 1986.
Zob. P. R i c o e u r, O sobie samym jako innym. Przeł. B. C h e ł s t o w s k i. Naukowe oprac., wstęp
M. K o w a l s k a. Warszawa 2003.
J. C i e p l i ń s k a, Gry i idee, czyli biograficzne wariacje Tadeusza Konwickiego. „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1, s. 43. Zob. też J a n i o n, op. cit., s. 149: „Na tym właśnie polega sztuka
Konwickiego – na tworzeniu jednocześnie czegoś zarazem autentycznego i spreparowanego; [...]
Konwicki dziedziczy po romantykach to szczególne rozumienie literatury, które utożsamia jej
»sztuczność« (od sztuki) z autentyzmem, poręczanym przez uczucie” (podobnie na s. 150–154). –
N o w i c k i [B e r e ś], op. cit., s. 150: „Jeśli już nawiązuję łączność z bliźnim, to w niczym go nie
oszukuję. On dostrzega mnie w ferworze gier i zabiegów, które dla niego przygotowałem”.
K o n w i c k i, Pamflet na siebie, s. 105.
Ibidem, s. 88–89.
A. M i c k i e w i c z, Dziady. Część IV, w. 155. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 3: Dramaty. Oprac.
Z. S t e f a n o w s k a. Warszawa 1995.
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ale także w losach postaci Konwickiego. Paweł z Sennika współczesnego został
wychowany w tradycji romantycznego kultu książki. Czytał Popioły, co wpłynęło
na podjęcie decyzji o udziale w partyzantce akowskiej. Nawet Tadzio Skórko, prowincjonalny chłopak z Małej apokalipsy, agent nasłany przez UB na głównego
bohatera, zna na pamięć wszystkie powieści swego „podopiecznego”. Nosi za bohaterem kanister, darzy dwuznacznym uczuciem, w którym fascynacja łączy się
z gotowością do zdrady. Niektórzy badacze ryzykują stwierdzenie, że jest jednym z sobowtórów autora 85. Także protagonista Rzeki podziemnej, ptaków podziemnych – Siódmy – uważa się za poetę. Jego grafomańskie86 wiersze stereotypowo
naśladują konwencje literackie, co także może świadczyć o specyficznym „uwięzieniu” w literaturze. Nieprzypadkowo dość często pojawia się w powieściach Konwickiego motyw plagiatu czy przepisania historii, która gdzieś już i przez kogoś została opowiedziana. Dobrym przykładem jest Czytadło, gdzie natrafiamy zarówno na
reminiscencje literackie z klasyki (autoironiczne wprowadzenie postaci Tony’ego
Mickiewicza, dalekiego krewniaka wieszcza, którego Konwicki uwielbia cytować
i trawestować87), jak i na aluzje do świata polityki czy popkultury. Czytadło to
powieść, w której prawie każdy kogoś przypomina (podwaja, naśladuje, kopiuje) –
dla przykładu: sławnego aktora, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych czy
Elvisa Presleya. Wiąże się to z poczuciem lęku podmiotu przed byciem „splagiatowanym”. W jednym z fragmentów świadomość tych powtórzeń, a równocześnie
obawa przed nimi wyrażona została expressis verbis:
Może wyjdę na balkon i strasznym kosmicznym wrzaskiem nawymyślam całemu światu. Ale właśnie w tej chwili strażacy zdejmują z dachu domu towarowego „Centrum” krzyczącego wariata. Uprzedził mnie. Koszmar plagiatów88.

Podobne uwagi zawarł Konwicki w Pamflecie na siebie. Stają się one okazją do
poruszenia kwestii twórczego naśladownictwa, oryginalności i powtarzalności89.
Pisarz w pełni zdaje sobie sprawę, iż absolutna autentyczność nie jest możliwa.
Naśladownictwo to dla niego „sobowtór oryginalności”90. Każdy akt twórczy jawi
mu się jako mniej lub bardziej zależny od wzorców obcych lub własnych (nieprzypadkowo Konwicki bywa nazywany autorem jednej, ciągle pisanej książki) i równocześnie jest szansą na gest wielki i piękny, na dialog z czytelnikiem, z umarłymi91.
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Zob. J. A r l t, Mój Konwicki. Kraków 2002, s. 13–30.
C z a p l i ń s k i, op. cit., s. 157.
Zob. A. F a b i a n o w s k i: Tadeusza Konwickiego myślenie Mickiewiczem. W zb.: Adam Mickiewicz
i kultura światowa. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, 12–17 maja 1997 roku.
Grodno–Nowogródek, w 5 księgach. Ks. 4. Red. S. M u s i e n k a, M. Č a r m i n ’ s k a. Grodno 1998;
Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Kraków 1999; Mickiewicz –
Konwicki. Przygoda intertekstualna. W zb.: Mickiewicz a literatury słowiańskie. Z dziejów recepcji
od modernizmu do współczesności. Red. E. Ł o c h. Lublin 2004. – M. K ł o b u k o w s k i, Mityczna
obecność Adama Mickiewicza w twórczości Tadeusza Konwickiego. „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa
Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2016.
T. K o n w i c k i, Czytadło. Warszawa 1996, s. 175. Zob. też K o n w i c k i, Nowy Świat i okolice,
s. 20–23.
K o n w i c k i, Pamflet na siebie, s. 108–116.
Ibidem, s. 111.
K o n w i c k i: Wschody i zachody księżyca, s. 83–84; Nowy Świat i okolice, s. 6–7, 20–23; Kalendarz
i klepsydra, s. 113, 224, 262, 333, 336.
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Powtarzanie rodzi szanse na dialog i stwarza dogodny ekran samorozumienia.
Wszyscy ludzie, dokonując autoekspresji, jawią się w ten sposób jako artyści92.
Jak udowadnia Charles Taylor, nowoczesna etyka autentyczności, realizowanie
moralnego nakazu bycia samym sobą, bycia wiernym samemu sobie, nie może się
urzeczywistnić bez samookreślenia, bez odnalezienia prawdy o sobie samym. W tym
tkwi – w uproszczeniu – sens nowoczesnej autentyczności. Postromantyczne odkrywanie siebie przypomina twórczość artystyczną:
Twórczość artystyczna jest teraz czynnością wzorcową, instruującą ludzi, jak mogą dojść do samookreślenia. W pewnym sensie artysta okazuje się paradygmatem człowieka jako twórcy oryginalnego samookreślenia. [...]
[...]
[...] odkrywam siebie poprzez moje dzieło, poprzez to, co tworzę jako artysta93.

Reżyser Lawy już w latach pięćdziesiątych XX wieku wyraźnie zwątpił w sens
posługiwania się fikcją, twierdząc, iż literatura nie jest w stanie uwolnić się od
naśladowania życia. Każda „fikcja” podszyta jest autentyzmem pisarskich doświadczeń, emocji, zaangażowania, przefiltrowanych w wyobraźni artysty94. Być może,
właśnie to przekonanie o konieczności posługiwania się przedziwnym splotem
fikcji i prawdy, plagiatu i tekstu własnego sprawiło, że Konwicki stworzył formy
nazwane przez krytyków sylwicznymi. Doskonałym przykładem są tu – „łże-dzienniki”, w których dokonywał on permanentnych mitologizacji i mistyfikacji, łącząc
je – jak można mniemać – ze szczerymi wyznaniami95. „Literatura faktu. Ja jestem
faktem mojej literatury. Faktura Litwy. Literatura faktu. No i bardzo dobrze” – pisał o ważnym dla konstruowania własnej tożsamości wątku litewskim96. W innym
miejscu nazwał swoją twórczość „rozpaczliwym autodokumentaryzmem z liryczną
eschatologią w tle”97.
W tej wierności materii osobistego doświadczenia pozostał autor Nic albo nic
dziedzicem romantyków. Taylor przypomina, że nowoczesna etyka autentyczności,
nakazująca realizować ideał moralny wierności samemu sobie, korzeniami sięga
schyłku wieku XVIII (tekstów Rousseau, Herdera) i rozwinąć się mogła między innymi dzięki sztuce romantycznej, która sprawiła, że wszelka poezja uległa u p o dm i o t o w i e n i u 98. Nowoczesny twórca musi, będąc naturalnym spadkobiercą
romantyków, odnosić się do tradycji, zarazem kreując swój niepowtarzalny, oryginalny i osobisty język, powinien „wyartykułować oryginalną wizję kosmosu” 99.
W wypadku Konwickiego praktyka ta opierała się na zmitologizowaniu własnej
biografii:
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Zob. T. K o n w i c k i, Wszyscy jesteśmy artystami. W: Wiatr i pył, s. 447–448.
T a y l o r, op. cit., s. 63.
Zob. T. K o n w i c k i, Jak napisać pierwsze opowiadanie? W: Wiatr i pył, s. 95–97.
Zob. K o n w i c k i, Kalendarz i klepsydra, s. 85: „Potem gra z prawdą staje się nałogiem. [...] prawda, która stała się faktem, wsącza się w atrament, rozpełza po manuskrypcie, przeżera zmyślone
zdarzenia i wyimaginowane uczucia”.
K o n w i c k i, Nowy Świat i okolice, s. 190.
K o n w i c k i, Pamflet na siebie, s. 87.
T a y l o r, op. cit., s. 86.
Ibidem, s. 83.
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Ja [...] wielokrotnie bezwstydnie eksponuję sam siebie. [...] Literaci na ogół trochę wstydzą się
materiału biograficznego, udają, że piszą z głowy, to znaczy z niczego. Ja jestem przypadkiem odwrotnym, robię – przepraszam za patetyczny termin – prozę kreacyjną, czyli całkowicie skomponowaną
przeze mnie. W obawie, żeby to nie stało się chłodne, ciężkie w odbiorze, wprowadzam siebie, usiłuję
nadać temu, co piszę, prawie dokumentalny charakter osobistego zwierzenia. Zamiast uciekać od autobiografizmu, kłamię i narzucam się czytelnikowi100.

Konwicki na pytanie Stanisława Beresia o ciągłe zbliżanie się do „ja” odpowiadał,
że gra autobiograficzna absolutnie nie ma walorów ludycznych, nie jest sposobem
oszukiwania czytelnika, ale, paradoksalnie, przejawem autentyczności101 oraz formą
racjonalizacji swojego bytu. Zarazem uzasadniał tendencje autodemaskatorskie:
Przecież to nie jest tylko gra, lecz również sublimacja autodemaskacji! [...] Przecież ja ciągle dokonuję usensownienia własnej egzystencji: żyjąc, biorąc udział w życiu społecznym, należąc lub nie należąc do partii, rozmawiając z Panem. Poza tym określam się, zapisuję myśli, utrwalam na wszelki
wypadek. Dokładnie nie wiem, po co102.

Literatura jako wzór do naśladowania, jako pułapka po części alienującej powtarzalności (gdy ta jest bezrefleksyjna) jawi się równocześnie jako jedyny sposób
na zdanie sprawy z własnego losu. Jeśli nowoczesny ideał wierności samemu sobie
oznacza odkrycie i wyrażenie swej potencjalności oraz indywidualności, niepowtarzalności, to – jak udowadnia Taylor – da się go urzeczywistnić tylko wówczas, gdy
połączy on jednostkę z większą wspólnotą, nawet w wypadku wcześniejszego zniszczenia owej więzi103. Zadanie to spełniają, a w każdym razie umożliwiają, literatura
i tradycja.
Abstract
MIŁOSZ KŁOBUKOWSKI Włocławek
TADEUSZ KONWICKI’S LITERARY GAMES WITH THE SUBJECT
The aim of the article is an attempt at a synthetic view on the role ascribed to literature as seen in Tadeusz Konwicki’s works. The author of the article analyses the problem both implicitly (in his consideration
on the given creation of a literary protagonist and the world presented) and discursively (in statements
given in silvae and in interviews with the writer). The image of literature and its influence on a man proves
to be full of paradoxes. Composing and reading lead simultaneously to dangerous disappointments and
feeling of alienation in the world, but also allows to construct a community. The author of the article
refers e.g. to literary theory as to Derek Attridge’s the other and to Hans-Georg Gadamer’s hermeneutic
category of horizon. He also searches for the sources of the writer’s literary authenticity and comments
them in reference to the modern ideals of ethics of authenticity proposed by Charles Taylor.
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K o n w i c k i, Pamiętam, że było gorąco, s. 147.
Można odnieść to do teorii nowożytnego zwrotu, o jakim pisze T a y l o r (op. cit., s. 31–35), na
dobre zaistniałego właśnie w literaturze romantycznej, która wywarła ogromny wpływ na Konwickiego. Jeśli więc należy mówić o nowożytnej konstrukcji podmiotowości odnoszącej się do samej
siebie (autentyzm) w celu wypełnienia ideału moralnego samorealizacji, to trzeba podkreślić, że
Konwicki jest uczniem i kontynuatorem romantyków.
N o w i c k i [B e r e ś], op. cit., s. 79.
T a y l o r, op. cit., s. 89.
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Gombrowicz Nienaturalny
Ocalić Gombrowicza
Rzut oka na listę referatów prawie każdej krajowej konferencji poświęconej Witoldowi Gombrowiczowi skłania do wysnucia dwóch wniosków. Otóż taka lista ukazuje niezwykłą różnorodność metodologiczną i przedmiotową prac nad twórczością
pisarza. Różnorodność tę można wszakże odebrać jako przesyt – przy jednoczesnym
poczuciu stagnacji lub inflacji inwencji krytycznej; nie będę pierwszym, który zauważy, że od kiedy Michał Paweł Markowski opublikował Czarny nurt w 2004 roku1,
nie zaproponowano wykładni, która podobnie wstrząsnęłaby gombrowiczologią
i miała tak wielu kontynuatorów2.
Przyczyny owej sytuacji nie sposób wskazać. Być może łączy się on z opinią
takich badaczy, jak Piotr Łukowski, który twierdzi, iż Witolda Gombrowicza ocaliła sensacyjna publikacja Kronosa. Sugeruje tym samym to, co wcześniej implicite
wyrażali również Dorota Korwin-Piotrowska, Małgorzata Szpakowska, Marian
Bielecki i Jerzy Jarzębski – że Gombrowicz cieszy się obecnie rangą klasyka i mistrza, czyli pisarza, którego dzieła wraz z ich interpretacjami są powszechnie znane, głęboko zakorzenione w kulturze polskiej i na ogół akceptowane, a przez to
w pewien sposób transparentne i zdezaktualizowane3.
Trudno wszakże zgodzić się z taką interpretacją. Aktualny status Gombrowicza
jako klasyka nie powinien w żadnym stopniu przyćmić faktu, że jest on przede
wszystkim artystą – autorem nowatorskim, nieszablonowym, paradoksalnym.
Wydaje się jednak, że owa artystyczność jest dziś często pomijana i marginalizowana z powodu położenia nadmiernej emfazy na różnorakie badania tematyczne.
Dowodem na to jest np. tekst zaproszenia na konferencję Gombrowicz z przodu
i z tyłu, która była w ostatnich latach jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych twórczości autora Ferdydurke, a której nazwa stanowi parafrazę tytułu
1
2
3

I-5.indd 77

M. P. M a r k o w s k i, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura. Kraków 2004.
Ostatnio np. P. S. R o s ó ł w monografii Genet Gombrowicza. Historia miłosna (Gdańsk 2016).
P. Ł u k o w s k i, Gombrowicz „Kronosem” ocalony. „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 353. – D. K o rw i n - P i o t r o w s k a, Pęta „Opętanych”. Jw., 1996, nr 4. – M. S z p a k o w s k a, Sarmata między
sobą a światem. W: Zakorzenieni, wykorzenieni. Warszawa 1997, s. 85. – M. B i el e c k i, Literatura i lektura. O metaliterackich i metakrytycznych poglądach Witolda Gombrowicza. Kraków 2004.
– J. J a r z ę b s k i, Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu. Kraków 2007. – „Gombrowicz z przodu i z tyłu” – twórcza debata nad dziełem mistrza. Na stronie: http://www.polskieradio.pl/8/1874/
Artykul/1261674,Gombrowicz-z-przodu-i-z-tylu-tworcza-debata-nad-dzielem-mistrza (data dostępu: 21 II 2019).
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głośnej tuż przed wojną pracy Karola Zbyszewskiego Niemcewicz od przodu i tyłu
(1939). W zaproszeniu czytamy o „polu badań” nad „życiem i twórczością Gombrowicza” wyznaczanym głównie przez „kategorie tożsamości, duchowości, intymności
oraz cielesności”; organizatorzy proponują także następujące perspektywy badawcze: „krytyka dekonstrukcyjna, postkolonialna, genderowa, teoria queer, psychoanaliza, antropologia literatury i badania kulturowe, intertekstualność, ujęcie
biograficzne, estetyka recepcji”4. Nie podważając zasadności tego typu badań ani
ich rezultatów, możemy zauważyć, że tylko jedna z wyliczonych perspektyw – intertekstualność – zajmuje się literackością utworów Gombrowicza sensu stricto.
Tymczasem istnieje wiele pytań dotyczących zwiazanych z nimi zagadnień formalnych, których to pytań nikt nie postawił, oraz wiele odpowiedzi, których nikt nie
starał się udzielić. Wydawać się może, że „klasyczność” Gombrowicza uśpiła czujność krytyków i badaczy „artystyczności” literackiej. Wagę wnikliwych i oryginalnych
analiz formalnych doskonale przed laty wyjaśnił H. Porter Abbott, który zauważył,
że w teoretycznoliterackich dysputach najwięcej argumentów ma znawca formy,
bo to on w największym stopniu dowodzi wartości artystycznej danego utworu5.
W niniejszej pracy zajmę się formą Pornografii Gombrowicza6 i zaprezentuję,
jak narracyjna konstrukcja tej powieści opiera się na sprzecznych wektorach genologiczno-semantycznych7. Zawdzięcza im ona swoje liczne nierozstrzygalne paradoksy formalne, wynikające z niestabilności budowy diegetycznej, co z kolei
prowadzi do warunkowego zawieszenia fundamentalnego rozróżnienia na poziomy
ekstra- i intradiegetyczny. Wykorzystam przy tym model teoretyczny zaproponowany przez narratologię.
Narratologia nienaturalna
Wybór tej konkretnej metodologii może budzić kontrowersje u czytelników, którzy
uważają prozę Gombrowicza za nieodpowiednią dla narratologicznych praktyk
analitycznych. We wstępie do Narratologii Michał Głowiński wyraża pogląd, iż w swej
najbardziej popularnej wersji z lat 1960–1980 narratologia mogła okazać się przydatna tylko wówczas, gdy „poddaje analizie powieści kryminalne, ale już nie – gdyby chciała się zająć utworami, które stanowią przekazy zindywidualizowane, z założenia odżegnujące się od reprodukowania ogólnych wzorców, choćby dziełami
Prousta, Kafki lub Gombrowicza [!]”8. Jednakże, jak sugeruje już sam badacz,
„klasyczna narratologia”, oparta na strukturalizmie i proppowskim funkcjonalizmie,
której przykładowe prace można odnaleźć we wspomnianej antologii, ma liczne
ograniczenia i znacząco różni się od narratologii współczesnej, „postklasycznej”.
Główni jej przedstawiciele – David Herman, H. Porter Abbott, Monika Fludernik,
Marie-Laure Ryan czy Sylvie Patron – dowodzą, że narratologia to de facto grupa
4
5
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Na stronie: http://uniwersytetradom.pl/art/display_article.php?id=5284 (data dostępu: 21 II 2019).
H. P. A b b o t t, The Fiction of Samuel Beckett: Form and Effect. Los Angeles – London 1973, s. 2.
Cytuję według edycji: W. G o m b r o w i c z, Pornografia. Red. nauk. tekstu J. B ł o ń s k i. Kraków
1987. Dzieła. T. 4. W nawiasach podaję numery stronic.
Rozleglejsze badania nad formą powojennych powieści Gombrowicza przeprowadzam w monografii Gombrowicz–Beckett, Beckett–Gombrowicz: A Comparative Inter-Modal Study (Gdańsk 2016).
M. G ł o w i ń s k i, Wokół narratologii. W zb.: Narratologia. Red. ... Gdańsk 2004, s. 11.
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narratologii (w liczbie mnogiej)9. Jej różnorodność przedmiotowa stała się faktem
wiele lat temu, o czym świadczą m.in. moje prace o powieściach eksperymentalnych
i sztukach radiowych10, numer „Tekstualiów” poświęcony narratologii transmedialnej (2015, nr 4) oraz artykuły na temat poetyki gier komputerowych z numeru
3/2017 „Tekstów Drugich”. Ważną propozycję stanowi również tzw. narratologia
nienaturalna (unnatural narratology). Krótko przedstawię jej podstawowe założenia,
ponieważ okażą się one przydatne przy omawianiu powieści Gombrowicza.
„Narratologia nienaturalna” jest wyrazem sprzeciwu wobec dominującego rozumienia narracji i jej cech przez pryzmat językoznawstwa i nauk kognitywistycznych. Zdaniem Briana Richardsona, prekursora „nienaturalności”, nienaturalny
tekst zawiera antymimetyczne i uniezwyklające (defamiliarizing) elementy, „narusza
parametry tradycyjnego realizmu” i/lub „wykracza poza konwencje naturalnej
narracji, czyli takiej, która stanowi formę spontanicznego, oralnego opowiadania” 11.
Jan Alber dodaje kolejne wymiary nienaturalności w literaturze i definiuje ją z perspektywy występowania elementów, które wymykają się prawom pozaliterackiej
empirii czy zasadom logiki12. Z kolei Henrik Skov Nielsen zauważa jeszcze jedno
znaczenie nienaturalności. Według niego nienaturalne utwory sygnalizują potrzebę użycia strategii interpretacyjnych odmiennych niż te, którymi posługujemy się
w lekturze dzieł niefikcjonalnych, nieliterackich. Stanowią więc one podzbiór utworów prozatorskich z logicznie, fizycznie i mnemonicznie niemożliwymi lub nieprawdopodobnymi elementami, które dopiero po zmianie strategii czytelniczej mogą
zostać odczytane jako możliwe, prawdopodobne czy wiarygodne13.
Richardson, Alber, Nielsen i inni uznają rosyjskich formalistów za pionierów
tego, co dziś określają mianem „nienaturalności” w narracji, a ich liczne założenia
teoretyczne bywają świadomym pogłosem teorii formalistów. Richardson wskazuje
także uwagę na fakt, że w historii teorii narracji zawsze istniał kierunek, który
moglibyśmy określić „antymimetycznym”14. Jego marginalny status można jednak
dostrzec we wszystkich najważniejszych podręcznikach do narratologii, takich jak:
Story and Discourse Seymoura Chatmana, Narrative Fiction Shlomith Rimmon-
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D. H e r m a n, wstęp w zb.: Narratologies. Ed. ... Columbus 1999. Zob. też M. F l u d e r n i k: Towards a „Natural” Narratology. London – New York 1996; An Introduction to Narratology. London – New York 2009. – M.-L. R y a n, Narrative across Media. Lincoln–London 2004. –
H. P. A b b o t t, Cambridge Introduction to Narratology. Cambridge 2008. – Postclassical Narratology. Ed. J. A l b e r, M. F l u d e r n i k. Columbus 2010. – D. H e r m a n [i in.], Narrative
Theory: Core Concepts and Critical Debates. Columbus 2012. – Introduction à la narratologie
postclassique. Ed. S. P a t r o n. Villeneuve d’Ascq 2018.
Zob. np. B. L u t o s t a ń s k i: Nienaturalna narratologia. „Tekstualia” 2014, nr 1; Theatrical Narrative – Samuel Beckett’s „Molloy”. „Review of Contemporary Fiction” 2014, nr 1; A Narratology of
Radio Drama: Voice, Perspective, Space. W zb.: Audionarratology: Interfaces of Sound and Narrative.
Ed. J. M i l d o r f, T. K i n z e l. Berlin 2016.
J. A l b e r, S. I v e r s e n, H. S. N i e l s e n, B. R i c h a r d s o n, Unnatural Narratives, Unnatural
Narratology: Beyond Mimetic Models. „Narrative” 2010, nr 18.2, s. 115.
J. A l b e r, Impossible Worlds – and What to Do with Them. „Storyworlds” 2008, nr 1.1, s. 79.
A l b e r, I v e r s e n, N i e l s e n, R i c h a r d s o n, op. cit., s. 98. – Unnatural Narratives – Unnatural
Narratology. Ed. J. A l b e r, R. H e i n z e. Berlin 2011.
B. R i c h a r d s o n, Beyond Story and Discourse. W zb.: Narrative Dynamics. Ed. ... Columbus 2002,
s. 58–59.
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-Kenan, Narratologia Mieke Bal, An Introduction to Narratology Moniki Fludernik,
Narrative Form Suzanne Keen lub nawet Narrative Theory: A Critical Introduction
Kenta Pucketta – książka wyróżniona ostatnio prestiżową nagrodą Barbary i George’a Perkinsów, przyznawaną przez amerykańskich narratologów z International
Society for the Study of Narrative15. Znamienitym przykładem jest również klasyczne studium Gérarda Genette’a Narrative Discourse. Swoim głównym przedmiotem
analiz francuski badacz uczynił co prawda W poszukiwaniu straconego czasu
Marcela Prousta, cykl powieściowy pod wieloma względami antymimetyczny, trzeba jednak zauważyć, że jego główne założenia opierają się na teorii prozy mimetycznej i Genette tylko pod koniec rozdziałów omawia przykłady zjawisk, które nie
wpisują się w jego teorie, np. achronia, metalepsja.
Podobnie rzecz wygląda w gombrowiczologii, gdzie prace nad formą powieściową oraz – przede wszystkim – nad jej niekonwencjonalnością i innowacyjnością to
ułamek wszystkich prac; wyjątek potwierdzający regułę stanowi znana monografia
Włodzimierza Boleckiego Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym
z 1980 roku. Co ciekawe, wiele jej założeń teoretycznych opiera się na zaskakująco podobnej świadomości ograniczeń teorii narracji, jaką prezentują współcześni
narratolodzy „nienaturalni”16.
Nadrzędnym zadaniem narratologii „nienaturalnej”, postulowanym w manifeście Richardsona i innych, jest weryfikacja modelu teoretycznego (klasycznej,
strukturalistycznej) narratologii poprzez analizy utworów narracyjnych określanych
mianem eksperymentalnych, czyli takich, które, najogólniej rzecz ujmując, łamią,
naruszają i kwestionują konwencjonalne, schematyczne i tradycyjne elementy
formalne, genologiczne czy tematyczne fikcji narracyjnej 17. Narratolodzy „nienaturalni” nie pomijają przy tym dzieł głęboko osadzonych w tradycji literackiej,
takich jak opowiadania Edgara Allana Poego czy powieści Knuta Hamsuna 18.
Wówczas zwracają uwagę na sprzeczności klasycznych wykładni, polegających
głównie na ujednolicaniu elementów tekstu i na zakłamującym wyrównywaniu
wszelkich jego „nierówności”. Następnie proponują nowe – „nienaturalne” – interpretacje, czyli takie, które często wywracają na nice „logikę” założeń i teorii klasycznej narratologii.
Podobny sposób analizy chciałbym zastosować w niniejszym artykule 19.
W pierwszych dwóch częściach omówię szczegółowo sposoby konstytuowania przez
15
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Zob. na stronie: http://narrative.georgetown.edu/awards/perkins.php (data dostępu: 21 II 2019).
Na polskim gruncie powstało również wiele innych prac, które można byłoby z dzisiejszej perspektywy określić jako „nienaturalne”. Zaliczylibyśmy do nich rozprawy M. G ł o w i ń s k i e g o o powieści młodopolskiej i francuskim nouveau roman z lat sześćdziesiątych XX wieku, Problematykę
symultanizmu w prozie S. W y s ł o u c h (1981), Sylwy współczesne R. N y c z a (1984), Granice
spójności narracji M. I n d y k (1987), Poetykę powieści niefabularnej B. O w c z a r k a (1999) czy
Hiperpowieść autorstwa M. W o ź n i a k i e w i c z - D z i a d o s z (2012).
W swoim najnowszym projekcie, zatytułowanym Towards the Theory and Typology of Experimental
Fiction, a stanowiącym fundamentalną część mojej rozprawy habilitacyjnej, wyróżniam siedem
typów eksperymentu powieściowego.
Warto wskazać na badania diachroniczne prowadzone przez narratologów „nienaturalnych”. Zob.
B. R i c h a r d s o n, Unnatural Narrative: Theory, History, and Practice. Columbus 2015. – J. A l b e r,
Unnatural Narrative: Impossible Worlds in Fiction and Drama. Lincoln–London 2016.
Z przyczyn praktycznych nie omawiam tutaj dość licznych głosów krytycznych wobec „poe-
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Pornografię konkretnych paradygmatów genologicznych, a w kolejnej wykażę, jak
prowadzą one do wykładni sprzecznej i niezbornej. Trzecia powieść Gombrowicza –
by użyć zwrotów ze słownika narratologów „nienaturalnych” – narusza parametry
tradycyjnego realizmu łamiąc powszechne reguły formalne związane z poziomami
diegetycznymi i podmiotem narracji, uchyla się konkretnym zobowiązaniom genologicznym oraz, w konsekwencji, wymaga od czytelnika wykorzystania alternatywnych technik interpretacyjnych. Przyjęcie takiej strategii analitycznej stanowi
główną motywację użycia przymiotnika „nienaturalny” w tytule niniejszego artykułu. Chcę podważyć przyjęte sposoby czytania Gombrowicza i otworzyć pole do
dalszych badań nad konstrukcją formalną jego utworów.
Pornografia jako autobiografia fikcjonalna
Następujący cytat stanowi początek Pornografii i jednocześnie modelowy przykład
narracji w pierwszej osobie (homodiegetycznej):
Opowiem wam inną przygodę moją, jedną chyba z najbardziej fatalnych.
Wówczas, a było to w 1943-im, przebywałem był w byłej Polsce i w byłej Warszawie, na samym
dnie faktu dokonanego. [s. 6]

Pomijając na razie kwestię narratora, chciałbym się skupić na konstrukcji
formalnej dzieła. Pierwszy akapit ustanawia sytuację narracyjną, która ściśle łączy
się z tzw. centrum orientacyjnym, zdefiniowanym jako „tu i teraz w akcie opowiadania”20, a także z zerowym punktem orientacji czasowej, tj. z „momentem, w którym narrator wypowiada tekst”21. Z kolei drugi akapit rozpoczyna powieść – „przygodę” Witolda z roku 1943 – i tym samym ustanawia oddzielną sytuacją narracyjną, „tam i wtedy”, zwaną analepsją 22. Używając terminologii narratologicznej,
pierwszy akapit umiejscowimy na poziomie e k s t r a d i e g e t y c z n y m (zewnętrznym), a drugi – na poziomie i n t r a d i e g e t y c z n y m (wewnętrznym); to w nim
odtwarzana zostaje chronologia przeszłych zdarzeń, określana przez Richardsona
mianem „realistycznej”23, ponieważ „mimetycznie” odwzorowuje porządek czasowy
„od początku do końca” („first things first”)24. Zjawisko w literaturze, gdy narrator
pełni dwie różne funkcje (opowiadającego i opowiadanego), oraz status przedmiotu
opowiadania, polegający na tym, że osobista historia dotycząca wybranego epizodu
z biografii podmiotu, prowadzą do ukonstytuowania gatunku zwanego a u t o b i og r a f i ą f i k c j o n a l n ą25. Zgodnie z jej regułami narrator dysponuje pewnymi

20
21
22
23
24
25
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tyki narratologii nienaturalnej”. W Nienaturalnej narratologii poruszam natomiast najważniejsze
kwestie.
F. S t a n z e l, Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły. W zb.: Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Red. R. H a n d k e. Kraków 1980, s. 226 (przeł. R. H a n d k e).
S. W y s ł o u c h, Problematyka symultanizmu w prozie. Poznań 1981, s. 106.
Zob. G. G e n e t t e, Narrative Discourse. Transl. J. E. L e w i n. New York 1980, s. 40. Problem
czasu w narracji został dokładniej omówiony w podręczniku Genette’a w rozdziale Order.
R i c h a r d s o n, Beyond Story and Discourse, s. 48.
S. K e e n, Narrative Form. New York 2003, s. 99
O autobiografii i o tym, jak Gombrowicz manipulował owym gatunkiem, piszą m.in. Z. Ł a p i ń s k i
(Ja, Ferdydurke. Kraków 1997, s. 78–82) i K. J e l e ń s k i (O Gombrowiczu. W: Chwile oderwane. Gdańsk 2007, s. 471). Zob. też J. J a r z ę b s k i: Między kreacją a interpretacją. W zb.: Gom-
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prerogatywami narracyjnymi – najważniejsza spośród nich to świadomość własnej
funkcji, na którą składają się zarówno cechy językowe („mówię” ás. 13, 15ñ, „pamiętam” ás. 14ñ czy „Obawiam się, iż doprawdy, być może, w ostatnim zdaniu
posunąłem się nieco za daleko...” ás. 21ñ), jak i zjawiska formalne: częstotliwość,
elipsa i przytaczanie mowy postaci. Co więcej, pełni on funkcję pośrednika, która
z kolei umożliwia mu dowolną „obróbkę” materiału. Umiejscowiony p o wydarzeniach i opowiadający o nich post factum, Witold zajmuje uprzywilejowaną pozycję,
ufundowaną na (od)twórczej roli pamięci (definitywnej i wiarygodnej) oraz – ipso
facto – wiedzy (podmiot wie t e r a z więcej niż w t e d y). Korelacja pamięci i wiedzy
pozwala Witoldowi na r e-prezentację (od-tworzenie) swoich doświadczeń w sposób
autorytatywny i koherentny. Podmiot narracji zatem ustanawia swoją historię jako
– używając terminu gramatycznego – dopełnienie dalsze, umiejscowione wewnątrz
narracji wyższego rzędu w formie przytoczenia lub cytatu, tym samym „uprzedmiotowionego”26. Stąd w Pornografii jako autobiografii fikcjonalnej dominuje poziom
intradiegetyczny, na którym odbywa się akcja, a narrator realizuje swą nadrzędną
funkcję.
Opisane przeze mnie cechy Pornografii nie mogą zostać uznane za odkrywcze.
Wpisują się one niemal kompletnie we „wzór” autobiografii, a więc w interpretację,
którą za narratologami „nienaturalnymi” należałoby uznać za naturalną, opartą na
narzędziach opracowanych przez „klasycznych” badaczy narracji: Genette’a, Stanzela i innych. Nie możemy dać się jednak zwieść pozornej prostocie formalnej ani
klarowności gatunkowej – mimo wielu przesłanek przemawiających za taką konkluzją. W istocie zostaje ona wywrócona na nice przez specyficzne cechy idiolektu
Witolda. Jego zasadnicze aspekty to:
1. J ę z y k p o t o c z n y, np. „Hej, hej, hej, do dziś widzę siedzących lub leżących
w ciężkim dymie [...]” (s. 6), „Bo ja wiem... bo ja wiem... wystarczy, gdy powiem, iż
wspólnie zajęliśmy się małym handelkiem [...]” (s. 7), a do tego wiele „nie” (s. 10,
26, 89, 91), „tak” (s. 18, 51, 97), „ach” (s. 12, 20, 34, 92) i „och” (s. 18, 19, 30).
2. W t r ą c e n i a z użyciem nawiasów, np. „To szczególne zachowanie (bo on
właściwie nic tylko »zachowywał się«, on »zachowywał się« bez ustanku) [...]” (s. 7)
i „Co do niej, to przyciśnięta chłopcem (jeśli tak mogę się wyrazić) i pod jego parciem,
stała się a priori zgwałcona (jeśli to określenie w ogóle coś znaczy) [...]” (s. 25), lub
za pomocą oddzielnego zdania, wraz ze zmianą czasu gramatycznego z przeszłego na teraźniejszy (np. opis wyglądu Wacława w opozycji do „cielesności zwykłego
chama” ás. 36ñ albo „figle z młodzieżą” ás. 59ñ).
3. Grupa bardzo licznych zjawisk, którą można nazwać f i g u r a m i r e t o r y c zn y m i: zdania wykrzyknikowe („Moja sytuacja, to kąpanie się w ich erotyzmie – ależ
to było niemożliwe!”, s. 59), pytania retoryczne („Znałem przecież tę okolicę, nie był

26
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browicz filozof. Red. F. M. C a t a l u c c i o, J. I l l g. Kraków 1991, s.178; Podglądanie Gombrowicza. Kraków 2000, s. 210. – J.-P. S a l g a s, Witold Gombrowicz lub ateizm integralny. Warszawa
2004, s. 21. Na temat bogatej historii autobiografii fikcjonalnej zob. R. S c h o l e s, J. P h e l a n,
R. K e l l o g g, The Nature of Narrative. Oxford 2006, s. 73–79 (tu również bibliografia). O kilku
istotnych implikacjach tego typu narracji zob. F l u d e r n i k, Towards a „Natural” Narratology,
s. 47. – P. W e i n s t e i n, Unknowing: The Work of Modernist Fiction. Ithaca–London 2005, s. 69.
J. W i l l i a m s, Theory and the Novel: Narrative Reflexivity in the British Tradition. Cambridge 1998,
s. 100.

2019-03-13 13:38:35

Bartosz Lutostański

Gombrowicz nienaturalny

83

mi obcy ten wietrzyk – ale gdzie byliśmy?”, s. 10) i powtórzenia („Nic, nic”, s. 26;
„Fryderyk, Fryderyk, Fryderyk!”, s. 27).
4. Inna grupa zjawisk: wielokropki i niedokończone zdania, noszące znamiona
apozjopezy (doskonały przykład na s. 40), nietypowe użycie myślników, by wtrącić
jakieś wyrażenie („Ujął mnie pod ramię – czego nigdy dotąd nie robił – i rzekł w sposób nie mniej zaokrąglony”, s. 30), podkreślić pewną obserwację („Była to zdrada –
jej podła zdrada – oto tuliła się do adwokata [...]”, s. 40) lub zatrzymać (rozbić)
płynność procesu opowiadania („Tamto było widocznie dla niego czymś na innym
planie – i on teraz, ze mną, był bez związku z tamtym – a jego »nieee« tak przeciągnięte, miało smak kaprysu i lekkomyślności, nawet łobuzerstwa”, s. 46). Owe f ig u r y g r a f i c z n e w połączeniu z figurami retorycznymi wskazują na klęskę
narratora w stosunku do własnego sposobu opowiadania i własnego języka. Zamiast
ciągłości mamy tu nieciągłą, poszarpaną i rozczłonkowaną narrację; zamiast pewności, stabilności i wierności wobec odtwarzanego świata przedstawionego – ontologiczną niestabilność, niepewność i nieprzejrzystość.
Jak wynika z przywołanych spostrzeżeń, idiolekt Witolda składa się z grupy
bardzo licznych zjawisk tekstowych, podważających „wzór” autobiografii fikcjonalnej. Wskazują one na redukcję dystansu narratora do opowiadanych zdarzeń, co
świadczy o emocjonalnym ładunku opowiadania, który „rozsadza” historię. W rezultacie wyraźne rozdzielenie porządku story od porządku discourse zostaje podważone. Ponadto jakość Witoldowego języka jest w istocie metanarracyjna27, sygnalizuje bowiem obecność osoby wypowiadającej tekst. Mamy więc do czynienia
nie tyle z narracją przeszłych wydarzeń, ile z n a r r a c j ą o n a r r a c j i wydarzeń
przeszłych. Właściwsze wydaje się więc umiejscowienie podmiotu narracji na poziomie ekstradiegetycznym, co skutkuje załamaniem się interpretacji Pornografii
jako autobiografii fikcjonalnej. Jej nieodpowiedniość skłania do zwrócenia się ku
innemu gatunkowi, nieobcemu Gombrowiczowi i gombrowiczologom – ku gawędzie.
Gawęda
Gawęda i autobiografia stanowią dwie odmiany narracji pierwszoosobowej. Oba
gatunki to historie dotyczące przeszłości protagonisty-narratora. Jednakże w gawędzie, jak twierdzą jej teoretycy – Zofia Szmydtowa, Kazimierz Bartoszyński,
Marian Maciejewski28 – teraźniejszy moment spontanicznego opowiadania „w sposób liryczny pokrywa się z czasem gawędowych refleksji”29. Tym samym w przeci27

28

29
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Terminu „metanarracja” używam za B. N e u m a n n i A. N ü n n i n g i e m (Metanarration and
Metafiction. W zb.: The Living Handbook of Narratology. Ed. P. H ü h n [i in.]. Hamburg 2012. Na
stronie: www.lhn.uni-hamburg.de/article/metanarration-and-metafiction ádata dostępu: 24 XII
2017ñ). Co ciekawe, metanarracyjność nie ma znamion antymimetycznych, ale zdecydowanie „promimetyczne”; konstruują one i podtrzymują „iluzję estetyczną”, stawiając nacisk na akt narracji.
Z. S z m y d t o w a, Poetyka gawędy. W: Studia i portrety. Warszawa 1969. – K. B a r t o s z y ń s k i,
O amorfizmie gawędy. W: Teoria i interpretacja. Warszawa 1985. – M. M a c i e j e w s k i, Polonus
sum... ks. Marka, Soplicy i Rzewuskiego. W zb.: Nowela, opowiadanie, gawęda. 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.
M a c i e j e w s k i, op. cit., s. 18.
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wieństwie do autobiografii, w której dystans między przedmiotem a podmiotem
narracji pozostaje kluczowy i nienaruszalny, w gawędzie cytowana rzeczywistość
jest izochronicznie re-prezentowana t u i t e r a z (bliskość), a przywołane wydarzenia można określić jako „wytwór mówienia”30. O „bliskości przeszłych wydarzeń”
świadczą w Pornografii wspomniane w poprzednim rozdziale cechy narratora:
emocjonalność, luki epistemologiczne czy problemy z werbalizacją doświadczeń
(czyli znamiona monologu mówionego). Dzięki temu dystans między „tu i teraz”
a „tam i wtedy” zostaje wyraźnie zredukowany, wskutek czego konstytuuje się
swoista narracja symultaniczna31. Można powiedzieć, że o ile autobiografia jest
r e-prezentacją, o tyle gawęda stanowi re-p r e z e n t a c j ę. Semantyka tej drugiej
przenosi centrum orientacyjne powieści z „tam i wtedy” na „tu i teraz” oraz punkt
ciężkości akcji z wydarzeń na akt ich opowiadania (emfaza na od-t w a r z a n i e).
W konsekwencji poziom ekstradiegetyczny wchłania poziom intradiegetyczny i dominuje nad nim pomimo ściśle progresywnego, linearnego i chronologicznego
opowiadania przez narratora zdarzeń z przeszłości.
Inne cechy narracji Witolda wskazujące na jej gawędowość to:
1. Monologiczność – gawęda jest monologiem ustnym32, Pornografia była jako
monolog wielokrotnie kategoryzowana33.
2. Obecność odbiorcy – Maciejewski za istotną cechę gawędy uważa „jednokierunkowość”34, co oznacza fikcyjną sytuację dialogową, w której odbiorca pozostaje obecny, choć nie zabiera głosu35. W Pornografii odbiorca jest wyraźnie projektowany (zwrot „opowiem w a m” rozpoczyna całą powieść), na co wskazują sygnały
takie, jak „Proszę wybaczyć niezręczność metafor” (s. 20), „Czasem zdarza się, że
widząc jakąś parę mówimy: no, ci się dobrali [...]” (s. 21), „Powtarzam, iż działo się
to na przestrzeni sekund” (s. 33), „(kiedyś wyjaśnię sens tych nawiasów)” (s. 41).
3. Metanarracyjność – Maciejewski dowodzi, że gawęda to mowa, która nie
tylko wyraża swój przedmiot, ale też sama stanowi przedmiot36. Co więcej, dodaje
Bartoszyński, metanarracyjność zarówno u Gombrowicza, jak i w gawędzie służy
podkreśleniu aktu opowiadania i scala tekst37.
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M. M a c i e j e w s k i, Poetyka – gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej. Wrocław 1977.
Zob. M. G ł o w i ń s k i, Parodia konstruktywna. (O „Pornografii” Gombrowicza). W: Gombrowicz
i krytycy. Kraków–Wrocław 1984, s. 374. Zob. też J. J a r z ę b s k i, Gra w Gombrowicza. Warszawa 1983, s. 358–360.
Zob. S z m y d t o w a, op. cit., s. 357. – M. G ł o w i ń s k i, Gry powieściowe. Warszawa 1973,
s. 106–146. – P. G o e t s c h, Orality. Hasło w: The Routledge Encyclopedia of Narrative Theory.
Ed. D. H e r m a n, M. J a h n, M.-L. R y a n. London – New York 2005, s. 413. – M. F l u d e r n i k,
Conversational Narration – Oral Narration. W zb.: The Living Handbook of Narratology. Na stronie:
http://www.lhn.uni-hamburg.de/node/34.html (data dostępu: 20 XII 2017).
J a r z ę b s k i, Gra w Gombrowicza, s. 447–448. – A. K a l i n, Chaos „Kosmosu” Gombrowicza.
W zb.: Witold Gombrowicz nasz współczesny. Red. J. J a r z ę b s k i. Kraków 2012, s. 427.
M a c i e j e w s k i, Poetyka – gatunek – obraz, s. 37–38.
Mam tu na myśli kategorię „dialogiczności” (dialogicity), uznawaną przez Schmida za integralną
i niezbędną dla gatunków ustnych, takich jak skaz (Skaz. W zb.: The Living Handbook of Narratology. Na stronie: http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/skaz ádata dostępu: 24 XI 2017ñ). Zob.
też M a c i e j e w s k i, Poetyka – gatunek – obraz, s. 39. – G ł o w i ń s k i, Gry powieściowe, s. 115.
M a c i e j e w s k i, Poetyka – gatunek – obraz, s. 40.
B a r t o s z y ń s k i, op. cit., s. 224.
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Jednakże, w przeciwieństwie do klasycznej lub jedynie stylizowanej gawędy
Pornografia charakteryzuje się monotematycznością 38 i „ekonomią” 39. Ponadto
narracja Witolda posiada rygorystyczną linearność: brak jej nie tylko wtrąceń czy
dygresji, ale również rozległych analepsji (wewnętrznych) i prolepsji. Język narratora całkowicie pozbawiony jest archaizmów, a narrator to XX-wieczny „pisarz
polski”, nie zaś żaden szlachcic czy zaściankowy gaduła, źródło „dwukanałowego
przekazu”, na mocy którego potrafimy rozpoznać ironię i sarkazm skierowany na
podmiot narracji przez wyższą instancję w tekście. Tym samym należy zgodzić się
z interpretacją Głowińskiego – nie sposób określić Pornografii jako gawędy40.
Jak widzimy, „naturalne sposoby czytania” poprzez analizę tekstu i dopasowanie wniosków do istniejących kategorii gatunkowych i teoretycznych (narratologicznych) nie zdają egzaminu przy utworze takim jak Pornografia. Wcale nie oznacza to jednak klęski wykładni narratologicznej, wręcz przeciwnie – pomni argumentacji Richardsona, Albera i Nielsena, możemy stwierdzić co następuje: niezależnie
od umiejscowienia centrum orientacyjnego czy sytuacji narracyjnej w autobiografii fikcjonalnej i gawędzie Pornografia nie zawsze spełnia podstawowe wymagania
któregoś z tych gatunków. Zakładają one jawną i jasną rozdzielność poziomów na
ekstradiegetyczny i intradiegetyczny oraz dominację pierwszego w gawędzie i drugiego w autobiografii. W powieści Gombrowicza natomiast często brak wyraźnych
granic między poziomami, co w połączeniu z konkretnymi cechami języka narratorskiego skutkuje załamaniem jej interpretacji jako autobiografii lub jako gawędy.
W rezultacie czytelnik zostaje zobowiązany do stworzenia nowych reguł koherencji,
nie wywiedzionych z tradycyjnych paradygmatów gatunkowych. Owe nietradycyjne
zasady koherencji można określić jako „nienaturalne”, ponieważ nie opierają się
one na normatywnych wykładniach mimetycznych w utworach powieściowych (np.
gatunkowych). Proponuję uznać Pornografię za utwór inherentnie sprzeczny z powodu częstego zaburzania stabilności konstrukcji diegetycznej, którą w rezultacie
należy określić nowym terminem – i n t e r d i e g e t y c z n o ś c i.
Paradoksy i sprzeczności
Przyjrzyjmy się raz jeszcze początkowi powieści.
Opowiem wam inną przygodę moją, jedną chyba z najbardziej fatalnych.
Wówczas, a było to w 1943-im, przebywałem był w byłej Polsce i w byłej Warszawie, na samym
dnie faktu dokonanego. [...] Hej, hej, hej, do dziś widzę siedzących lub leżących w ciężkim dymie, ten
nieco szkieletowaty, tamten pokiereszowany, a wszyscy rozkrzyczeni, rozwrzeszczeni. [s. 6]

Ów cytat świadczy o tym, jak bardzo istotny dla Witolda jest podział na „tu
i teraz” oraz „tam i wtedy”. Narrator podkreśla to wielokrotnie na początku powieści („wówczas”, „przebywałem był”, „w byłej Polsce i w byłej Warszawie”, „do dziś
widzę”) oraz w jej trakcie („Wówczas może nie rozumiałem tego tak jasno [...]”, s. 72;

38
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„Mówiąc to nie miałem pojęcia, co mówię”, s. 121). W ten sposób zaznacza dystans
między uprzednią akcją a obecnym aktem opowiadania i, formalnie rzecz ujmując,
ustanawia wyraźne granice między obiema rzeczywistościami. Zajmują one oddzielne poziomy narracyjne, które bez trudu rozpoznajemy m.in. dzięki konkretnemu
i konsekwentnemu użyciu czasów gramatycznych (wyjątek stanowią tu opisy zdarzeń z wykorzystaniem praesens historicum). Jednocześnie Gombrowicz zachowuje czasoprzestrzenną logikę opowiadania, nie rezygnując z licznych przywilejów
wynikających z roli narratora.
Zdarza się jednak, że narracja przebiega na zasadach mniej skonwencjonalizowanych. Witold wielokrotnie porzuca tradycyjne reguły autobiografii i gawędy,
np. chronologię, linearność czy rozdzielność diegetyczną, i wtedy mamy do czynienia ze zjawiskiem aporetyczności diegetycznej, zwanej przeze mnie interdiegetycznością. Aby właściwie pojąć jej mechanizm, musimy dokładnie prześledzić konstrukcję poziomową w całej powieści.
W Pornografii poziomy ekstra- i intradiegetyczny przeplatają się ze sobą na
mniejszych i większych odcinkach tekstu. Przeważnie są łatwo rozpoznawalne
pomimo przypadków nagłego przejścia jednego poziomu, zazwyczaj intradiegetycznego, w drugi, ekstradiegetyczny.
Jak to? Co to? To było jakby jej kark (dziewczyny) wyrwał się i związał z tamtym (chłopięcym)
karkiem, kark ten za kark chwycony przez tamten kark i chwytający za kark! Proszę wybaczyć niezręczność tych metafor. Trochę niezręcznie mi o tym mówić (a także będę musiał kiedyś wytłumaczyć,
dlaczego słowa (chłopiec) i (dziewczyna) biorę w nawias, tak, to również pozostaje do wyjaśnienia).
[s. 20]

W tym fragmencie podmiot narracji opisuje niezwykłe połączenie fizyczne Heni
i Karola na poziomie intradiegetycznym (scena z przeszłości). W kolejnym zdaniu
natomiast („Proszę wybaczyć...”) Witold raptownie zmienia poziom narracji na ekstradiegetyczny i już jako narrator, a nie bohater-obserwator, tłumaczy się z użycia
konkretnych środków stylistycznych. Przejścia pomiędzy poziomami narracyjnymi
tego typu należy uznać za przykłady metalepsji, czyli zjawiska przełamania granicy między poziomem ekstra- a intradiegetycznym41. W rezultacie mamy do czynienia z niespodziewanym transferem z rzeczywistości wewnętrznej w rzeczywistość
zewnętrzną.
Przejścia tego typu pełnią bardzo ważną funkcję. Umożliwiają narratorowi metanarracyjny komentarz dotyczący sposobu opowiadania (tzw. metalepsja metanarracyjna). Analogiczne wtrącenia metaleptyczne występują z intrygującą częstotliwością, jak gdyby Witold czuł się w obowiązku wytłumaczenia się z konkretnego
sposobu ekspresji lub konstruowania akcji: „Obawiam się, iż doprawdy, być może,
w ostatnim zdaniu posunąłem się nieco za daleko...” (s. 21), „Doprawdy było to
równie mętne, co subtelne, i nie wiem czy zdołam się wyjęzyczyć...” (s. 41), „Nie

41
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wiem, czy jestem dość jasny” (s. 45), „Trudna do opisania obrzydliwość tej sceny”
(s. 51), „Trudno określić, na czym to polegało” (s. 60), „Porównanie może zbyt górnolotne” (s. 41) i wiele innych.
Co więcej, metalepsje występują w Pornografii również wewnątrz zdania z wykorzystaniem nawiasów, np.:
A także trzeba dodać, że działanie (chłopca) było zacierające, prawie uniewinniające, jego lekkość,
szczupłość rozgrzeszały i będąc (młodo) sympatyczny, mógł właściwie przyłączyć się do każdego... (kiedyś wyjaśnię sens tych nawiasów)... I naraz oddalił się równie łatwo, jak się zjawił. [s. 41]

Nierzadko nie zostają jednak w żaden sposób wyróżnione: „Fryderyk, mówię,
zgarbiony, cherlawy, wklęśnięty [...]” (s. 13), „a jeśli ją zabijał to jedynie, tak to
powiedzmy, z odwrotnej strony medalu” (s. 17). „Mówię” i „powiedzmy” nie pochodzą od Witolda-bohatera, lecz od Witolda-narratora, co w efekcie przełamuje granicę poziomu intradiegetycznego. Takie przełamania zaburzają klarowność rozdzielenia odmiennych rzeczywistości; wydaje się wręcz, że Witold celowo „dziurawi”
linię demarkacyjną między „tu i teraz” a „tam i wtedy”.
Metalepsja ma pewną cechę paradoksalną, podkreśla bowiem istnienie poziomów diegetycznych oraz wyraźne rozgraniczenie między nimi. Innymi słowy, wymaga ona istnienia środowiska diegetycznego o klarownych i stabilnych liniach
podziału, a my zauważamy, że ten czy inny zwrot jest metaleptyczny, ponieważ
dominujący porządek intra- lub ekstradiegetyczny w danym fragmencie tekstu
zostaje naruszony. Ponadto sugeruje ona, że Witold, mając niemal całkowitą
kontrolę nad swoim opowiadaniem, może łamać diegetyczny punkt odniesienia
zgodnie ze swoją wolą.
W Pornografii mamy jednak do czynienia ze zjawiskami, które wymykają się
tak jednoznacznej interpretacji. Nierzadko bowiem zdarza się, że metalepsje kumulują się na niewielkiej przestrzeni tekstu i wraz z nagromadzonymi figurami
retorycznymi i graficznymi całkowicie uniemożliwiają kategoryczne ustalenie aktualnego i właściwego umiejscowienia narratora pod względem diegetycznym.
Co do niej [tj. dziewczyny], to przyciśnięta chłopcem (jeśli tak mogę się wyrazić) i pod jego parciem,
stała się a priori zgwałcona (jeśli to określenie w ogóle coś znaczy) i nie tracąc nic z dziewiczości, owszem
potęgując ją nawet w objęciach jego niedorosłości, była wszakże sparzona z nim w ciemnościach jego,
nie dość męskiej jeszcze, przemocy. I nie dałoby się o niej powiedzieć, że „zna mężczyzn” (jak to się mówi
o zepsutych dziewczynach), a tylko że „chłopca zna” – co było zarazem bardziej niewinne i bardziej
zepsute. Tak to mi wyglądało, gdy jedli kluski. [...] Ona, odłożywszy bluzkę, położyła rękę na stole i tak
ręka leżała jawnie, nienagannie, pod każdym względem przyzwoita, pensjonarska zresztą, własność
mamy i papy – ale jednocześnie była to ręka obnażona i zupełnie goła, goła nagością nie ręki, lecz kolana dobywającego się spod sukienki... i właściwie bosa... i tą ręką po pensjonarsku wyuzdaną ona go
drażniła, drażniła w sposób „głupio młody” (trudno to inaczej nazwać), ale zarazem brutalny. [s. 25]

Zacytowałem ten fragment niemal w całości, aby zwrócić uwagę na nowe zjawisko. Witold robi tu bardzo częsty użytek z metaleptycznych przejść między poziomami; połączone z konkretnymi cechami jego idiolektu (powtórzenia, wielokropki, myślniki i dodatkowo cudzysłowy), wskazują one na równie liczne, płynne
przejścia pomiędzy poziomami narracji, w obu kierunkach. Zgodnie z prawidłami
narratologii „naturalnej”, a także wykładni autobiograficznej i gawędowej, narrator
znajduje się albo na poziomie ekstradiegetycznym, albo na poziomie intradiegetycz-
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nym. Próby takiego właśnie zaklasyfikowania podmiotu narracji w owym fragmencie prowadzą do nierozstrzygalnych wniosków. Czy zwroty „jeśli tak mogę się wyrazić” lub „jeśli to określenie coś znaczy” są ekstradiegetyczne czy intradiegetyczne?
Wnioskując po ich umiejscowieniu (wewnątrz historii) można stwierdzić, że mają
charakter intradiegetyczny. Status ten nie wyjaśnia jednak powodów użycia czasu
teraźniejszego. Nawet jeśli uznamy je za wtrącenia ekstradiegetyczne (metaleptyczne), to w dalszym ciągu czytelnik pozostaje w obowiązku wytłumaczenia motywacji zastosowania licznych znaków zapytania lub wielokropków w przytaczanej
scenie. Zgodnie z zasadami formalnymi autobiografii podmiot narracji cechuje się
dystansem do przytaczanych wydarzeń, zatem emocjonalność przekazu lub nieumiejętność opowiedzenia o wydarzeniu z przeszłości stają się niedopuszczalne.
Wykładnia gawędowa również nie przynosi pożądanych skutków (mimo że dopuszcza bliskość narratora w stosunku do jego historii) z powodów stylistycznych (brak
konkretnych sygnałów językowych) czy narracyjnych (monotematyczność). Innymi
słowy, interpretacja naturalna zawodzi, a czytelnik musi użyć alternatywnych
narzędzi interpretacyjnych – tj. nienaturalnych.
Wydaje się więc, że najwłaściwszym odczytaniem przytoczonego passusu jest
opis Witolda-narratora w kategoriach „pomiędzy” poziomami. Narrator na przestrzeni niemal całego cytatu balansuje na granicy diegetycznej w sposób niekontrolowany, nieskrępowany i całkowicie dowolny. Taką konstrukcję diegetyczną –
graniczną czy „pomiędzy” – można określić mianem interdiegetycznej (pomiędzy-poziomami). Dzięki niej podział na poziomy ekstradiegetyczny i intradiegetyczny zostaje warunkowo zawieszony, a one same nie znajdują zastosowania, podobnie jak genettowskie zjawiska inherentnie z nimi powiązane, np. metalepsja
i analepsja.
Co bardzo istotne, kiedy uświadomimy sobie tę swoistą nieregularność w kwestii konstrukcji diegetycznej w Pornografii, trudno nam będzie nie dostrzec jej regularności w całej powieści (zob. rozmowy Witolda z Karolem w drodze do Rudy,
następnie powrót do Powórnej, scenę na wyspie czy przybycie Siemiana). Za każdym
razem, kiedy liczne metalepsje wchodzą w reakcję z częstymi figurami retorycznymi i graficznymi, możemy mieć do czynienia właśnie z zawieszeniem granic diegetycznych, czyli z brakiem możliwości jednoznacznego ulokowania temporalnego
akcji – czy mieści się ona w przeszłości, czy raczej w teraźniejszości? Interdiegetyczność funkcjonuje zawsze wtedy, gdy rozróżnienia diegetyczne stają się niemożliwe lub prowadzą do sprzecznych wniosków, podważają stabilność konstrukcji
formalnej i wymagają nowego spojrzenia na narrację Witolda.
Interdiegetyczność to zjawisko dotąd nie dostrzeżone w powieści Gombrowicza,
nie opisane i nie steoretyzowane – przynajmniej w narratologii – a dotyczące niedokładnego i aporetycznego nałożenia się czasu fabuły i czasu opowiadania. To coś
więcej niż błąd autorski, niedopatrzenie redaktorskie czy celowy zabieg, aby skonfundować czytelników – to kluczowa cecha konstrukcyjna powieści. Pornografię
należy przy tym określić jako swoisty monolog symultaniczny z niekonwencjonalnie
niestabilnym centrum orientacji czasowej i nieuchwytną sytuacją narracyjną.
W rezultacie wydarzenia nie zawsze pozostają umieszczone na płaszczyźnie „tu
i teraz” (plan dyskursu) ani „tam i wtedy” (plan opowiadania), ale w trudnym do
określenia „pomiędzy”.
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Celem niniejszego artykułu było wykazanie nieprzystawalności dwóch głównych
paradygmatów genologiczno-semantycznych wykorzystywanych przy interpretacji
powieści Gombrowicza. Zarówno autobiografia fikcjonalna, jak i gawęda okazują
się niewłaściwe, by dokładnie opisać cechy formalne Pornografii. Trzeba przyznać,
że, z jednej strony, o współwystępowaniu obu gatunków świadczą konkretne cechy
powieści, zwykle klasyfikowane jako autobiograficzne (np. konstrukcja szkatułkowa, samoświadomość narratorska, kontrola, rozdzielność deiktyczna i ontyczna)
lub gawędowe (np. dominacja dyskursu nad opowiadaniem, podmiotowa rama
modalna, sytuacja narracyjna i punkt orientacji czasowej umieszczone w teraźniejszości). Z drugiej jednak strony, w powieści spotykamy się ze zjawiskami formalnymi, których konwencjonalna wykładnia nie jest zdolna wytłumaczyć. Przedstawiłem możliwości naruszania granic diegetycznych w powieści (metalepsje), aby
ostatecznie zwrócić uwagę na zjawisko interdiegetyczności. Oznacza ono warunkowe zniesienie granic diegetycznych, wskutek czego podmiot narracji lokuje się
pomiędzy poziomami, a zatem ani na poziomie intradiegetycznym, ani ekstradiegetycznym.
Na tym właśnie polega „nienaturalność” Gombrowicza – na celowym unikaniu
konwencjonalnych zobowiązań wobec wzorców literackich i, mówiąc ogólniej, na
nowatorskiej przemianie zastanych form. W tym świetle interdiegetyczność jawi się
jako wyraz nieskrępowanej wolności artystycznej i ciągłego uchylania się od ostatecznego umieszczenia w konkretnej kategorii literackiej lub teoretycznej. Tym
samym „nienaturalność” nie tylko nie ma negatywnych konotacji w przypadku
Gombrowicza, ale również zostaje wykorzystana do opisu twórczego (artystycznego)
charakteru dzieła literackiego.
Przypuszczam, iż interdiegetyczność stanowi przykład zjawiska, które można
odnaleźć także w innych utworach narracyjnych Gombrowicza. Badając konstrukcje formalne jego powieści i opowiadań, można zapewne odkryć również inne
paradoksy w kwestiach fundamentalnych dla gombrowiczologii, dotyczące rozważań teoretycznych w zakresie narracji powieściowej – np. narrator, czas, poziom
itd. 42 Nie ma tu, niestety, miejsca na analizę Pornografii w perspektywie żywotności jej rozwiązań formalnych (ani tych bardziej, ani tych mniej konwencjonalnych) w polskiej sztuce prozatorskiej przełomu XX i XXI wieku. Nie ulega jednak
wątpliwości, że przy okazji analiz powieści Jerzego Pilcha, Michała Witkowskiego,
Ignacego Karpowicza czy, ostatnio, Ziemowita Szczerka, trudno nie wspomnieć
o Gombrowiczu, o autobiografii fikcjonalnej, gawędzie, metalepsji oraz – interdiegetyczności 43.

42
43
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Abstract
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UNNATURAL GOMBROWICZ

The main thesis of this paper is incommensurability of interpretive paradigms which rely on the theory of the novel and on classical narratology to researching the formal construction of Witold Gombrowicz’s Pornografia (Pornography). The novel on the one hand generates specific literary genetic and
semantic occurrences (fictional autobiography and yarn), and on the other hand questions them.
Paradoxicality of to date methodologies is presented as based on a newly observed formal phenomenon
of interdiegeticity. It consists in a conditional suspense of diegetic division in a piece of writing (fundamental for both autobiography and yarn). The problem is analysed with resort to the tools and interpretive techniques derived from so-called unnatural narratology the main aim of which is redefinition of
the narrative theory’s dominating dictionary in such a way so that it may become more adequate to
research texts labelled as “experimental,” “weird,” “untypical.”
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RETORYKA ODKRYCIA NAUKOWEGO W „GŁOSIE PANA”
STANISŁAWA LEMA PÓŁ WIEKU OD PIERWSZEGO WYDANIA POWIEŚCI
Bo to był głos i tylko – głos, i nic nie było, oprócz głosu!
[Bolesław Leśmian]
Odziany w łachmany racjonalizacji rozum może zrodzić
wyłącznie nieracjonalną pokusę. [Bernard Stiegler]1

W przedmowie do pierwszej edycji (1934) Logiki odkrycia naukowego Karl Popper
umieścił dwa znamienne motta obrazujące nieusuwalną, jak się zdaje, aporię między sytuacją filozofa a sytuacją naukowca. Pierwszym mottem są słowa Moritza
Schlicka. Ów profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego, fizyk i filozof, jeden z twórców
pozytywizmu logicznego, napisał:
Spostrzeżenie, iż człowiek ostatecznie rozwiązał swe najniewdzięczniejsze problemy, stanowi niewielką pociechę dla znawcy filozofii, który nie może pozbyć się obawy, że filozofia nie zdoła nigdy postawić problemu autentycznego2.

Drugi fragment to słowa Immanuela Kanta:
Ze swej strony wyznaję pogląd odmienny i twierdzę, że ilekroć spór rozpalał się na czas dłuższy,
szczególnie na polu filozofii, na dnie jego nie krył się nigdy problem jedynie słowny, ale zawsze autentyczny problem dotyczący rzeczy3.

Według Poppera naukowiec, np. fizyk, ma od samego początku, daną uprzednio jako gotową, „zorganizowaną strukturę” naukową i „powszechnie akceptowaną
sytuację problemową”. Dlatego przedstawiciel nauk ścisłych „atakuje problem
wprost”, nie troszcząc się o „umiejscowienie swego dorobku w ramach wiedzy naukowej”4, istniejącej obiektywnie jako element „trzeciego świata”, obejmującego
idee, pojęcia, teorie itp. Zgoła odmienna jest natomiast sytuacja filozofa. Popper
pisze:

1

2
3
4
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Nie staje [on] przed strukturą zorganizowaną, tylko raczej przed czymś, co przypomina sterty
gruzów (choć może jest pod nimi zasypany skarb). Nie może powołać się na fakt istnienia ogólnie przyjętej sytuacji badawczej, bowiem fakt, iż niczego takiego nie ma, jest zapewne jedynym faktem ogólnie
przyjętym. W istocie pytanie o to, czy filozofia kiedykolwiek zdoła sformułować problem autentyczny,
wciąż powraca w kręgach filozoficznych5.

Komentarz Poppera pobrzmiewa długoletnim sporem z Ludwigiem Wittgensteinem o to, czy istnieją autentyczne problemy filozoficzne, czy też przeciwnie:
mamy do czynienia wyłącznie z filozoficznymi łamigłówkami, „wynikającymi z filozoficznych nadużyć języka naturalnego”, jak zakładał autor dzieła Tractatus logico-philosophicus6. Popperowi chodzi jednak nie o badanie języka nauki, lecz o to, co
jest jej podstawowym celem: stawianie hipotez, formułowanie i weryfikowanie
problemów. W jego autobiografii intelektualnej czytamy:
N i g d y n i e t r a k t u j p o w a ż n i e p r o b l e m ó w d o t y c z ą c y c h s ł ó w i i c h z n a c z e ń.
P o w a ż n i e n a l e ż y b r a ć p r o b l e m y f a k t y c z n e i s t w i e r d z e n i a d o t y c z ą c e f a k t ó w:
t e o r i e, h i p o t e z y, p r o b l e m y, d l a k t ó r y c h s t a n o w i ą r o z w i ą z a n i e, o r a z p r o b l e m y,
k t ó r e z n i c h w y n i k a j ą7.

Jeśli wierzyć wspomnieniom 15-letniego wówczas Poppera, apel ten jest dokładnym zapisem słów ojca, który zaszczepił synowi nieufność wobec gier semantycznych jako „najprostszej drogi do intelektualnej zguby”, polegającej na „porzuceniu realnych zagadnień na rzecz problemów werbalnych”8. Rzeczywistym problemem, jaki powinna podjąć nauka, jest natomiast wedle autora Logiki odkrycia
naukowego dążenie do całościowego ujęcia procesu powstania, rozwoju i celu kosmosu w jego wielkiej skali:
Sądzę [...], że istnieje co najmniej jeden problem filozoficzny zaprzątający wszystkich myślących ludzi. To problem kosmologii: d ą ż e n i e d o z r o z u m i e n i a ś w i a t a, k t ó r e g o c z ę ś c i ą
j e s t e ś m y m y o r a z n a s z a w i e d z a. Uważam, że wszelka nauka jest kosmologią, a wartość, jaką
ma dla mnie filozofia – wartość nie mniejsza od wartości nauki – zależy wyłącznie od jej wkładu w kosmologię. Zarówno filozofia, jak i nauka straciłyby całą atrakcyjność – w każdym razie dla mnie – gdyby dążenia tego zaniechały. Na pewno ważną jego część stanowi zrozumienie funkcji języka, nie chodzi
tu jednak o ujmowanie problemów jedynie jako „zagadek” językowych9.

Piotr Hogarth, główny bohater i narrator wydanej pół wieku temu powieści
Stanisława Lema Głos Pana10, zgodziłby się, być może, z tezą o bezużyteczności
studiów nad semantyką i systematyką języka oraz zaakceptowałby perspektywę

5
6
7
8
9
10

I-6.indd 92

Ibidem.
Zob. A. C h m i e l e w s k i, Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej. Wrocław 2014, s. 145.
K. P o p p e r, Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna. Przeł. A. C h m i e l e w s k i.
Kraków 1997, s. 28.
Ibidem.
P o p p e r, Logika odkrycia naukowego, s. 11.
Pierwsza edycja Głosu Pana ukazała się w roku 1968 nakładem wydawnictwa „Czytelnik”. Na
uwagę zasługuje zaprojektowana przez A. Heidricha okładka, której „psychodeliczne liternictwo”
wyraźnie nawiązywało do kontrkulturowej stylistyki zdobiącej okładki płyt takich zespołów, jak
The Beatles czy Pink Floyd. Zob. W. O r l i ń s k i, Co to są sepulki? Wszystko o Lemie. Kraków 2007,
s. 102.
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kosmologiczną jako rzeczywisty grunt badań naukowych. Jednym z pierwszych
doświadczeń Hogartha stało się zwątpienie w skuteczność językoznawstwa. Próba
odczytania pozaziemskiego komunikatu zarejestrowanego dzięki wynalazkowi
mikroskopu neutrinowego pchnęła wybitnego matematyka i uczestnika międzynarodowego projektu Master’s Voice w stronę badań nad językiem:
Zaraz po przybyciu do Projektu zacząłem studiować językoznawstwo, bo wydało mi się to konieczne, i rychło wpadłem w głębokie zdumienie, ujrzawszy, że na temat pojęć najpierwszych i najbardziej
elementarnych nie ma w tej – tak ponoć ścisłej, tak rzekomo zmatematyzowanej i sfizykalizowanej –
gałęzi ani śladu zgody. Toż autorytety nie mogą dojść jedności w tak fundamentalnej i niejako wstępnej
kwestii jak ta, czym właściwie są morfemy i fonemy. [GP 68]11

A przecież „świat porządki swoje wstrzyknął w język ludzki, ledwie ów język
zaczął powstawać; matematyka śpi w każdej mowie i jest do odnalezienia tylko,
lecz nie do wymyślenia” (GP 16), powiada narrator Głosu Pana. Choć Hogarthowi
bliżej jest do grupy „Fizów”, skupiających przedstawicieli nauk ścisłych, to nie
wynika z tego, że humaniści („Humowie”) traktowani są przez genialnego matematyka z protekcjonalną wyższością. Przeciwnie:
Nie wszystko [...], co robili „Humowie”, było bez wartości; tak na przykład ciekawie wypadły prace
teoretyczne mieszanego zespołu Wayne’a i Traxlera, poświęcone teorii „automatów skończonych pozbawionych nieświadomości”, czyli zdolnych do „autodeskrypcji zupełnej” – a w ogóle sporo cennych prac
urodziło się w środowisku „Humów”, z taką jedynie poprawką, iż związek tych prac z „gwiazdowym listem”
był luźny albo i żaden zgoła. Mówię o tym wszystkim najdalszy doprawdy od myśli gnębienia „Humów”,
tylko, aby wskazać, jak wielką i zawiłą machinę uruchomiono na Ziemi w obliczu Pierwszego Kontaktu
i jak wiele miała ona roboty z samą sobą, z własnymi trybami, co nie sprzyjało na pewno osiągnięciu
wytyczonego jej celu. [GP 68]

Spór intelektualny Popper versus Wittgenstein nie pojawia się w Głosie Pana
(ani też w innych powieściach Lema) w postaci prawa wyłączonego środka. Nie
istnieje alternatywa zakładająca prostą identyfikację ze stanowiskiem jednego bądź
drugiego myśliciela. Poglądy obu filozofów, a także dziedzictwo hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera, stały się równoważne dla Lema jako autora Filozofii przypadku oraz Fantastyki i futurologii. Poszczególne role Lema – pisarza, filozofa,
myśliciela, kosmologa, kulturologa, naukowca, krytyka literackiego – wymagają
łączenia najrozmaitszych perspektyw metodologicznych i trudnej sztuki weryfikowania (falsyfikowania) hipotez naukowych na podstawie danych empirycznych. Tak
więc nie istnieje alternatywa Popper lub Wittgenstein, lecz swoista koniunkcja
pozornie przeciwstawnych stanowisk. W Fantastyce i futurologii12 Lem wyraźnie
afirmuje Wittgensteina, przenosząc na grunt literatury jego tezy o konieczności
zachowania spójności logicznej w postępowaniu naukowym, z Popperem zaś jest
„w głębszym porozumieniu filozoficznym”13. Szczególne powinowactwa zdają się
11
12

13
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W ten sposób odsyłam do: S. L e m, Głos Pana. W: Dzieła. T. 4. Warszawa 2008, s. 68. Liczba po
skrócie wskazuje stronicę.
Pierwsze wydanie Fantastyki i futurologii ukazało się w roku 1970 nakładem Wydawnictwa Literackiego w Krakowie. Można więc, z racji bliskiego czasowego usytuowania, zasadnie mówić
o światopoglądowym powinowactwie Głosu Pana (1968), Filozofii przypadku (1968) oraz Fantastyki i futurologii (1970).
A. W a s i l e w s k i, Teoria literatury Stanisława Lema. Szczecin 2017, s. 150.
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łączyć twórczość Lema z koncepcją „gry” Gadamera, z tą wszelako różnicą, że Lem
wywodzi swoją filozofię „gry” z matematycznych teorii gier, odnoszących się do
przypadkowości (losowości) zdarzeń. Lem jako autor Filozofii przypadku wielokrotnie powtarzał, że Natura prowadzi z człowiekiem grę, której reguły nie są mu znane, człowiek zaś przeciwstawia Naturze grę Kultury, jako „urządzenia przeciwlosowego”14. Ewolucja, której podlega Natura, stanowi „grę” szczególnego rodzaju:
Jedni uczestnicy rozgrywki wymierają, lecz powstają inni i dalej toczą grę o przeżycie. Natura zachowuje się podczas tej gry w określony sposób, mianowicie zmieniają się warunki geologiczne, klimatyczne, astronomiczne i wszystkie te zachodzące zmiany łącznie można nazwać środowiskowymi warunkami gry, czyli strategią Natury15.

Zdaniem Lema, Kultura jako efekt złożonych i długotrwałych procesów ewolucyjnych powstaje „dlatego, ponieważ Przyroda jest obszarem zakłóceń i zmian niealgorytmizowanych, czyli nieprzewidywalnych”16. Kultura jednak nie tylko stanowi
odpowiedź na przypadkowe „gry” Natury, lecz także – i przede wszystkim – kreuje
oraz interpretuje (w swoisty sposób naśladuje) jej obraz, tworząc nową „grę mimezy”.
Z kolei bardzo rozległa u Gadamera semantyka „gry” – obejmująca takie m.in.
znaczenia, jak „teoria” (theoros jako uczestnik/obserwator spektaklu, uroczystości),
widzenie, myślenie, rozumienie – wykazuje podobieństwo do koncepcji Lema. Autor
Prawdy i metody powiada bowiem, że „ruch przyrody” stanowi pewnego rodzaju
„wzór” dla „sztuki-gry”. Rzeczywistość (kosmos) ustrukturowana jest jak gra:
Przypadki, w których rzeczywistość zostaje zrozumiana jako gra, ukazują, czym jest rzeczywistość
gry, którą zwiemy grą sztuki. Byt wszelkiej gry jest zawsze dokonaniem, czystym wypełnieniem, energeia, która swój telos ma w sobie. Świat dzieła sztuki, świat, w którym gra się w ten sposób w jedności
swego przebiegu w pełni wypowiada, jest istotnie pewnym całkowicie przemienionym światem. W nim
każdy rozpoznaje: tak to jest17.

Granice gry i jej, by tak rzec, warunki brzegowe określa język. Nie jest możliwe,
aby odseparować rozumienie/myślenie od języka. Wittgensteinowska relacja między granicami świata a granicami języka prowadzi do kolejnych pytań o rolę i funkcję retoryki w dziedzinie wyjaśniania i rozumienia rzeczywistości „ustrukturowanej”
nie tylko jak gra, lecz – przede wszystkim – jak język. W ten oto sposób „przenikają się bez reszty retoryczny i hermeneutyczny aspekt językowej natury człowieka”,
powiada Gadamer18. Próba wyjaśnienia na gruncie nauk ścisłych i humanistycznych
(społecznych) gry, którą prowadzi z nami Natura, musi uwzględnić możliwości
(i zagrożenia), jakie daje retoryczny charakter języka:
Wszechobecność retoryki jest nieograniczona. Cóż wiedzielibyśmy o nowoczesnej fizyce, która tak
namacalnie zmienia nasze istnienie, wyłącznie na podstawie samej fizyki? Wszystkie jej prezentacje
wykraczające poza krąg fachowców (a być może należałoby powiedzieć: o ile one nie ograniczają się do

14
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S. L e m, Filozofia przypadku. Literatura w świecie empirii. Wyd. 3. T. 2. Kraków 1988, s. 50.
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bardzo wąskiego kręgu specjalistów) zawdzięczają swoje oddziaływanie tkwiącemu w niej elementowi
retorycznemu19.

Gadamer formułuje dwie znaczące tezy. Pierwsza z nich zakłada „wszechobecność retoryki”, jej trwałe i nieusuwalne związki z powstawaniem teorii jako oglądu
nowych (obcych) zjawisk, z kolei druga wyraża przekonanie o istotnej roli retoryki
w dziedzinie upowszechniania odkryć najnowszej fizyki.
Pomijając fakt, że Wittgenstein, Popper i Gadamer byli ważnymi dla Lema myślicielami, warto zapytać o rolę retoryki w dziedzinie hipotezotwórstwa, jak wielokrotnie określał autor Filozofii przypadku swoje pisarstwo. Formułowanie hipotez
i ich weryfikacja, poszukiwanie uzasadnienia, nie tylko stanowią podstawowy impuls
działalności naukowej, lecz wywodzą się wprost z tradycji retorycznej, która – zwłaszcza w XX wieku – przeżywała odrodzenie. Michel Meyer pisze:
Jeśli pilnie obserwujemy bieg wydarzeń, będziemy musieli dostrzec postępującą od lat 60. odnowę
retoryki i jej rozszerzenie na takie dziedziny, jak prawo, analiza literacka czy psychoanaliza. Może się
to wydawać dziwne, ale odrodzenie to przygotował sukces analiz języka. Główną bowiem intelektualną
cechą tego wieku poza rewolucjami naukowymi, których doświadczył, bezdyskusyjnie była przewodnia
rola języka. [...] Na myśl przychodzą tu Wittgenstein i jego spadkobiercy, którzy od Oksfordu po Berkeley pochylali się nad językiem, by badać myśl20.

Meyer wyraźnie wskazuje na znaczenie współwystępowania w latach sześćdziesiątych – w dobie rewolucji naukowych, społecznych i artystycznych – renesansu
retoryki oraz zwrotu lingwistycznego. Druga nie mniej ważna konstatacja dotyczy
związków myślenia i języka. Teoretycznoliterackie eseje Lema, takie choćby jak
Filozofia przypadku, nie budzą wątpliwości, że ich autor nie pozostawał obojętny
na gwałtowny proces przemian zachodzących w obszarze nauk ścisłych i humanistycznych i że fundamentalną kwestią dla pisarza był status metodologii nauk
wszelkich, tudzież reguły myślenia, a więc szczególny moment, gdy „logos może się
zmienić w rozumujący rozum”21.
W tamtym okresie wyjątkową pozycją w dorobku Lema był Głos Pana. Opublikowana w burzliwym – nie tylko w Polsce – roku 1968 powieść uchodzi w powszechnej opinii krytyków za rzadki przykład „literackiego portretu odkrycia naukowego”22.
Jest to zarazem „jedna z najbardziej osobistych książek Lema”, jak trafnie zauważył Jerzy Jarzębski23. Mówiąc ściślej: Głos Pana stanowi literacki portret rozmaitych
uwarunkowań, w jakich powstaje teoria naukowa. Treścią książki są liczne perypetie grupy naukowców, polityków, a także przedstawicieli armii zaangażowanych
w prace nad odczytaniem neutrinowej informacji, „listu z gwiazd”, nazywanego
Głosem Pana. Projekt Master’s Voice skupia reprezentantów różnych dyscyplin
naukowych, żartobliwie przez narratora określanych jako „Fizowie” i „Humowie”.
Wśród wielu uczestników tego eksperymentu pierwszoplanowymi postaciami są
19
20
21
22
23
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Ibidem, s. 80.
M. M e y e r, Retoryka XX wieku. W: M. M e y e r, M. M. C a r r i l h o, B. T i m m e r m a n s, Historia retoryki od Greków do dziś. Red. M. M e y e r. Przeł. Z. B a r a n. Warszawa 2010, s. 253–254.
Ibidem, s. 267.
O r l i ń s k i, op. cit., s. 102.
J. J a r z ę b s k i, Przypadek i wartości. (O aksjologii Stanisława Lema). W: Wszechświat Lema.
Kraków 2003, s. 187.

2019-03-13 13:40:23

96

Rozprawy i Artykuły

językoznawca i filolog Yvor Baloyne, fizyk Donald Prothero, astrofizyk Tihamer Dill,
matematyk i informatyk John Bear, przede wszystkim zaś główny bohater i narrator, wybitny matematyk Piotr E. Hogarth. Głos Pana można w pewnej mierze zaliczyć do Lemowych apokryfów. Fikcyjna Nota wydawcy pióra profesora Thomasa
V. Warrena, datowana na kwiecień 1996, zawiera bowiem informację: „Książka ta
jest opublikowanym manuskryptem, jaki znaleziony został w pośmiertnych papierach Profesora Piotra E. Hogartha” (GP 5).
Lem stawia następującą hipotezę: czy i jak ludzkość – z całym jej kulturowym
oraz naukowym uposażeniem, z jej, by posłużyć się określeniem Gadamera, przed-rozumieniem i językowymi determinantami – byłaby zdolna odczytać rzekomą
informację od nadawcy spoza ziemskiej cywilizacji? Taka perspektywa nie tylko
wzmacnia doświadczenie inności (obcości) przedmiotu badań, lecz także zakłada
dość radykalną grę falsyfikacji. Jak bowiem na podstawie danych empirycznych
zweryfikować prawdziwość bądź fałszywość pozaziemskiego komunikatu? Jak
wreszcie przekonać audytorium do słuszności konkretnej teorii oraz jaką metodologię badawczą, jakie strategie interpretacyjne zastosować, aby wypracowanej
teorii, wyjaśniającej formę i treść pozaziemskiej informacji, nadać walor spójności,
całości i pewności? Innymi słowy mówiąc: jaki ethos reprezentować winien uczony,
jaki páthos będzie doświadczany przez odbiorcę (audytorium), a wreszcie jaki lógos
może argumentacji dostarczyć perswazyjnej mocy? Choć te trzy dziedziny klasycznej retoryki nie występują expressis verbis w powieści Lema, to jednak wyznaczają one taką perspektywę interpretacyjną, która tłumaczy wielość i bogactwo wątków
oraz motywów Głosu Pana. Hipotezę interpretacyjną dotyczącą tego utworu dałoby
się zatem sformułować następująco: „literacki portret odkrycia naukowego”, z jakim
spotykamy się na kartach Głosu Pana, nosi liczne znamiona apokryficznej przypowieści na temat związków myślenia, intelektualnych i moralnych postaw uczonych,
budowania i wyposażania teorii w argumentacyjno-perswazyjną moc oddziaływania
na odbiorców.
Przyjęcie tezy o nieusuwalnym istnieniu retoryki i retoryczności w badaniach
naukowych zabezpiecza w pewien sposób odczytanie dzieła Lema przed „pokusą”
redukcjonizmu i ograniczenia się wyłącznie do rzekomo podstawowej problematyki w nim podjętej, tj. do zagadnienia „neutrinowego listu z gwiazd”, podczas gdy
w Głosie Pana autor przedstawia całą złożoną etiologię oraz „infrastrukturę” – logiczną, etyczną i afektywną – teorii naukowej.
Jarzębski dostrzegł w dotychczasowych odczytaniach powieści Lema pewien
pośpiech24, w wyniku którego jej pierwsze trzy rozdziały, zawierające swoistą „prehistorię”, przedpole teorii, były na ogół ignorowane przez krytyków:
24
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Krytycy, spiesząc do tego, co uważali za jądro problemowe dzieła, tj. do sprawy „listu z gwiazd”
i prób złamania jego szyfru, przeskakiwali z reguły ponad tymi wstępnymi zwierzeniami, którymi nas
prof. Hogarth częstuje. Tymczasem bez owego wstępu książki nie da się dobrze zrozumieć25.

Głos Pana rzeczywiście przysporzył pierwszym odbiorcom nieco kłopotów interpretacyjnych, związanych z poszukiwaniem adekwatnego „wzorca gatunkowego” 26. Bohdan Zadura używał takich określeń, jak „powieść-esej” czy „powieść
psychologiczna-science fiction”27, Maciej Szybist zaś pisał o „powieści filozofującej”28. Według Jarzębskiego „chwalebnym wyjątkiem jest tu krytyk niezawodowy –
filozof Helena Eilstein, autorka napisanego pod pseudonimem »Nelly Pośpieszalska«
obszernego szkicu o powieści [...]”29. Jak się zdaje, również sam autor Głosu Pana
doświadczył osobistej satysfakcji z powodu owego szkicu. Wspominał o tym w datowanym na 30 XI 1969 liście z Berlina do Sławomira Mrożka:
B. mądra stara Żydówka, p. Helena Eilstein z rozgromionych „Studiów Filozoficznych”, w „Nurcie”
poznańskim pod pseudonimem Nelly Pospieszalska w 2 numerach machnęła esej na 65 stron, dowodząc,
że to moja najdoskonalsza rzecz, sęk w tym, że pisała w trakcie likwidacji mieszkania – emigruje30.

Oprócz uznania dla imponujących rozmiarów eseju – list Lema wyraźnie pobrzmiewa nutą żalu i rozgoryczenia z powodu emigracji wybitnej uczonej31.
Strukturę studium Heleny Eilstein organizują trzy wielkie metafory: Platońskiej
„jaskini”, pochodzącej z Księgi Daniela „uczty Baltazara” oraz „wehikułu”. Dwie
pierwsze związane są z problematyką filozoficzną Głosu Pana, natomiast trzecia
dotyczy gatunku science fiction jako nośnika powieściowej treści. Podstawowe pytania, które zadaje autorka eseju „Głos Pana”, czyli zwierciadło z Nieba, łączą się
z kwestią de facto nierozstrzygalną: czy znak/oznaka jest informacją dla nas, czy
ma swego nadawcę? Czy w kosmosie istnieje jakaś obiektywna struktura komuni-

25
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padki konieczne. „Nurt” 1972, nr 8, s. 17), polemizując z opiniami krytyków traktujących powieści
Lema jako „współczesny sposób widzenia przyszłości”, stawia tezę, wedle której niemal cała twórczość Lema to „przyszłościowy sposób odczytania współczesności”, artykuł zaś A. S m u s z k i ew i c z a (Człowiek wobec kosmosu w twórczości Stanisława Lema. Jw., s. 24) akcentuje pesymizm
poznawczy Lema, jego pytania o losy postępu i nieufność wobec naukowo-technicznych osiągnięć
i możliwości kontaktu z obcą cywilizacją. Natomiast Z. B. K ę p i ń s k i (Team z „Mavo”, czyli anty-„Astronauci” Stanisława Lema. Jw., s. 26) wskazuje na podobieństwa w zakresie „konstrukcyjnego punktu wyjścia, wobec którego obudowany zostaje świat przedstawiony” w dwóch powieściach
Lema: Astronautach i Głosie Pana; badacz pisze: „Ujmując rzecz skrótowo, Głos Pana – na płaszczyźnie wizji świata, konwencji narracyjnych i obrazowych – to anty-Astronauci”.
J a r z ę b s k i, op. cit., s. 187.
A. S t o f f, Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema. Warszawa–Poznań–Toruń 1983,
s. 162.
B. Z a d u r a, Jak być czytanym. „Kultura” 1969, nr 10, s. 11.
M. S z y b i s t, Głos pana z radia. „Życie Literackie” 1969, nr 26, s. 3. Zob. też S t o f f, op. cit.,
s. 163.
J a r z ę b s k i, op. cit., s. 187, przypis 9.
S. L e m, S. M r o ż e k, Listy 1956–1978. Kraków 2011, s. 684–685.
Z powodu antysemickiej nagonki prof. Helena Eilstein wyemigrowała do USA, gdzie wykładała na
stanowym Uniwersytecie w Albuquerque (University of Albuquerque), w stanie Nowy Meksyk. Do
Polski powróciła dopiero w 1993 roku. Zmarła w Warszawie w 2009 roku. Warto zauważyć, że –
jako młodsza o rok od Lema – w roku 1969 miała zaledwie 47 lat, więc określenie „stara” jest
nieco ironiczne.
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kacyjna, czy też zachodzi zjawisko będące efektem intencjonalnej świadomości,
odbijającej niczym zwierciadło nasze pragnienia lub złudzenia? Zamiast dialogu
mamy do czynienia z echem, „uwięzieniem wśród luster”. Poznający podmiot, niczym
więzień z Platońskiej jaskini, dostrzega tylko cienie prawdziwego (?) bytu; cienie,
które są nadto projekcją jego subiektywnych doznań:
To, co Znak znaczy dla Odbiorcy, zależy od tego, na jakie tło go Odbiorca rzutuje, jakim go światłem
oświetla. To, co Znak znaczy dla Odbiorcy, zależy od ogólnego sensu tej opowieści, jaką, wedle Odbiorcy, enarrant coeli32.

Z mitem jaskini koresponduje opowieść o uczcie Baltazara. Uczestnicy biesiady, widząc tajemnicze znaki na ścianie, proszą proroka Daniela o ich wyjaśnienie.
Jak wiadomo słowa „mene, tekel, peres” były znakami upadku królestwa33. Nelly
Pośpieszalska zwraca jednak uwagę nie tyle na katastroficzne przesłanie tajemniczego tekstu, ile na sytuację retoryczną, w której król Baltazar i cały ówczesny
establishment poddali się perswazyjnej mocy autorytetu Daniela-hermeneuty:
Nie zażądali dowodu; nie urządzili, jak to zazwyczaj bywało, dysputy pomiędzy wieszczkami, turnieju mocy prorockiej. Od razu bowiem rozpoznali znamiona prawdy w jego słowach. Im znaczenie
pasowało do Znaku: z powodu zatajonego dreszczu. Znaczenie w nich mieszkało i dlatego ta sala od
dawna brzemienna była w jeszcze nie przejawione Znaki. Ich czas był w nie brzemienny, toteż musiały
się ziścić, nie podczas tej uczty, to podczas następnej, nie w grze cieni na ścianie, to w układzie plam
na obrusie; a w jakiejkolwiek ziściłyby się postaci, znaczyć by wszystkie mogły tylko to jedno: Mane,
Thekel..., jak wiemy34.

Te dwa fundujące kulturę Europy mity przekazują opis charakterystycznej dla
zachodniej épistē' mē kolizji przekreślającej możliwość konkluzywnego rozstrzygnięcia następującego dylematu: na ile odczytujemy Obiektywne Znaczenie, na ile zaś
wnosimy do interpretacji nasze kulturowe uposażenie, nasze dyspozycje, nawyki
myślowe, afekty i przed-sądy? Zawartość treściowo-problemową Głosu Pana tworzy
więc splot powtarzających się, persewerujących, jak pisze Pośpieszalska, motywów,
osobistych, wręcz intymnych obsesji Lema na temat losowości, przypadkowości,
niejasności znaczeń, symboli, niemożności dialogu, zamknięcia każdego poznającego podmiotu (więźnia) w jaskini „własnej gatunkowej natury”35.
Rozważania na temat klęski poznawczej oraz interpretacyjnego impasu łączy
autorka Zwierciadła z Nieba z refleksją na temat sytuacji fantastyki naukowej.
Zdaniem Pośpieszalskiej tylko pisarstwo Lema spełnia warunek zgodności konwencji gatunkowej z aktualnym stanem wiedzy:
„Wehikuł” naukowo-fantastyczny skonstruowany przez Lema jest pojazdem najwyższej klasy.
Fantastyka Lema ma pod sobą grunt, jakim jest niewiarygodnie wielostronne obycie ze współczesną
problematyką naukową. Jest to wszak fantastyka autora rozprawy Summa technologiae. Jakiś szczęśliwy rzut kostkami genetycznymi sprawił to, że piekielna erudycja Lema podłączona została jako
amplifikator, a nie jako tłumik, do jego talentu fantazmatotwórczego. Głos Pana jest pod tym względem
istnym koncertem36.
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N. P o ś p i e s z a l s k a, „Głos Pana”, czyli Zwierciadło z Nieba (I). „Nurt” 1969, nr 7, s. 36.
Zob. Dn 5, 25–28.
P o ś p i e s z a l s k a, op. cit., s. 36.
N. P o ś p i e s z a l s k a, „Głos Pana”, czyli Zwierciadło z Nieba (II). „Nurt” 1969, nr 8, s. 33.
P o ś p i e s z a l s k a, „Głos Pana”, czyli Zwierciadło z Nieba (I), s. 38.
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„Wehikuł” Lema jest także nośnikiem innego wielkiego nierozstrzygalnika: „konfliktowego charakteru [...] kultury”37, swoistego dysonansu między determinizmem
Natury, jej nieznanymi regułami gry, a indeterministycznym pragnieniem autonomii.
To dlatego, pisze Pośpieszalska, w Przedmowie otwierającej Głos Pana czytamy o tym,
jak mały Piotr Hogarth – rzucając wyzwanie ohydzie śmierci, kiedy jego ukochana
matka „umierała w skowycie bólu, odarta przez animalne cierpienie ze wszystkich
psychicznych regaliów ludzkich [...]” – wybiega do swego pokoju i zmusza się do
„makabrycznego śmiechu, który sam zinterpretował jako trwający okamgnienie akt
tchórzliwego, komensalskiego przymierza z tym, co nieodparte: ze ślepym żywiołem
destrukcji i okrucieństwa”38. Pominięcie tej sceny przekreśla możliwość zrozumienia
Głosu Pana; powieści nie tylko o impasie poznawczym, lecz także o wątpliwym statusie logosu i łączących się z nim kulturowych kolizji, napięć między potrzebą wewnętrznej wolności a presją „zasymilowanych [...] norm moralnych”39.
To właśnie te początkowe kilkanaście stronic Głosu Pana zawiera osobiste
wyznania i dość szczegółowe informacje na temat etosu naukowca, którego sportretował niejaki profesor Harold Yowitt40. Punktem wyjścia opowieści (historii)
o perypetiach związanych z powstaniem, rozwojem i upadkiem teorii naukowej jest
próba charakterystyki umysłowości i osobowości Piotra Hogartha. Chciałoby się
rzec, że klasyczny Arystotelesowski podział dyskursu retorycznego (ethos, lógos,
páthos) zostaje przez Lema wykorzystany (świadomie bądź nieświadomie) wraz
z arsenałem podstawowych pytań: kim jest ten, kto mówi? jakich argumentów
używa? do kogo się zwraca (kim są słuchacze, widzowie, uczestnicy)?41
Ethos/ēthos i páthos
Mimo podobnej wymowy przywołane greckie słowa mają różne zakresy znaczeniowe: „ethos” określa zwyczaje i normy urzeczywistniane w danej grupie społecznej
czy zawodowej, natomiast „ēthos” dotyczy raczej charakterystycznego usposobienia.
Z kolei „páthos” – oprócz oczywistych konotacji estetycznych odnoszących się do
wzniosłości – przedstawiał w starożytnej grece namiętność, cierpienie. Historia
projektu naukowego, o którym opowiada Lem, ma zatem swoją retoryczną, ale
także bio-graficzną, bio-logiczną i afektywną introdukcję, bez której trudno zrozumieć tożsamość głównego bohatera i narratora Głosu Pana.
Mamy więc na początku wyznaczony pewien „układ odniesienia” w postaci
biografii autorstwa Harolda Yowitta, który określa Hogartha mianem „umysłu największego formatu” (GP 7). Yowitt używa argumentów pobrzmiewających znaną
frazą Karla Poppera. Pisze mianowicie, że Hogarth atakował „zawsze problemy
najtrudniejsze z dzisiaj dostępnych” oraz że jego nazwisko „znaleźć można tam,

37
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P o ś p i e s z a l s k a, „Głos Pana”, czyli zwierciadło z Nieba (II), s. 38.
Ibidem, s. 37.
Ibidem, s. 38.
Dlatego właśnie Głos Pana rozpoczyna się jako autobiografia lub „antybiografia”. Zob. N. K. H a yl e s, Chaos jako dialektyka: Stanisław Lem i przestrzeń pisania. „Teksty Drugie” 1992, nr 3, s. 12.
Zob. M. M. C a r r i l h o, Arystoteles (384–322) lub wielość bytu jako podstawa retoryki. W: M e y e r,
C a r r i l h o, T i m m e r m a n s, op. cit., s. 48.
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gdzie toczyły się prace radykalnej destrukcji dziedzictwa naukowego i budowania
nowych ujęć, na przykład w rewolucji matematycznej, w fizykalizowaniu etyki albo
i w Projekcie MAVO” (GP 7).
„Pochlebczy portrecista”, jak go nazwał Hogarth, pisał „zgodnie z regułami,
których nie ustanawiał” (GP 8). Można zatem domniemywać, że Yowitt ulegał retorycznej sile konwencji biograficznych i licznych stereotypów, zawsze jakoś uprzednich
wobec osobistej świadomości działania reguł języka. Narrator wymienia jeszcze, co
prawda, grupę psychoanalityków z Michigan, uznając jednak ich metodę za „zlepek
mitologicznych prymitywizmów” spod znaku „gimnazjalizmu” (GP 9). Te i inne ujęcia biografii obarczone są piętnem swoistej sofistycznej retoryki, polegającej na tym,
że „każdy właściwie może napisać cały szereg własnych życiorysów, układających
się w zbiór spójny tylko faktograficznie” (GP 9). Nawet przy założeniu, że profesor
Hogarth był geniuszem, mamy tu do czynienia z genialnością szczególnego rodzaju:
Genialność jest nieustającym zwątpieniem – przede wszystkim. Każdy z wielkich uginał się jednak
pod presją ogółu, nie rozwalał stawianych sobie za życia pomników i nie podawał tym samym siebie
w wątpliwość. [GP 10]

„Presja ogółu” (siła audytorium?) nie dopuszcza sytuacji, w której genialna
jednostka kwestionuje samą siebie. Zapewne dlatego Hogarth wyznaje:
Jeśli jako osoba z genialnością, podżyrowaną przez kilkudziesięciu uczonych biografów, mogę
cokolwiek powiedzieć w kwestii duchowych kulminacji, to tylko tyle, że jasność myśli jest płonącym
punktem na obszarze niewyczerpanej ciemności. Geniusz nie jest światłem po prostu, lecz przede
wszystkim – trwałym dostrzeganiem mroku otaczającego, a normalnie jego tchórzostwo na tym polega,
aby we własnym blasku się kąpać i póki to możliwe, nie patrzeć poza jego granicę. Bez względu na to,
jak wiele jest w nim autentycznej siły, zawsze pozostaje jeszcze taka znaczna reszta, która musi być już
tylko siły takiej udaniem. [GP 10]

Filozoficzna, a zwłaszcza retoryczna tradycja Europy, zakłada trwałą więź łączącą prawdę ze światłem. Wszak „jasność” prawdy i „światło teorii” („theōría”)
wyposażone są w wielką perswazyjną moc, która może przekonać nawet bogów, jak
chciał tego Platon. Pojęcie teorii, mające swoją „zmysłową” genezę w postaci „oglądania”, „patrzenia” („theáomai”), podobnie jak „idea” wywodząca się od „widzenia”
(„ideı̃n”), bliskie są klasycznej metaforze światła, która – jak twierdzi Hans Blumenberg:
wchodzi do gry z racji etymologii stoików wywodzących φαντασία z φως áfantazję ze światłañ, jest indyferentna wobec „kierunku działania” kataleptycznego przymusu i w ogóle bliższa spokojnie zażywającej
życia, ufnie dzięki oglądaniu wschodzącej θεωρία áteoriiñ okresu klasycznego [...]42.

Zdawałoby się więc, iż adekwatnym ekwiwalentem genialnej teorii byłby obraz
światła rozjaśniającego mroki niewiedzy. Wyznanie Hogartha – wiele wskazuje
również na to, że i samego Lema – należy do innej sfery doświadczeń. O ile stoicy
wywodzili perswazyjną moc teorii z fantazji, tę zaś ze światła, o tyle bohater Głosu
Pana wyznacza odmienną perspektywę, w której „jasność myśli jest płonącym
punktem na obszarze niewyczerpanej ciemności”, a geniusz trwale dostrzega jedynie mrok. Z metaforą blasku dodatkowo koresponduje skrywane (?) doświadczenie

42
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tchórzostwa jako efekt lęku przed tym, co sytuuje się poza granicą świetlistego
pozoru udawanej siły. „Źródłowe”, by tak rzec, doświadczenia genialnego matematyka nie mają nic wspólnego z greckimi obrazami „kataleptycznego przymusu”,
naturalną percepcją prawdy, widzeniem rzeczy takimi, jakimi są. Ethos naukowca
jest więc maską, efektem działania pewnej fantazji wywodzącej się w większym
stopniu z pragnienia „kilkudziesięciu uczonych biografów” czy z retorycznej captatio benevolentiae, zjednywania sobie przychylności audytorium, niż z faktycznego
stanu rzeczy. Hogarth opisuje również swoje usposobienie, swój ēthos, determinowany przez retoryczną grę:
Za podstawowe cechy mego charakteru uważam tchórzostwo, złość i dumę. Tak się złożyło, że owa
trójca miała do dyspozycji określony talent, który ukrył ją i pozornie przeinaczył, a pomogła mu w tym
inteligencja, jedno z przydatniejszych w życiu urządzeń do maskowania przyrodzonych cech, jeśli się
taki zabieg ma za pożądany. Od czterdziestu kilku lat zachowuję się jak człowiek uczynny i skromny,
wyzbyty znamion profesjonalnej pychy, ponieważ bardzo długo i uporczywie wdrażałem się do takiego
właśnie postępowania. Jak daleko mogę sięgnąć pamięcią w dzieciństwo, żyłem poszukiwaniem zła,
z czego zresztą, rzecz zrozumiała, nie zdawałem sobie sprawy. [GP 10]

Dwie zasadnicze antynomie określają ēthos Piotra Hogartha: jawne/ukryte oraz
naturalne/sztuczne. Nietrudno w tak scharakteryzowanym usposobieniu doszukać
się „reguł” pewnej gry, polegającej, z jednej strony, na demaskowaniu (odczarowywaniu) rzeczywistych, choć ukrytych motywacji postępowania, z drugiej zaś – na
teatralności gestów udających cnotę szlachetności i skromności. Trzeba wszakże
zauważyć, że narrator, demaskując swoje prawdziwe oblicze, mówi o nieuświadomionej fascynacji złem, które – używając naukowych metafor – nazywa „izotropowym”: doskonale obojętnym, wypełniającym całą fizyczną i duchową przestrzeń.
Gra, którą prowadził młody Hogarth, była specyficznym eksperymentem, potwierdzającym przypuszczenie, że „wyłamanie się z uczestnictwa w porządku właściwym
nie pociąga za sobą żadnej, ale to żadnej konsekwencji” (GP 11). Samowiedza,
którą zdobył uczony, opierała się wszelako na błędzie logicznym:
Autobiografię, która zaczyna się od wymienienia złości z dumą i trwożliwością jako fundamentów
ducha, obciąża z deterministycznego punktu widzenia logiczny błąd. Jeśli uznać bowiem, że wszystko
jest w nas przesądzone, przesądzone było także moje sprzeciwienie się wewnętrznemu złu, a różnica
pomiędzy mną a innymi, lepszymi ludźmi sprowadzałaby się jedynie do odmiennej lokalizacji źródła
uczynków. Co tamci robą z dobrawoli, kosztem niskim, dają bowiem posłuch skłonności naturalnej, ja
praktykowałem wbrew niej, więc niejako sztucznie. Ale to przecież ja sam sobie nakazywałem postępki,
więc w całościowym bilansie byłem – w tym ujęciu – jednak predestynowany do rzetelnego dobra. Jak
Demostenes kamyk do jąkających się ust – włożyłem sobie w głąb ducha żelaza, żeby go naprostować.
[GP 11]

Wydaje się zatem, że Hogarth, mając poczucie życia w obojętnym aksjologicznie
świecie, podlega niewzruszonej regule determinizmu, wedle której rzeczywistość
pozbawiona jest „metafizycznej sankcji”43. Młodzieńczy eksperyment Hogartha miał
43
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na celu empiryczną weryfikację hipotezy o obiektywnym i transcendentalnym statusie wartości etycznych i religijnych, a poza tym dowodził istnienia osobistej
wolności („ja sam sobie nakazywałem postępki”). Świat jako miejsce egzystencji
człowieka pozostaje jednak doskonale obojętny tak na dobre uczynki, jak i na złe.
Pierwsze nie są nagradzane, a drugie nie pociągają za sobą kary w postaci jakiejś
metafizycznej interwencji, determinizm zaś Natury bierze się stąd, że „siły, jakimi
operuje rachunek fizyczny, nie mają tu nic do rzeczy, podobnie jak nie uniewinnia
zbrodni jej przekład na język amplitudy atomowych prawdopodobieństw” (GP 12).
Ostatecznym momentem „upadku absolutu” była jednak śmierć ukochanej
matki Hogartha:
Ona, uosobienie pogody, siły, równowagi aż majestatycznej, leżała w przewlekłym i przez lekarzy
rozciąganym konaniu, ja, przy jej łóżku, w pokoju zaciemnionym, pełnym odoru lekarstw, miałem się
jeszcze w garści, ale raz, zamknąwszy za sobą drzwi, gdy od niej wyszedłem, widząc, że jestem sam,
wyciąłem radosny grymas w stronę sypialni, a że mi nie wystarczył, pognałem do siebie i zdyszany
podskakiwałem przed lustrem z zaciśniętymi pięściami, robiąc miny i chichocząc od łechczywej uciechy.
[GP 12]

Opisowi śmierci matki Hogartha nadaje Lem niezwykłe nacechowanie afektywne. „Naturalnym” w takiej sytuacji doświadczeniom rozpaczy, bólu, cierpienia
i udręki towarzyszy jakaś na pozór „sztuczna” gra min, chichotów i zaciśniętych
pięści. Ów przerażający chichot stał się jednocześnie początkiem transgresywnej
epifanii: „wykroczyłem nim poza wszystko, co dotąd poznałem, i w tym przekroczeniu było porażające olśnienie” (GP 12).
Śmierć matki stanowiła moment zwrotny w życiu Hogartha. Obok – zrozumiałych – uczuć rozpaczy, żalu, pojawił się również stan, który narrator określa mianem
„sprawy mętnej”:
Obserwowałem upadek absolutu, który okazał się iluzją, zmaganie haniebne, sprośne, ponieważ
doskonałość rozlazła się w nim jak ostatni łach. Było to rozdeptanie porządku życia, a jakkolwiek ludzie
nade mną wyposażyli repertuary tego porządku w specjalne uchyłki nawet na tak ponure okazje, to
owe dodatki nie chciały pasować do tego, co się działo. Nie można z dostojeństwem, z wdziękiem ryczeć
z boleści – tak samo jak z rozkoszy. W niechlujstwie zatracenia przeczułem prawdę. Może uznałem to,
co wtargnęło, za stronę silniejszą, więc opowiedziałem się za nią, ponieważ brała górę. [GP 13]

Agonii matki towarzyszył „śmiech zdrady”. Młody Hogarth nie miał bowiem innego wyjścia, jak tylko „ginąć z nią albo ją wyśmiać”. Gdyby jednak śmierć dało się
wpisać w jakiś wypracowany przez kulturowe gry scenariusz estetyczny: „ciche
zasypianie”, dostojne gaśnięcie, łagodne przejście z objęć Hypnosa w objęcia Tanatosa, „sprowadzony w porę chór płaczek, który zagłuszyłby skowyt [...] matki”,
wówczas można by zachować wiarę w metafizyczny lógos; „degeneracja kultury
ściągnęła jednak zabiegi magiczne na poziom fryzjerstwa [...]” (GP 13), konstatuje
narrator. Nietrudno w przytoczonych opisach doszukać się pewnych analogii między
poglądami Lema a jego literacką kreacją w postaci Piotra Hogartha. Autor Głosu
Pana wielokrotnie deklarował swój agnostycyzm czy ateizm, twierdząc, że świat jest
tak fatalnie skonstruowany, iż woli odrzucić wiarę w Boga jako twórcę, niż łudzić
się nadzieją na znalezienie metafizycznej racji bytu. I tak oto „od zaciemnionego
pokoju [...], pełnego woni rozkładu, prowadzi ślad ku mojej antropogenezie matematycznej [...]” (GP 14), powiada Hogarth, a, być może, także sam autor powieści.
Owa „matematyczna antropogeneza” ma swój retoryczny komponent. Hogarth
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pokonał bowiem ostatecznie swój ēthos mocą intelektu, „odnosząc heroiczne zwycięstwa”, które siłę perswazyjną zawdzięczają psychoanalitycznie sprofilowanej
estetyce:
Taka robota idzie tropami Freuda, został on Ptolemeuszem psychologii, bo każdy może teraz wykładać za nim ludzkie fenomeny, wznosząc epicykle na epicyklach [...]. Wersję sielankową wymienił na
groteskę, nie wiedząc, że pozostaje więźniem estetyki. Jakby o to chodziło, żeby operę zastąpić w antropologii tragikomedią. [GP 14]

Zjadliwa ironia narratora ujawniła się, co prawda, już wcześniej, kiedy to psychoanalizę określił jako „zbiór mitologicznych prymitywizmów” spod znaku „gimnazjalizmu”. Teraz zaś dokłada do tego szyderczą formułę nazywającą Freuda
„Ptolemeuszem psychologii”. Nie ma więc „głębi” psychiki, istnieje tylko powierzchnia – mógłby za Michelem Foucaultem powiedzieć bohater Głosu Pana; nie ma
żadnego „kopernikańskiego” przewrotu w psychologii. Wszystko to jest wyłącznie
efektem gry estetyczno-konsolacyjnej lub mody intelektualnej zamieniającej operę
w tragikomedię.
„Upadek absolutu” ma poważne konsekwencje dla retoryki. Chaim Perelman
napisał:
Usuńmy gwarancję, jaką Bóg daje oczywistości, a każda myśl stanie się ludzką, omylną, nic nie
uchroni jej już przed kontrowersyjnością. Pogląd, iż każda teoria naukowa jest niczym więcej aniżeli
pewną ludzką hipotezą, przekraczającą w sposób konieczny – jeśli ma być owocną – dane doświadczenia, oraz nie będącą ani oczywistością, ani nieomylnością, jest koncepcją nowoczesną, której zręcznie
bronił Karl Popper. Wszak wobec braku oczywistości, która narzucałaby się wszystkim, hipoteza, aby
być przyjętą, musi być podparta mocnymi racjami, uznanymi za takie przez innych ludzi – członków
tej samej społeczności naukowej. Poznanie traci status bezosobowy, bowiem wszelka myśl naukowa
staje się myślą ludzką, błędną, usytuowaną w czasie i podlegającą sporom. Każda nowa myśl będzie
musiała być podparta argumentami należącymi do metodologii właściwej danej dyscyplinie, ocenianymi w zależności od tej dyscypliny44.

Nawet matematyczne teorie oparte na przekonujących, zdawałoby się, aksjomatach i konkluzywnych twierdzeniach nie stanowią gwarancji prawdy. Choć „umysł
ludzki lubi pewność”45, to jednak „doświadczenie pokazuje, że matematyka również
nie jest azylem doskonałym, ponieważ mieszkaniem jej jest język” (GP 16). Jak to
zostało już uprzednio powiedziane, „świat porządki swoje wstrzyknął w język ludzki, ledwie ów język zaczął powstawać; matematyka śpi w każdej mowie i jest do
odnalezienia tylko, lecz nie do wymyślenia” (GP 16). „Odwieczny” spór między
zwolennikami tezy o „odkryciu” matematyki, istniejącej pierwotnie w świecie idei,
a głosicielami przekonania, że jest ona konstruktem wyłącznie ludzkim, Lem rozstrzyga na korzyść tych pierwszych. Trwająca tysiące lat ewolucja materii żywej
i materii językowej pozwala, co prawda, założyć, że język jest referencyjny46, niemniej
44
45
46
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jednak zawsze możemy mieć do czynienia z kolejnym agonem między wiedzą realną a wiedzą konsolacyjną. Marna to wszakże pociecha, skoro – mimo wysiłków
Wittgensteina i „jego spadkobierców, którzy od Oksfordu po Berkeley pochylali się
nad językiem, by badać myśl”47 – efektem zwrotu lingwistycznego (linguistic turn)
była najpierw „śmierć podmiotu”, potem zaś zakwestionowanie więzi łączących
rzeczywistość z językiem, a na końcu dekonstrukcyjny klincz.
Z kolei rok pierwszego wydania Głosu Pana (1968), jak również schemat fabularny powieści wskazują na szereg istotnych okoliczności świadczących, że ani
faktyczni, ani literaccy bohaterowie nie należeli do zwolenników dysput retorycznych:
Intelektualiści tego wieku nie lubili retoryki, zaślepieni przez wygodne pewniki ideologii. Gdy
wszakże ideologie te pogrążają się w oparach śmierci, tak upokorzona retoryka znów staje się bronią
wreszcie możliwych debat i narzędziem tych, którzy przedkładają niepewności intelektualnej uwertury
nad mordercze uroki totalitarnych ideologii48.

Daje do myślenia to, że „zwrot retoryczny” następował zwykle w okresach przesileń (naukowych, społecznych czy politycznych). Pojawiające się wówczas próby
wypracowania skutecznych narzędzi perswazji, argumentacji, obrony myślenia
przed rozmaitymi sofistycznymi grami wskazują, z jednej strony, na istnienie związku człowieka z językiem49, z drugiej zaś – na fundamentalny rozłam „między dwoma niedającymi się pogodzić sposobami myślenia o świecie, którego znaczenie je
przerasta”50. Wedle Georga Alexandra Kennedy’ego:
mamy [wówczas] do czynienia z dwoma typami myślicieli: „jedni, szczególnie pośród filozofów i myślicieli religijnych, kładą nacisk wyłącznie na cele i modele absolutne, przyznając wielką wagę prawdzie,
a drudzy uważają takie idee za niejasne lub urojone i twierdzą, że jedyna rzeczywistość istnieje w cechującym życie przemijaniu i w obecnej chwili”51.

Można, choć tylko do pewnego stopnia, mówić o analogii między opisaną przez
Kennedy’ego sytuacją retoryki w starożytnej Grecji a literackim obrazem naukowych
i politycznych perypetii opowiedzianych przez Lema w Głosie Pana.
Początkowy rozdział, zawierający quasi-autobiograficzną opowieść, wyznacza
obszar, gdzie rozgrywa się najważniejsza „bitwa o zrozumienie” powieści52. Dalsze
dzieje odkrycia naukowego, konstruowanie teorii i metodologii, jako narzędzi umożliwiających odczytanie „neutrinowego listu z gwiazd”, są już tylko efektem działania
retoryki etosu i patosu. Lógos teorii ma bowiem swoje liczne determinanty. Widzimy
więc w Głosie Pana ironiczny obraz środowiska naukowego, przypominającego środowisko polskich pisarzy lat sześćdziesiątych, początkowo zależnych od partyjnych
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go od doświadczenia bytowania w świecie i postępującego od tej sytuacji ontologicznej do jej wyrażania w języku. Tak więc to dlatego, że jest coś do powiedzenia, ponieważ mamy nasze doświadczenie, które wnosimy do języka, język nie jest skierowany wyłącznie ku znaczeniom idealnym,
lecz także odnosi do tego, co jest”.
M e y e r, op. cit., s. 254.
Ibidem, s. 254–255.
Zob. M. M. C a r r i l h o, Platon (427–347) lub „diabolizacja” słowa. W: M e y e r, C a r r i l h o,
T i m m e r m a n s, op. cit., s. 36.
Ibidem, s. 33.
Ibidem. Przytoczony przez Carrilha cytat pochodzi z: G. A. K e n n e d y, The Art of Persuasion in
Greece. Princeton 1963, s. 15.
Zob. F. R o s e n z w e i g, Gwiazda Zbawienia. Przeł. T. G a d a c z. Kraków 1998, s. 663.
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decydentów, później zaś stopniowo uniezależniających się od nich, czego kulminacja nastąpiła, jak wiadomo, w 1968 roku53. Oto np. pierwowzorem Wilhelma Eeneya –
jedynego nienaukowca, który brał udział w pracach Rady Naukowej projektu Master’s Voice – był krytyk literacki i działacz partyjny, Janusz Wilhelmi, przez Władysława Gomułkę konsekwentnie nazywany Wilhelminim54. Choć wśród pozostałych
postaci opisanych przez Lema trudno szukać jakichś konkretnych podobieństw do
rzeczywistych osób, to sama „mechanika” powstawania komentarzy, głosów, uwag
krytycznych i rozmaitych opinii na temat teorii i metodologii odczytywania „listu
z gwiazd” doskonale obrazuje moc i słabość działań perswazyjnych, mających na
celu „wywyższenie” bądź „pomniejszenie” znaczenia Projektu.
Lógos (w) teorii
Choć lógos zdaje się zajmować hegemoniczną pozycję w dziejach zachodniego myślenia, to „nie ma jednak prawdziwej retoryki bez ethos i páthos ani też bez oddzielenia retoryki i argumentacji”55. Lógos miał przezwyciężyć mythos; zakładano, że
ludzki rozum, logika języka, formalna precyzja wypowiedzi będą prowadzić do
prawdy lub, co najmniej, dawać gwarancję prawdopodobieństwa. Kłopot polega
wszakże na tym, że semantyczna rozległość tego pojęcia (rozum, logika, opowieść,
słowo) wytwarza metaforyczną niejednoznaczność:
Sam termin „logos” nie jest pozbawiony retorycznej ambiwalencji. Obejmuje zarówno logikę i ogólnie języki formalne, jak i język naturalny, używany każdego dnia, wieloznaczny, bogaty w liczne znaczenia i możliwe interpretacje. Logos wszelako jest t a k ż e językiem fikcji z tym wszystkim, co charakteryzuje właśnie styl i figury. Język figuratywny, ale także dosłowny, język formalny, ale także naturalny tworzą wiele podziałów logos, a więc poszczególnych punktów widzenia mających objąć lub
zignorować inne56.

Z kolei dzieje XX-wiecznej retoryki – zawierające równoległe momenty odrodzenia i rozpadu – są naznaczone poważnym deficytem metafizycznego ugruntowania.
Nie chodzi tylko o zbanalizowaną już dziś kliszę pojęciową „śmierci podmiotu” ani
nawet o rozpad metafizycznego absolutu jako najwyższej gwarancji prawdy. Jak
pisze Meyer: „Zachód jest zdezorientowany, polega na swojej jedynej zdolności – do
zarabiania pieniędzy, by iść naprzód, nie wiedząc za bardzo dokąd, a przede wszystkim za jaką cenę”57. Mimo to hegemoniczna rola retoryki – dominującej w reklamie,
polityce, a można domniemywać, że również w nauce – zostaje ujawniona:
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Zob. O r l i ń s k i, op. cit., s. 103.
Jak pisze W. O r l i ń s k i (Lem. Życie nie z tej ziemi. Wołowiec 2017, s. 289), „Wilhelm Eeney to
nie jest przypadkowe imię i nazwisko. Mieczysław Rakowski odnotował w dziennikach z obrzydzeniem, że Gomułka uparcie przekręcał nazwisko Wilhelmiego i nazywał go »towarzyszem Wilhelminim«. Ten dobrze wiedział, przed kim ma się płaszczyć, by innych móc gnoić, więc nigdy nie
ośmielił się sprostować pierwszego sekretarza”. Wspomina o tym również Lem w liście do Mrożka,
wysłanym z Berlina 30 XI 1969 (L e m, M r o ż e k, op. cit., s. 685): „Gdybyś dostał Głos Pana, wiedz:
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M e y e r, op. cit., s. 257.
Ibidem, s. 261.
Ibidem, s. 256.
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jej badanie demaskuje to, co niektórzy woleliby bez wątpienia ukryć, by łatwiej im było manipulować.
Jest jednak także językiem ducha, który nie wyraża się przez matematykę, ducha przecinanego strefami cienia, prymitywnymi i metaforycznymi, które panują nad nieświadomością, ducha wiedzącego, że
Innego, który się do niego zwraca, już się nie zmusza, lecz przekonuje58.

Zdumiewające i komiczne, budzące szacunek, a równocześnie uśmiech politowania są w świetle przytoczonych słów dzieje recepcji projektu Master’s Voice. W rozdziale pierwszym, bezpośrednio usytuowanym po autobiograficznych wspomnieniach
z dzieciństwa Hogartha, znajdujemy liczne dowody na to, że status projektu naukowego jest nierozerwalnie złączony z jego interpretacją, z aktami argumentacji czy
perswazji. Po ujawnieniu opinii publicznej wyników badań „Amerykę i świat zalała
powódź artykułów, opracowań i monografii tak obfita, że jej bibliografia przedstawia
potężny tom grubości encyklopedii”, wydanej następnie „w 10 milionach egzemplarzy” (GP 22). Obok rzetelnych opracowań zredagowanych przez uczestników MAVO
oraz skrupulatnych historyków pojawiły się również osobliwe „wykładnie Projektu
rozciągające się od filozoficznych i teologicznych aż po psychiatryczne”.
Czytanie takich publikacji wprawiało mnie zawsze w irytację i w znużenie. Jest rzeczą na pewno
nieprzypadkową, że najwięcej mieli do powiedzenia o Projekcie ci, którzy bezpośrednio się z nim nie
zetknęli. [GP 22]

Byli to zatem ludzie, którym wydawało się jedynie, iż „wiedzą coś o sprawach,
o których specjaliści nie ośmielają się nawet mówić” (GP 23). Nie od dziś nie ulega
wątpliwości, że sprawdziany retoryczne nie są sprawdzianami myśli59, więc proces
przemiany logosu w „rozumujący rozum” napotyka szereg zasadniczych trudności –
już to z powodu ignorancji interpretatorów (odbiorców), już to przez uleganie pokusie prezentyzmu:
Autorzy opracowań MAVO, zaliczający się do interpretującej kategorii, z reguły wtłaczali zdobyte
wiadomości w gorsety swoich przekonań, to, co nie pasowało, obcinając bez pardonu i wahania. Niektóre z takich książek można przynajmniej podziwiać dla pomysłowości autorskiej. Lecz gatunek ten
niepostrzeżenie przechodzi w swoistą odmianę, którą można by nazwać grafomanią Projektu. Naukę od
zarania otaczało halo pseudonauki parującej z rozmaitych niedowarzonych głów, nic więc dziwnego, że
MAVO, jako zjawisko bezprecedentalne, wywołał aż niepokojąco gwałtowną fermentację zwichniętych
umysłów, ukoronowaną powstaniem szeregu sekt religijnych. [GP 23]

Nie zabrakło także opracowań religijnych czy teologicznych, takich jak Nowe
Objawienie Patricka Gordinera, „przynajmniej jasnych logicznie” (GP 23), ale również
takich, których autorzy, jak np. „świątobliwy ojciec” Bernard Pignan, dostrzegali
w Projekcie wpływy demonologiczne. Szacownego zakonnika „uwiodła” bowiem groteskowo-ironiczna nazwa badań naukowych („Pan Much”), którą Pignan odczytał
literalnie.
Lista rzeczywistych i możliwych zagrożeń dla prawdy naukowej jest na tyle
długa, że już od pierwszych stronic Głosu Pana czytelnik nabiera przekonania, iż
falsyfikacja tez i hipotez naukowych napotyka bezlik ograniczeń i determinantów,
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które zamiast prowadzić – dzięki racjonalnym negocjacjom – do zgodnych opinii,
wiodą raczej do klęski poznawczej, w czym niebagatelną rolę odgrywają procedury
retoryczne lub quasi-retoryczne. „Styl myślenia”, który prezentował Hogarth, był dla
wskazanych środowisk „czymś degustującym, ponieważ nie dawał pola retorycznej
kontrargumentacji” (GP 27). Warto zauważyć, że reakcją rozmaitych audytoriów na
perswazyjną moc argumentów Hogartha było afektywne zdegustowanie, co wybitny
matematyk i narrator tłumaczy zdarzeniami losowymi, (ślepą?) grą ewolucji, która
„kieruje się” w większym stopniu oportunizmem (przystosowaniem istot żyjących
do warunków środowiska) niż perfekcjonizmem. Hogarth przekonuje:
Udało mi się wykazać, że w każdej populacji, przy panmiksyjnym założeniu, najwyżej 10% osobników może wykazywać dobre zrównoważenie sterowania algedonicznego, natomiast reszta musi się od
idealnej normy odchylać. Jakkolwiek już wtedy zaliczałem się do czołówki matematycznej świata, wpływ
tego dowodu na środowiska antropologów, etnologów, biologów i filozofów równał się zeru. Długo nie
umiałem tego pojąć. Moja praca nie była hipotezą, lecz formalnym, więc nieodpartym dowodem wyjawiającym, że za cechy człowieka, nad którymi legion myślicieli głowy sobie łamał przez wieki, odpowiada czysty proces fluktuacji statystycznej, którego obejść – przy konstruowaniu automatów bądź organizmów – nie można. [GP 26]

Zasada algedoniczna, o której mówi Hogarth, zakłada dążenie do dodatniego
bilansu między przyjemnością (rozkoszą) a bólem i cierpieniem, dając rzeczywiste
lub fantazmatyczne pocieszenie. Pasja nauki, w której wzajemnie się przenikają
doświadczenia cierpienia i rozkoszy, nadziei i lęku, zbliża ją bardziej do „niebezpiecznej afery miłosnej” (GP 54) niż do wolnej od afektów czystej intelektualnej
kontemplacji. Dlaczego zatem lógos nie przekształcił się w „rozumujący rozum”,
mimo że Hogarth dostarczył matematycznych dowodów, rzekomo uniemożliwiających retoryczną kontrargumentację?
Jeśli jednak afekty nie omijają nauk ścisłych, to cóż dopiero powiedzieć o humanistyce? Ciekawy w tym względzie jest przypadek językoznawcy Baloyne’a,
przybierającego taki „sposób bycia, który można by nazwać ironią obrotową”, tak
że „nigdy nie było wiadomo, co ma za prawdę, a co za fałsz, kiedy przemawia serio,
a kiedy bawi się tylko rozmówcą” (GP 54). Trudno rozstrzygnąć, czy to za sprawą
owej ironicznej strategii, czy też z innych powodów Hogarth uznał Baloyne’a za
swego przyjaciela:
Przyjaźń nasza wzięła się stąd, że Baloyne najpierw lekceważył mnie, a potem mi zazdrościł. Jedno i drugie raczej mnie bawiło. Zrazu sądził, że jako filolog i humanista nie będzie potrzebował w życiu
matematyki, a że był uduchowiony, przedkładał wiedzę o człowieku nad wiedzę o naturze. Lecz potem
wdał się w językoznawstwo jak w niebezpieczną aferę miłosną, więc począł zmagać się z panującymi
aktualnie modami strukturalizmu i zasmakował, jakkolwiek opornie, w matematyce. Dostał się więc
z niechęcią na mój teren i rozumiejąc, że jest tam ode mnie słabszy, umiał się do tego przyznać w taki
sposób, że właściwie to ja, razem z moją matematyką, byłem ośmieszony. [GP 54]

Stosunek Lema/Hogartha do strukturalizmu, owego nie spełnionego nigdy
marzenia o unaukowieniu humanistyki, od samego początku wynikał z przekonania, że jest to jedynie efekt „mody intelektualnej”, lub – co gorsze – „niebezpiecznej
afery miłosnej”. W najlepszym zaś razie te i inne próby zmiany dotychczasowego
języka humanistyki i zastąpienia go naukową lub quasi-naukową nomenklaturą
stanowiły rodzaj fortyfikacji, zabezpieczającej ten „najniepewniejszy grunt”, jakim
wedle autora Filozofii przypadku jest literaturo- i językoznawstwo, przed tym, co
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„trwa intra muros” – przed lękiem (GP 54). Był zatem Baloyne jednym z tych humanistów, którzy stali się „aktywistami rozumu” i „Syzyfami z wyboru”:
ogrom jego wysiłków kamuflował wszelką ich niewydarzoność, jeśli bowiem sam układał reguły i prawa
działań, nikt nie mógł do końca i na pewno wiedzieć, czy urzeczywistnia wszystko, co sobie postanowił,
czy się czasem nie potyka. Tym bardziej że chętnie klęskami swoimi się chełpił, podkreślał małość
własnego intelektu, ale w cudzysłowie ostentacji. Odznaczał się specyficzną przenikliwością bogato
obdarowanych, którzy potrafią ująć każdy, nawet obcy sobie problem od razu z właściwej strony – jakby odruchowo. Był tak pyszny, że stale przymuszał się – jak gdyby w zabawie – do pokory, i tak niespokojny, że nieustannie od nowa musiał się wykazywać, potwierdzać swoją wartość, jednocześnie jej zaprzeczając. [GP 55]

Niewspółmierność działań naukowych, jako syzyfowej pracy, w stosunku do
osiąganych rezultatów polega na rozziewie między „ogromem wysiłków” a „niewydarzonością” efektów poznawczych. Poza tym trudno mówić o istnieniu obiektywnej
metodologii, skoro „reguły i prawa działań” ustala się arbitralnie, „rozumujący
rozum” zaś uwikłany jest w „dekonstruktywistyczną” grę afektów pychy i pokory,
afirmacji i negacji. Jeszcze bardziej dosadnie ujął to jeden z „pierwoodkrywców”
gwiazdowego listu, dr Saul Rappaport, który przeczytał Hogarthowi „fragment
dziewiętnastowiecznej księgi, opisującej sposoby hodowania wieprzy tresowanych
do szukania trufli”:
był to bardzo ładny ustęp, opowiadający podniosłym stylem, właściwym temu wiekowi, o tym, jak to
rozum człowieka wykorzystuje zgodnie ze swym posłannictwem pożądliwą żarliwość świń, którym rzuca się żołędzie, kiedy wykopią trufle. [GP 59]

Porównanie uczonego do wieprza sterowanego pożądliwymi odruchami, a laboratoriów do doskonale urządzonych chlewni (GP 60) dopełnia ironicznego wizerunku naukowców, którzy nie tyle szukają prawdy, ile dążą do zaspokojenia swoich
instynktów.
Nie brakuje również innych ewokacji środowiska uczonych, a co za tym idzie –
demaskacji logosu jako efektu skomplikowanych procesów kulturotwórczych, ale
zarazem logosu „przygwożdżonego do lokalnego podłoża” (GP 79). Przedstawiciele
Pentagonu oczekiwali szybkiego opracowania technologii użycia nowej broni, między „Humami” a „Fizami” nieustannie dochodziło do starć i konfliktów, Baloyne
„wypróbował różne taktyki: »bierne«, »odwetowe« i »czynne« [...]” (GP 68), a „psychoanalitycy i psychologowie zostali służbowo przeniesieni ze stanowisk badaczy »listu
gwiazdowego« na stanowiska lekarzy tych, co listu odczytać nie umieją i przez to
cierpią od »stresów«” (GP 67). Nawet zastosowanie reguł algebry topologicznej i algebry grup do odczytania treści neutrinowego listu nie przyniosło spodziewanych
rezultatów, choć sama interpretacja odznaczała się swoistym urokiem retorycznym,
pozwoliła bowiem skonstruować spójny i kompleksowy model, co ze względu na
upodobanie umysłu/logosu do Całości mogło zyskać aprobatę. Hogarth wyznaje:
Ponieważ długo ślęczałem nad gwiazdowym tekstem, obcując z nim w powtarzanych od nowa
próbach, zżyłem się z nim w osobliwy sposób i wielokrotnie, jakkolwiek czysto intuicyjnie tylko, z poczuciem, że przerasta mnie jak góra, dostrzegałem, wciąż we mgle, wspaniałość jego budowy, a więc
wymieniałem niejako zmysł matematyczny na estetyczny – może zresztą dochodziło do zespolenia
obojga. [GP 116]

Sed contra: list z gwiazd okazał się „topologicznie otwarty”. Opis bryły geome-
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trycznej byłby podatny na tego typu „zamkniętą” interpretację, natomiast symfonia,
traktat filozoficzny czy opowieść „nie zamykają się w taki sposób” jak obiekty matematyczne (GP 82). Każda bowiem interpretacja jest „wtargnięciem w [...] sens” –
jako próba uogólnienia, podporządkowania elementów mniejszych większym całościom, jak epoka, prąd, konwencja, gatunek.
Oczywiście, pojawiły się pewne rezultaty Projektu MAVO. Na podstawie treści,
rzekomo odczytanych z listu, wyprodukowano substancję nazwaną Żabim Skrzekiem lub Panem Much, coś między „»śluzem nuklearnym« a »biosympatią« neutrinowego kodu” (GP 90); substancję, którą można byłoby wykorzystać do „transportu eksplozji” w dowolnym miejscu na świecie, wszakże te militarne eksperymenty
zakończyły się klęską. Nie zabrakło też hipotezy „religijnej”, bądź co bądź użytej
ironicznie, wedle której Głos Pana jest rodzajem Pisma/Objawienia, stającego się
ciałem (GP 92), oraz „aktem »życzliwości opiekuńczej«” (GP 94). Jednocześnie okazało się, że Głos Pana to także Głos Pentagonu, Głos Władzy, oczekującej konkretnych efektów militarnych. Tak oto lógos nie przekształca się w „rozumujący rozum”,
skoro „intronizacja rozumu jako władcy [...] jest równoznaczna z oddaniem się
w opiekę obłędowi logiczności” (GP 104). Kiedy zaś „rozum przestaje słuchać intuicyjnych podszeptów emocji”, wówczas „ideałem staje się harmonia doskonale
skonstruowanej maszyny” (GP 105).
Na antycznej rycinie przedstawiającej Królową Retorykę można zauważyć u jej stóp
chimerę. Królowa ma radosną twarz, w ręce dzierży berło, a na brzegu szaty widnieje napis: „Ornatus persuasio”60. Regina Rhetorica, niepodzielnie władająca ludzkim myśleniem, zapewnia doskonałą równowagę sztuce perswazji balansującej
między etosem, patosem a logosem. Jednakże „chimeryczność” retoryki sprawia, że
lógos zostaje przechwycony przez mythos. Uczony nie tylko jest „Syzyfem z wyboru”,
jak to już zostało powiedziane, lecz także – a może przede wszystkim – jego status
określa mit prometejski. W przyjacielskiej rozmowie Hogartha z Donaldem Prothero
padają znamienne słowa:
Przypomniałem mu mit prometejski. W jego obrazie mają się schodzić, jak w źródle, godne uznania
i nawet czci tendencje nauki, ale mit ów wynosi nie rozumienie bezinteresowne, lecz wydarcie, nie poznanie, lecz opanowanie, oto fundamenty całej empirii. [...] Widzę teraz, że doprawdy traciłem po trosze
rozsądek jako rozwagę, chłód jako skutek dyrektywy działania sine ira et studio – i przenosiłem moimi
spekulacjami „winę” z nieznanych Nadawców na ludzi, wieczny mizantrop. [GP 135]

Być może, każda teoria naukowa jest na swój sposób efektem szczególnej mizantropii. Niemniej jednak to rozczarowanie do poznawczych możliwości rozumu
ludzkiego wywołuje także efekt przeciwny: zgodnie z „zasadą algedoniczną” zawiedziona wiara w „życzliwą” obecność Nadawcy (Boga, Pana, Stwórcy, Opatrzności)
skutkuje powstawaniem swoistej „teologii rozumu” (GP 144), która chce „wyperswadować” światu przypadkowość i nieracjonalność, natomiast myśleniu oraz
poznaniu nadać – dzięki regułom retorycznym – wzniosły i przekonujący urok
Całości i Harmonii.
W ostatnim akapicie swojej quasi-biograficznej opowieści Hogarth wyznaje:
60
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Jesteśmy jak ślimaki przylepione każdy do swojego liścia. Oddaję się w obronę mojej matematyce
i powtarzam, kiedy mi nie wystarcza, ten ostatni ustęp wiersza Swinburne’a:
I porzuciwszy gniew, nadzieję, pychę,
Wolni od pragnień i wolni od burz,
Dziękczynnych westchnień ślemy modły ciche.
Ktokolwiek jest tam pośród gwiezdnych głusz,
Za to, że minąć dniom żywota dano,
Za to, że nigdy raz zmarli nie wstaną
I rzek gwałtownych nurt, zmącony pianą,
Zawinie kiedyś w głąb wieczystą mórz. [GP 177]

Zamykający Głos Pana wiersz Algernona Charlesa Swinburne’a pobrzmiewa
podobnym pesymizmem antropologicznym co wiersz Bolesława Leśmiana Dziewczyna. Dwunastu braci po ciężkiej pracy przekonało się, że „poza murem” nie było
niczego, tylko „dziewczęcy głos zaprzepaszczony”. „I nic nie było, oprócz głosu” 61.
„Odziany w łachmany racjonalizacji rozum może zrodzić wyłącznie nieracjonalną pokusę”, powiada Bernard Stiegler, który, powołując się na Kanta, domaga się,
aby każdy „wziął na siebie odpowiedzialność i zdobył się na odwagę, by wiedzieć
(sapere aude!), a zatem, aby przeszedł z niedojrzałości w dojrzałość”62.
Czy taką Bildung jako ideę odnowy myślenia przez wyjście z niedojrzałości mógł
mieć na uwadze Stanisław Lem? Wątpliwe. Antropologiczny pesymizm i radykalny
lukrecjanizm63 autora Głosu Pana pozwala na sformułowanie innej tezy. Skoro
finalnym aktem retorycznej gry w odczytanie pozaziemskiego komunikatu jest zwrot
w stronę poezji, zawierającej dyskretną nadzieję na wyzwolenie od doczesnych trosk,
to „syzyfowy” i „prometejski” wysiłek uczonego, zwieńczony udręką i cierpieniem,
stanowi tylko krótki moment w długotrwałym procesie „narzucania” niezrozumiałej grze Natury rozmaitych figur myślowych wypracowanych przez Kulturę jako
jedynego dostępnego człowiekowi „urządzenia przeciwlosowego”.
Pozostaje wszakże kluczowe pytanie: dlaczego literacki obraz odkrycia naukowego przedstawiony w Głosie Pana kończy się klęską poznawczą? Retoryka, która
wedle klasycznej wykładni Kwintyliana jest „sztuką dobrego/prawdziwego mówienia”, jest także sztuką dobrego i prawdziwego myślenia. A contrario, procedury
retoryczne niekiedy uniemożliwiają zrozumienie. Pisze o tym Michał Rusinek,
przytaczając wypowiedź Rodolphe’a Gasché:
Jeśli o d c z y t a ć znaczy zrozumieć tekst, a z r o z u m i e ć znaczy dokonać jego á...ñ konceptualnej totalizacji, wówczas álektura retorycznañ bez wątpienia uczyni tekst nieprzejrzystym i nieczytelnym64.

Na końcu zatem (a może od samego początku?) jest już tylko „retoryczność
retoryki”, alegoria samej siebie65, która „chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty”. „Można na niej budować tylko literaturę – alegoria to w końcu trop typowo
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literacki”66. Wszelako wybór, którego dokonał Lem/Hogarth, porzucając naukę dla
literatury – czego symptomatycznym exemplum jest zakończenie Głosu Pana –
otwiera nową perspektywę dla literatury jako efektywnego „narzędzia poznania”,
będącego nie tylko wyrafinowaną sztuką mówienia/myślenia, lecz także ujawnianiem własnych reguł i ich krytyką. „Wraz z tą powieścią kończy się właściwie fabularność w książkach Lema”, twierdzi Andrzej Stoff67.
Aktualność Głosu Pana (His Master’s Voice – w tłumaczeniu angielskim)68 Stanisława Lema, książki mającej już kilkadziesiąt wydań polskich i anglojęzycznych,
polega więc na tym, że jest to ważny g ł o s w dyskusji nad stanem myślenia nauki
i myślenia literatury/sztuki w świecie, którego reguły są niealgorytmizowane.
Abstract
ARTUR ŻYWIOŁEK Jan Długosz University of Humanities and Sciences, Częstochowa
ORCID: 0000-0002-6904-5608
RHETORIC OF A SCIENTIFIC DISCOVERY IN “GŁOS PANA” (“HIS MASTER’S VOICE”) BY
STANISŁAW LEM A HALF CENTURY FROM THE NOVEL’S FIRST RELEASE
The paper attempts to interpret Głos Pana (His Master’s Voice) by Stanisław Lem in a rhetorical perspective. Published in a tough—not only in Poland—year 1968, the novel is generally regarded by critics as
a rare example of “literary portrait of a scientific discovery.” Also, as Jerzy Jarzębski accurately points
out, it is “one of the most personal books by Lem.” To be more specific, His Master’s Voice is a literary
portrait of various conditions in which a scientific theory is developed. The novel follows the twist and
turns of a group of scientists, politicians, and military men who are concerned in the works of deciphering a neutrino signal, a letter from the stars’, called His Master’s Voice. Lem’s story is at the same time
a record of a cognitive failure and insufficiency of rhetoric tools towards the mystery of existence.
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ZADOMOWIENI W LITERATURZE O CZYTANIU PISARZY
Najpierw czytałem jak nakręcony1.

1
Na prozę Jerzego Pilcha i Andrzeja Stasiuka zazwyczaj patrzy się przez pryzmat
miejsca – wybranego i tego, do którego się dociera, które się odnajduje, którego się
szuka. Nie mniej przestrzeni w ich twórczości zajmuje motyw lektury książek.
Z pozoru odpowiedź na pytanie, do czego pisarz używa literatury, wydaje się prosta
i sprowadza się do odkrywania sensu oraz do warsztatu. W tym przypadku źródeł
można dopatrywać się w dewizie romantycznej: „żyć, jak się pisze”, która prowadzi
do uznania, że to sztuka daje ukojenie, jest azylem dla świata, który znika. Romantycy uczynili czytanie fundamentem swojej egzystencji, rodzajem hermeneutyki –
służącej do tego, by odsłonić sens zaklęty w książkach czy otaczającej ich rzeczywistości. W potocznym sformułowaniu „uprawianie literatury” kryje się właśnie to,
co dla niektórych ludzi pióra staje się jedynym możliwym sposobem istnienia. Pisanie – mimo że mozolne, obowiązkowe, postrzegane jako zawód – stanowi swoiste
święto, obrzęd wymagający przygotowań, samozaparcia, wyrzeczeń, będący celebrowaniem aktu twórczego. Czytanie zaś jest elementem codzienności, kluczowym
aspektem poprzedzającym pisanie. Stylem życia.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że każdy pisarz czyta innych pisarzy, że cała
literatura to rozmowa z tekstami już istniejącymi. W tym artykule przyglądam się
grupie ludzi pióra, którzy w dorosłość – i w tworzenie literatury, w myślenie o niej –
wchodzili u schyłku lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy królowała muzyka
rockowa (ale tylko jako wentyl bezpieczeństwa), a kultura i sztuka stanowiły terytorium odkrywania własnej podmiotowości. Każdy z pisarzy, o których będzie
tu mowa – Jerzy Pilch, Janusz Anderman, Stefan Chwin, Zbigniew Mentzel, Andrzej
Stasiuk 2 – w czytaniu od początku szukał azylu wolności, a stopniowo – także
1
2
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Schizofrenia, labilność – z tego składa się człowiek. R. S ł a w o ń rozmawia z A. S t a s i u k i e m.
„Harper’s Bazaar” 2018, nr 4, s. 69.
Wymienieni twórcy w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku stawali się pisarzami – choć nie zawsze jeszcze publikowanymi. J. A n d e r m a n zaczął najwcześniej, najszybciej
też osiągnął rozgłos – jego debiut w 1976 roku (Zabawa w głuchy telefon) odbył się pod czujnym
okiem propagatora „rewolucji artystycznej”, H. Berezy. Zauważony i doceniony za kunszt języka,
Anderman za swoją drugą powieść, Gra na zwłokę (1979), otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich J. P i l c h rozpoczął karierę literacką jako 16-latek, w 1969 roku, publikując swój pamiętnik
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osobistego sposobu dookreślenia się w relacji ze światem, potwierdzania wyznawanych wartości w obliczu fluktuującej prawdy. W przypadku tych artystów zamiast:
„kim jesteś?”, można zapytać: „skąd pochodzisz?” i „co cię literacko określa?” W literaturze odnaleźli oni swoje miejsce. To opowieść o stawaniu się pisarzem w toku
zmian społeczno-politycznych, które doprowadziły do rekonfiguracji kultury3. Interesuje mnie próba rekonstrukcji „reguł wytwarzania świata”4, odpowiedź na pytanie,
jakimi metodami autorzy dokonują tego zakotwiczenia się w rzeczywistości.
Pilch i Stasiuk – obaj czytają tych samych pisarzy. Do ich kanonu wielkich
należą: Thomas Mann, Vladimir Nabokov, Andriej Płatonow, Émile Cioran, Samuel Beckett, Adam Mickiewicz, Tadeusz Konwicki. Ironia i melancholia – bliskie sobie
temperamenty, bo łączą dystans ze świadomością tego, co w zaniku; potrzebie
ekspresji przypominają o tęsknocie za naiwnością, za dziecięcym zachwytem nad
światem-księgą: możliwym do odczytania, do zrozumienia, wreszcie do spełnienia.
Po co jest lektura? Co daje Pilchowi w chorobie powtórne czytanie klasyków?
W Dzienniku (2012) powtarza on, że wraca do nich jak do rodzinnej Wisły. O swoich lekturach pisał zresztą od początku. W Bezpowrotnie utraconej leworęczności
wspominał, jak czyta „z większym niż dawniej zrozumieniem” Pana Tadeusza Mickiewicza i Martwe dusze Nikołaja Gogola5. Bohater Miasta utrapienia (2004), Patryk,

3
4
5
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na łamach tygodnika „Na Przełaj”. W roku 1975 w pokonkursowym tomie wydanym przez „Czytelnika” obok utworów Andermana, B. Zadury, E. Stachury znalazło się opowiadanie W korcu maku Pilcha. Rys jego charakterystycznej później prozatorskiej śmiałości, ujawnił się po raz pierwszy
w interpretacji wierszy J. Trznadla, zamieszczonej w 1976 roku w miesięczniku „Poezja”. Prawdziwą
sławę w latach osiemdziesiątych Pilch zyskał dzięki felietonom wygłaszanym na spotkaniach organizowanych przez redakcję podziemnego mówionego magazynu literackiego „NaGłos” (w 1990 roku pismo zaczęło ukazywać się w druku). Jako autor prozy Pilch zadebiutował dopiero w 1988 roku
zbiorem opowiadań zatytułowanym Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej (pierwsze z nich
datowane jest na rok 1980) i od razu przypadła mu w udziale Nagroda Fundacji im. Kościelskich.
S. C h w i n najpierw został badaczem literatury i krytykiem, znawcą romantyzmu, kultury, wielbicielem poezji Cz. Miłosza; pisarzem na początku był jakby przy okazji. Jako naukowiec debiutował w 1975 roku artykułami „Trans-Atlantyk” wobec „Pana Tadeusza” („Pamiętnik Literacki”, z. 2)
oraz Gombrowicz – sarmata kontestujący („Ruch Literacki”, nr 4). W roku 1981 wraz z S. Rośkiem
wydał książkę eseistyczną Bez autorytetu (za którą w 1983 roku otrzymali obaj Nagrodę Fundacji
im. Kościelskich). W roku 1985 pod pseudonimem Max Lars opublikował powieść fantastyczną
Ludzie-skorpiony. Przygody Joachima El Toro na wyspach archipelagu San Juan de la Cruz. W pełni literacki popis dał w 1991 roku jako autor książki Krótka historia pewnego żartu. (Sceny z Europy Środkowowschodniej).
Z. M e n t z e l w latach osiemdziesiątych współpracował z londyńskim wydawnictwem „Puls”, dla
którego wybierał i redagował prozę m.in. Andermana czy Pilcha. Jego felietony oraz zapiski z ostatnich kwartałów schyłkowego PRL-u wyszły jako jego pierwsza książka, zatytułowana Pod kreską,
zaraz po przełomie 1989 roku.
A. S t a s i u k – młodszy o dekadę od wymienionych autorów – w 1992 roku opublikował Mury
Hebronu (utwór powstał już w 1985 roku na zamówienie niszowego wydawnictwa nie związanego
z oficjalnym obiegiem). Jeszcze wcześniej, w 1990 roku, w piśmie „Po Prostu” zamieścił Stasiuk
wiersz Nie miewam wizji. Nagrodę Fundacji im. Kościelskich – na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych będącą wyznacznikiem sukcesu literackiego i uznania krytyki – dostał za
Białego kruka (1995).
Zob. M. H o p f i n g e r, Literatura i media po 1989 roku. Warszawa 2010.
Określenie zapożyczone od L. B u r s k i e j (Awangarda i inne złudzenia. O pokoleniu ’68 w Polsce.
Warszawa 2012).
J. P i l c h, Bezpowrotnie utracona leworęczność. Wyd. 2. Kraków 2001, s. 34.
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odtwarza historię poznania się własnych rodziców na przedstawieniu Dziadów
w reżyserii Konrada Swinarskiego, cofa się też myślą do ojcowskiej recytacji wiersza
Mickiewicza Śniła się zima. Stasiuk z kolei wpatruje się w zdjęcie Płatonowa, które
dostał zresztą od Pilcha, też urzeczonego pisarstwem Rosjanina6. Autor Opowieści
galicyjskich nie może również oderwać wzroku od portretu Becketta7. Oryginalne
świadectwo żywego stosunku Stasiuka do polskiej poezji romantycznej stanowi
płyta nagrana w roku 2018, wspólnie z ukraińskim zespołem rockowym: Mickiewicz – Stasiuk – Haydamaky, na której pisarz recytuje 6 wierszy z cyklu Sonety
krymskie, Alpuharę z Konrada Wallenroda, balladę Upiór, Redutę Ordona i jeden
z liryków lozańskich [Pytasz, za co Bóg...]. W wywiadzie z tego okresu Stasiuk mówił
o ponowym czytaniu Mickiewicza oraz wspominał swoją sprzed lat lekturę Dziadów8.
Przywiązaniu do literatury towarzyszy drążenie sensu, odkrywanie zasady
świata, szukanie zrozumienia i wtajemniczenia w coś, co przemienia jednostkowe
doświadczenie we wspólnotę. Namiętność czytania zbliża Pilcha i Stasiuka do romantyków, o których tak pisał Zygmunt Łempicki:
Czytanie jest dla ruchu romantycznego po prostu aktem fundamentalnym, ową funkcją, dzięki
której dokonuje się asymilacja materiału potrzebnego romantykom do życia i działania9.

Pilch czyta niezmordowanie, konfrontuje światy i modele lektury, idzie za tekstem, ale jednocześnie szuka śladów „wymykania się” intencji autora, próbuje wniknąć w sens ukryty pomiędzy słowami, by wreszcie to, co objawia się w lekturze,
uczynić własnością swojej świadomości. Podobnie Antoni Libera – w lekturze uwidacznia się najpełniej jego obsesja wczepiania się w znaczenie, które wyzwala
opowieść z lokalnych realiów i nadaje jej wymiar uniwersalny. Mentzel podsumuje
najtrafniej:
„Wielcy filozofowie” potrzebni są filozofom, tak samo jak „wielcy pisarze” potrzebni są pisarzom –
jako ich własna „prehistoria”, jako „wtórna pamięć”, jako „konieczny składnik człowieczeństwa”. Bez
tych „wielkich” i bez ich Arcydzieł świat jest niewyobrażalny [...]10.

Wyłania się z tego także perspektywa odbiorcy. U Pilcha najwięcej zyska ona
6

7

8
9

10

I-7.indd 115

O fascynacji tym zdjęciem pisał w połowie lat dziewięćdziesiątych J. P i l c h (Tezy o głupocie, piciu
i umieraniu. Kraków 2003, s. 176): „Od prawie dwudziestu lat na ścianie w moim pokoju wisi fotografia Andrieja Płatonowa. Lektura Płatonowa była to moja największa literacka emocja, najgłębsze przeżycie, najsilniejszy – dech zapierający – zachwyt. [...] Dziesiątki razy przymierzałem się do
pisania o Płatonowie i nigdy mi się to nie udawało. Nie umiałem odgadnąć zaklęcia, po wypowiedzeniu którego wszystko staje się jasne. Nie potrafiłem nazwać sekretu tego genialnego pisarstwa,
nie potrafiłem rozgryźć zatrważającego układu jego frazy”.
Zob. A. S t a s i u k, Twarz Samuela Becketta. „Kwartalnik Artystyczny” 1996, nr 4. Dowodem tej
fascynacji literackiej jest także sztuka A. S t a s i u k a Czekając na Turka (Wołowiec 2009), która
nawiązuje tytułem do najbardziej znanego utworu irlandzkiego dramaturga.
Zob. Schizofrenia, labilność – z tego składa się człowiek, s. 69.
Z. Ł e m p i c k i, Świat książek i świat rzeczywisty. Przyczynek do ujęcia istoty romantyzmu. Przeł.
O. D o b i j a n k a. W: Renesans, oświecenie, romantyzm i inne studia z historii kultury. Przedm.
B. S u c h o d o l s k i. Warszawa 1966, s. 350.
Z. M e n t z e l, Laufer. Londyn 1998, s. 179. Autor nawiązuje w tym miejscu do tekstu L. K o ł ak o w s k i e g o „Wielki Filozof” jako kategoria historyczna (w zb.: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Oprac. T. C z e ż o w s k i [i in.]
Warszawa 1967).
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na znaczeniu dopiero przy okazji tworzenia not dziennikowych. Mieniące się „ja”
rzeczywiste kontra „ja” przedstawione, świat realny versus świat opisany. Autor
Dziennika spróbuje zbadać sferę graniczną, obszar zbliżania się i przenikania dwóch
realności: tej odczuwanej fizycznie i tej opowiedzianej, ale i dwóch pamięci, z których
pierwsza uwięziona jest w szczególe, przywiązana do konkretu, druga zaś to pamięć
wyzwolona – świadectwo niezależności tekstu napisanego i istniejącego poza autorem.
Zacznijmy od tezy: Dziennik Pilcha – publikowany najpierw w odcinkach w „Przekroju”, potem w „Tygodniku Powszechnym”, w formie książkowej wydany w 2012 roku –
w strategii autora ustanawia nowy pakt z odbiorcą. Otóż to, co do tej pory było grą
z czytelnikiem, staje się teraz grą o język, szukaniem przełamania rytmicznych zdań.
Pilch-narrator próbuje zajrzeć pod powierzchnię wyrazów, rozbić frazę, wyjść poza
jej ramy, popatrzeć na nią z odmiennej perspektywy i nazwać inaczej. Uchwycić ów
moment kształtowania się własnego języka, zanim wyklują się słowa i stworzą
połączenia, zanim dostroi się melodia do finalnego brzmienia słynnej Pilchowej
frazy. Pilch od zawsze prowadził grę z językiem, mając świadomość, że nowoczesność
ufundowała alergię na patos i powagę. Od początku ironia stanowiła oręż w rozgrywce, w której stawką jest moc oddziaływania słów. Analizując współczesną
niechęć do wzniosłości, Zofia Król pisze:
Ściana języka jest niepokonywana. To odkrycie, zasadnicze dla kształtowania się współczesności,
prowadzi dalej do przekonania, że skoro słowo nie odnosi się do rzeczy, to używanie języka musi się
sprowadzać do niego samego – skoro z językiem nie da się na poważnie, to trzeba prowadzić z nim rodzaj
gry i podstępem zdobyć cząstkową choćby moc opisu11.

Pilch w pierwszych fragmentach dziennika porwał się na rzecz dla siebie – jako
ironisty – niebywałą. Postanowił sprawdzić, co wyłania się ze stanu, w którym
jeszcze nie panuje ironia. Skoro choroba odmienia życie, to musi wpływać także na
język, bo dawnym nie da się już opowiadać. W Drugim dzienniku wydaje się momentami, że rzeczywistość chorującego pełni funkcję soczewki dla tych zapisków,
a podmiot – by zaistnieć, by nie roztopić się w cierpieniu, nie pozwolić się unicestwić – toczy walkę o słowa, gdyż tylko w rzeczywistości określonej jakimś mianem,
w świecie-do-wypowiedzenia, może żyć i zachować ciągłość. Póki piszesz, póty żyjesz – takie stwierdzenie wielokrotnie powraca w wywiadach, których udzielał autor
po wydaniu książkowej wersji Dziennika12. I choć to credo było mu bliskie i wcześniej, teraz wybrzmiewa mocniej, w tonacji demonstracyjnej ostateczności. W Dzienniku Pilch przestaje uwodzić czytelnika, zaczyna uwodzić język, usiłując się do

11
12
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Z. K r ó l, Cykady mdlały. „Dwutygodnik.com”. Wyd. 148 (2014, nr 12). Na stronie: http://www.
dwutygodnik.com/artykul/5629-powaga-cykady-mdlaly.html (data dostępu: 4 I 2019).
Także przed wydaniem Dziennika Pilch powtarzał to niczym mantrę, jednak od momentu zdiagnozowania u niego choroby Parkinsona ton jego wypowiedzi brzmi mroczniej, a ironia ma w sobie
więcej rozpaczy niż dystansu. Przy okazji rozmów o swoim stanie zdrowia autor Miasta utrapienia
wspomina, że najgorsza dla niego byłaby utrata zdolności czytania i myślenia, a trudna do zniesienia staje się niemożność samodzielnego pisania. W wywiadzie przeprowadzonym przez D. W od e c k ą (Demony Jerzego Pilcha. „Gazeta Wyborcza” 2013, nr z 15–16 VI, s. 16) na pytanie: „Czy
opowieść jest antidotum na samobójcze myśli?”, J. P i l c h mówi: „Żyjesz, póki piszesz, żyjesz,
póki opowiadasz, żyjesz, póki słuchasz”. Zob. też wcześniejszy wywiad: Gadasz, to żyjesz. Z J. P i lc h e m rozmawia M. C i c h y. „Gazeta Wyborcza” 1998, nr z 18 IX, s. 17.
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niego dobrać, naruszyć jego wypolerowaną powierzchnię. Inaczej niż dotąd, nie
chce opanowywać chaosu doznań, ale chaotyczność przeżycia zaprzęga w służbę
literatury, nie dąży już do swojej wykutej frazy, ale próbuje się od niej odbić, zakłócić jej melodię, odnaleźć inne akordy. I wtedy w tym języku Pilcha najwyraźniej
do głosu dochodzi strata, zaprzepaszczanie rzeczy i czasu, poczucie obcości siebie,
własnego ciała.
Wcześniej poszukiwanie straconego czasu zamieniało się w analizowanie sposobu, w jaki – posługując się pamięcią jako narzędziem – przetwarzamy przeszłość,
żeby pasowała do teraźniejszości. Narrator „gadanej” powieści – Pod Mocnym Aniołem (2000) – nie tylko uczestniczy w wydarzeniach, o których opowiada, ale jest
także stroną zainteresowaną tym, jak się pamięta. Trzeba przypomnieć, że Pilch od
początku swojej twórczości świadomie gra kategorią autobiograficzną, bohaterami
i narratorami, czyniąc ich podobnymi do samego siebie. Czytelnicy więc dopatrują
się w nich cech autora i na każdym ze spotkań dopytują się o relację fikcji literackiej z rzeczywistością. Najwięcej emocji to budziło i najgłośniej brzmiało właśnie
przy okazji uhonorowanej nagrodą Nike powieści Pod Mocnym Aniołem, tymczasem
język jest w niej dla Pilcha zasłoną – ani protagonista Juruś, ani jego alkoholizm,
ani dziadek Kubica nie pochodzą z realnego świata. W tym utworze słowa zagadują rzeczywistość. Odmiennie niż w dziennikowych zapisach, gdzie Pilch, zbliżając
życie i literaturę, przebijając się przez mur słów, wykoleja opowieść. Ta gra – ze
sobą, z biografią, z literaturą – zamienia się w grę o literaturę, o inną jakość opowieści. W Dzienniku – kiedy choroba zaniku dosięga autora realnie – strata okazuje się życiodajna dla języka. To swoista atrofia jest źródłem zadziwiającego światła –
komentowała Kazimiera Szczuka13. Zanik, poprzez próby ominięcia go, przezwyciężenia choćby na poziomie egzystencjalnym, objawia się tu swoim przeciwieństwem – podkreśleniem właśnie tego, co jest. Choroba staje się u Pilcha wtajemniczeniem w sferę sacrum, w której odsłanianie sensu dokona się z poziomu zamyślenia czy zanurzenia w transcendencji (Boga i języka).
Pilch wraca w Dzienniku do dawnych lektur tak, jak wraca się do dzieciństwa –
ponownie szukając niegdysiejszego wrażenia, konfrontując wspomnienia z aktualnymi przemyśleniami. Mann, Płatonow, Nabokov, Sándor Márai to dla niego symbole inicjacji w dorosłość pisarską. Sięga do tego, co tworzy powiązanie z tamtym
czasem, z jego intensywnością, której autor kurczowo się trzyma, tak jak z pasją
oddaje się fascynacji piłkarskiej – w niej także wybrzmiewa siła przeżyć wspólnotowych.
W Dzienniku czystość frazy kłóci się ze zmąconym charakterem przeżycia, zacierają się kontury, sens objawia się jako tajemnica, niczym duchy wędrujące po
świecie albo demony. Wraz ze zmianą języka przeobrażeniu ulega autor opowieści,
jego status – zarówno w tekście, jak i w obcowaniu ze światem. Nasuwa się nieuchronnie spostrzeżenie, że ową zmianę wymusza choroba pisarza, jednak nie
tylko do niej się to sprowadza. Dziennikowe notatki przynoszą refleksję natury
metafizycznej, że minione zawsze projektuje przyszłość, a w labiryncie czasu teraźniejszego nie sposób ustalić, co odeszło już bezpowrotnie, a co jeszcze może się
13
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zdarzyć. Rodzi się z tej refleksji literatura używająca języka, który nie zastyga
w formie, próbuje pomieścić w sobie „to, co nagle przydarzone”. Porządek życia
i porządek języka stapiają się w dziennikowych notatkach w jedno. Temu procesowi pisania towarzyszy – jak się wydaje – hermeneutyczne przekonanie, że język jest
miejscem, w którym rozbłyska prawda, miejscem, gdzie pojawia się (posłużmy się
Stasiukową metaforyką) „prześwit”. Choć to może być jedynie prawda zapisanego
tekstu – dla Pilcha będzie ona najważniejsza. W Drugim dzienniku autor-narrator
przyznaje, że toczy walkę polegającą na wydobywaniu się z mroku, ufundowanego
przez mowę, że próbuje przekroczyć ramy narzucającej się frazy. W codzienności
dziennika, czyli w przezroczystości i nieuchwytności życia zamkniętego w składni
języka, to ciało staje się miejscem percepcji.
Niewątpliwie, wcześniejsza proza Pilcha realizuje konwencję pisarstwa osobistego, ustanowioną przez Witolda Gombrowicza i Tadeusza Konwickiego. I choć wydaje się, że ta formuła jest czymś nie podlegającym zmianom, autor Mojego pierwszego samobójstwa różni się od poprzedników dygresyjnością swojej prozy; jest ona
w sposób ostentacyjny stylistycznie dopracowana i retoryczna. W Dzienniku i Drugim
dzienniku mamy do czynienia z pewnym napięciem między próbą przełamywania
stylu a utrwalaniem serialowości własnej prozy14. Powtarzające się wątki, frazy,
znajomy bohater z ustalonymi fobiami i upodobaniami usiłuje zaskoczyć nas czymś
nowym – nie tylko to decyduje o podobieństwie do serialu. Jeszcze bardziej atrakcyjna dla Pilcha i dla odbiorców jego dzieł jest plotka – w świecie jego powieści
najchętniej szuka się tego, co umyka normie, a o kolorycie postaci (choćby najlepiej
znanych) decyduje to, co ukrywają. Osobliwość jest największą zaletą w świecie
Pilcha i głównym obiektem jego fascynacji. Trzeba przy tym podkreślić, że autor ten
nie traktuje literatury w prosty sposób jako terapii – w Bezpowrotnie utraconej leworęczności narrator rozwija się w wyniku ciągu utrat, jednak myślenie terapeutyczne zostało ujęte tu parodystycznie. Dopiero w Dzienniku Pilch decyduje, by
inaczej potraktować i siebie jako pisarza w momencie kryzysowym, i literaturę jako
formę leczenia. To wciąż będzie testowanie siebie oraz literatury w różnych rolach.
Duże znaczenie w omawianej twórczości ma także podejście do rytuałów. Świat
odmalowany w prozie Pilcha to rzeczywistość, w której nabierają one wyjątkowej
wagi. Nie powinno budzić to zdziwienia, w końcu odwieczna moc rytuału oswaja
lęk przed śmiercią. Ten niejawny lęk towarzyszył Pilchowi od początku kariery literackiej, ale dopiero choroba Parkinsona, przyszpilając go w cielesności – odczuwanej jako coś wymykającego się spod kontroli – pozwoliła mu przemówić w inny
sposób. Pilch-narrator i Pilch-bohater w Dzienniku są dla Pilcha-pisarza tajemniczy,
zaskakujący tak samo jak dla czytelnika. Dzieło więc odsłania się jako coś nowego,
choć po staremu Pilch szuka konkretu, zakotwicza się w nim, bo on daje pisarzowi
oparcie. W świecie wykreowanym z perspektywy osobistej to epizody decydują o sile
opowieści – stwarzają dla niej kontekst, a także zakorzenienie w codzienności.
Rozpoznanie siebie jako kogoś rzeczywiście obcego, nad kim nie ma się panowania,
stanowi doświadczenie prowadzącego dziennik pisarza. Czerpie on z pamięci oso14
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bistej, w której przeszłość nie biegnie linearnie, przypomina raczej ponakładane na
siebie warstwy wspomnień. Trudno rozdzielić, co lokuje się w sferze rzeczywistości,
a co przynależy jedynie do opowieści. Mowa jak azjatycka trawa – jeden z ulubionych
motywów prozy Pilcha – zarasta znakami.
W Dzienniku – a jeszcze dobitniej w jego ciągu dalszym – widoczna jest pewna
bezwzględność, z jaką autor siebie traktuje, która objawia się brakiem sentymentalizmu i niedopuszczaniem współczucia. Robi ona silne wrażenie na czytelniku,
zwłaszcza gdy towarzyszy jej przeciwstawna postawa czułości wobec siebie i świata.
Obok fizycznego cierpienia, strachu i przerażenia, obok widma śmierci pojawia się
instynkt życia, który u Pilcha realizuje się jako, paradoksalnie, zwolnienie tempa
i kontemplacja lektury. Dlatego autor Dziennika wielokrotnie przypomina o powrocie do klasyków, o samotnych dniach, a także wieczorach w domu, o pisaniu, o doświadczaniu samotności jako esencji tego, co ściera się z życiem i jego traceniem:
21 kwietnia. [...] Miałeś przeto kolejną niedzielę marzeń – nigdzie nie wychodziłeś, z nikim nie
gadałeś, nikt do ciebie nie dzwonił, żadna psycholka nie szturmowała – pisałeś, czytałeś, przeglądałeś
swoje książki, słuchałeś swoich płyt, oglądałeś piłkę nożną, było bosko.
Ale gdzieś koło 17:00, 18:00 wszystko się zachwiało, a nawet skończyło. Nagle krew w żyłach
przyspieszyła, nie szło więcej pisać ani czytać, muzyka – nawet słodkie barokowe brzdąkaniny – stała
się nie do zniesienia, ekran telewizora świecił jak wieko srebrnej trumny, ani spojrzeć, ani zamknąć.
Jak przed laty mawiali tragicy delirycy: ani siedzieć, ani spać, ani leżeć, ani wstać. Jeszcze kawał
dnia i cały wieczór przed tobą – jak przeżyć pięć godzin wieczności? Samotność jest dobra, im lepsza,
tym ciekawsza, samotność w takich chwilach ma ostrze15.

Następny zapis, z 3 V 2013, dotyczy choroby Parkinsona – tam gdzie Pilch nie
chce mówić o niej wprost, gdzie unika współczucia, gdzie próbuje po dawnemu
zachowywać dystans, niejako udziela jej głosu: omawia i przytacza więc obszerne
fragmenty z książki Jürgena Thorwalda Kruchy dom duszy16:
Z górą 130 lat po odkryciu i opisaniu przez wiejskiego lekarza Jamesa Parkinsona dolegającej mu
uporczywej telepki, której „diabelski sprawca” znajduje się – jak w desperacji błędnie sądził – w rdzeniu
kręgowym, nic się nie zmieniło. Dalej się sypią z czystej spekulacji wynikające błędne diagnozy, dalej
doskwiera całkowita bezsilność medycyny i straszą odwrotnie do tej bezsilności proporcjonalnie apokaliptyczne, demonami podszyte wizje choroby.
4 maja
„Chociaż drżączka i sztywność nie zawsze pojawiały się wśród objawów lub też przybierały różne
formy, to wszyscy chorzy mieli jedną wspólną cechę: przemożne, często nieobliczalne i chaotyczne zaburzenia zdolności ruchu, witalności i popędów, którym w końcu podlegały zdolność czucia i myślenia.
Zmęczenie, głębokie otępienie, zwiotczenie porażały chorych; niektórzy z nich spędzali godziny, dni
i tygodnie bez ruchu na ławce czy krześle, niezdolni bronić się przed siłą odczuwaną jako coś »obcego«
we własnym wnętrzu. Ich mięśnie zdawały się zablokowane i poddawały się ich woli niechętnie. Nogi
i ręce sprawiały wrażenie sztywnych kończyn lalek, zanim udało im się wykonać jakiś ruch. Utracili
zdolność trzymania się prosto. Kiedy, pochyleni ciągle do przodu, usiłowali ruszyć z miejsca, ich kroki
stawały się coraz bardziej hektyczne, drobiące i przyspieszone w rozpaczliwych, bezowocnych próbach
uniknięcia upadku na twarz, a i tak po chwili potykali się i padali na ziemię. Owo obce »ja« kierujące
chorymi nie trzymało się żadnych reguł. Potrafiło wyrwać ich z paraliżującego letargu i wprawić w stan
przerażającego bezustannego ruchu. Nie pozwalało im odpocząć, zatrzymać się w jednym miejscu,
tylko – nie zważając na zużycie mięśni – gnało ich gdzieś w gorączkowym pośpiechu czy zmuszało do
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wykonywania gwałtownych działań. Działania te mogły przybierać formę kurczów lub wirowych ruchów.
Potem chorzy wracali do stanu kataleptycznego bezruchu i bolesnego zwiotczenia – do czasu gdy pewnego dnia demony akinezy, zniszczenia wszelkiego ruchu, zwyciężyły i gasiły ostatnią iskrę życia.
[...] Ta choroba nie zna pokoju”.
Pokoju? Chyba rozejmu. W ogóle niczego poza szturmem albo niczego poza skrytobójczym myleniem
tropów. Ta choroba nie zna ani rozejmu, ani chwilowego zawieszenia broni, ani chwili ciszy przed salwą,
ani odliczania kroków przed pojedynkiem. Nawet trudno mieć pretensje, w końcu choroba nie dżentelmen – nie umie się zachowywać. Ale jak się ten Parkinson zachowuje, to przechodzi wszelkie pojęcie.
Swawolny Dyzio o instynkcie seryjnego mordercy? Coś to może mówi, wszystkiego nie, więcej mówi los
pewnej ofiary, tym tragiczniejszy, że gość postanowił walczyć i w zasadzie nie poddał się do końca17.

Ten obszerny fragment pokazuje proporcje cytatu oraz odautorskiego dopowiedzenia i różnice tonacji między nimi. Po tym majowym wpisie następuje dłuższa
przerwa w publikowaniu fragmentów Dziennika na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Zapytany o to milczenie przez Dorotę Wodecką, Pilch wyznaje: „Jak piszę, to
się boję, a jak nie piszę, to się boję jeszcze bardziej”18. W wywiadach z tego okresu
głos Pilcha brzmi dramatycznie – choć autor próbuje unikać epatowania cierpieniem
i niemocą, rezygnuje z gawędziarskiego tonu na rzecz krótkich odpowiedzi.
Do dziennikowych zapisów wraca po dwóch miesiącach, nieustępliwy wobec
oporu opowieści. Czemu służy ta rentgenowska szczerość? Identyfikacja z samym
sobą na kartach Dziennika wydaje się posunięta do granic niewyrażalnego – jakby
Pilchowe credo: „literatura i życie to jedno i to samo”, miało się właśnie ucieleśnić.
Pisanie nie polega tu – paradoksalnie – tylko na zawiązywaniu przymierza ze światem i z czytelnikiem. Bardziej staje się rozrywaniem tego węzła, próbą rozluźnienia
połączenia między „ja” autora a „ja” narratora – bo tylko wtedy udaje się coś powiedzieć o sobie, kiedy z podmiotu uczyni się przedmiot opisu. Ratunkiem na
niemoc zdaje się tylko to: pisanie i czytanie, uporczywe czytanie świata jako wielkiej
księgi pełnej tajemniczych znaków, zagadywanie ludzkiej potrzeby zrozumienia
rzeczywistości, zyskiwania pewności, która ma niwelować bezsilność w obliczu
paradoksu. Pilch lubuje się w tropieniu paradoksów, chyba teraz to one (jak niegdyś
kobiety) dodają mu wigoru. I dzięki temu zgoda na inercję artystyczną staje się nie
źródłem porażki czy milczenia, ale zwycięstwem literackiego impetu; czymś na
kształt instynktu życia. Paradoks – mawiał Émile Cioran w Zmierzchu myśli – sprawia, że „rozum zachowuje twarz wobec tego, co nieracjonalne”19.
Literatura jako remedium na kryzys? Tak, choć słowa nie zawsze pozwalają się
udomowić i na pewien czas felietony Pilcha znikają z „Tygodnika Powszechnego”.
Aby znów zagościć na łamach gazety, pisarz sięga po znany, oswojony i sprywatyzowany język, kreśli – jak sam ją nazywa – „autobiografię w sensie ścisłym”; znów
niezawodnie będzie to literacki powrót do Wisły, do przeszłości. W Dzienniku drugim
odnajdujemy te same miejsca, znajomą frazę, narrację rozpiętą między anegdotą
a gawędą. Znika podział na daty, snuje się opowieść o początkach, podawana co
tydzień z przypomnieniem – zgodnie z konwencją serialu – co było w poprzednim
odcinku. Opowieść udziela schronienia, miks pamięci i wyobraźni staje się przewodnikiem. Figurę zapętlenia narracji sugeruje nie tylko niemożność przekroczenia
17
18
19
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uładzonej, śpiewnej formy języka w taki sposób, aby to przekroczenie nie przywodziło na myśl bełkotu, ale oddawało bezsilność i pokorę pisarza wobec nieuchronnego. Zapętlenie da się widzieć również jako rys charakterystyczny tego, co nazywamy codziennością. Uparte systematyczne zmuszanie się do pisania, cykliczne
spacery, choćby tylko po gazetę do kiosku, wizyty u lekarza zaburzające rytm
dnia – to także wypełnia dziennik. Literatura zrodzona z codzienności ma jednak
być czymś ponad nią, wyjściem z tego, co rutynowe i znane, ma zaskakiwać. Dziennikowe kompendium składa się z narratorsko-autorskich reprezentacji, z wątków
i sensów toczących ze sobą grę. Pilch nawet tam, gdzie przedstawia postaci, opisuje sceny i wydarzenia, relacjonuje lektury, zawsze jednocześnie opowiada o sobie –
człowieku snującym tę opowieść, podsuwa nam siebie i swój wewnętrzny świat,
w którym gospodaruje sensami dającymi się odkryć. W ankiecie „Gazety Wyborczej” w roku 2013 przy okazji nominacji do nagrody Nike, poproszony o dokończenie zdania: „Chciałbym, żeby po przeczytaniu mojej książki czytelnik...”, Pilch
dopowiedział: „wzbił się w przestworza”20.
Ciekawe życie jest zbiorem ciekawych opowieści. Wystarczy po jednej, wystarczy opowieść dzieciństwa, opowieść młodości, opowieść dojrzałości i fertig. Opowieść starości?21

Późna twórczość Pilcha to powrót do początków – autor ponownie zadaje sobie
pytania: „kim jestem?” i „jakim jestem pisarzem?” Na tym etapie życia zwrot do
początku oznacza jednocześnie podsumowanie, przegląd spraw ważnych i znaczących, fascynacji i lektur, a także zestawienie doświadczeń. U Pilcha – od Dziennika – proza czy, szerzej, pisanie stanowi synonim tego, co bliskie życiu. Choroba
utrudnia pisanie, dlatego to właśnie ono – niczym zaklęcie – powstrzymuje zanik.
W kilku wywiadach przy okazji wydania powieści Zuza albo czas oddalenia (2015)
Pilch opowiada o chorobie i o powikłaniach po operacji, którą przeszedł w kwietniu 2014. Sprawiły one, że przez rok nie mógł swobodnie mówić. Tematem powstałej w tym okresie książki jest zauroczenie starca młodą kobietą22. Pilch-czytelnik
pamięta ten motyw z lektury Czesława Miłosza czy Thomasa Manna, znajduje go
u Philipa Rotha, do którego ponownie sięga23. „Seks jako talizman wybawiający od
śmierci, odwet śmiertelnego ciała na śmierci?” – pyta Marek Zaleski po lekturze
Zuzy24. Tytułowy „czas oddalenia” sygnalizuje ton elegijny, jednak ironia równoważy nastrój, w zarodku tłumi patos. Pilch opowiada o takim dotknięciu przez czas,
kiedy życie traci wcześniejszą oczywistość, przemijanie staje się w większym niż
dotąd stopniu utratą, znaczoną bólem:
Choroby mnie w tamtym czasie wyniszczały bez pardonu. Parkinson szalał. Kręgosłup w rozsypce.

20
21
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Podniosłem telewizor, usłyszałem trzask zerwanej cięciwy – przeszło miesiąc bólu niepojętego. Odjęło
mi mowę po operacji. Dygot wrócił w pełnej krasie25.

Narrator nie godzi się na to – podejmuje walkę o kolejną opowieść. Pilch wobec
cierpienia szuka ratunku w literaturze, to ona porusza machiną egzystencji, daje
okazję do przeżycia wszystkiego „raz jeszcze”. Ból wypowiedziany przestaje być
jedynie osobisty. Jeszcze mocniej wybrzmiewa to w następnym utworze. 16 VIII
2015 na łamach „Tygodnika Powszechnego” rozpoczyna się publikacja fragmentów
powstającej książki Historia dygotu. Tu o chorobie jest mowa wprost, to ona staje
się motywem przewodnim opowieści, jej głównym przedmiotem:
Ze śmiertelną chorobą – tak jest – nie wygrasz, ale bez urazy – powiem wam jedno: parkinson to
kurwa – nie choroba. I nie tyle: „powiem”, co „powiedziałbym”. Gdybym był zdecydowanie młodszy i, co
za tym idzie, bardziej bezceremonialny w doborze środków wyrazu, powiedziałbym jeszcze, iż choroba
ta jest wulgarnie nierzetelna, wyłącznie kombinująca, jak by nieszczęsnego klienta oszwabić, obiecująca nie wiadomo jakie uciechy, a raczej dobrze, aż za dobrze wiadomo jakie. Powrót, całkowity powrót
do zdrowia ta franca obiecuje, pierwszorzędny numer skądinąd, dławiąca perwersja, człowiek wie, że
fiasko, że obiecanki-cacanki, ale oprzeć się ciężko26.

Choroba imitująca zdrowie bliska jest fikcji dającej złudzenie realności. Pilch
opisuje powszedni dzień osoby zmagającej się z chorobą Parkinsona, widziany
z perspektywy obcego spojrzenia – takiego, dla którego to, co znajome, pod wpływem
strachu, wywołanego destrukcją, staje się obce, wprawia w zdziwienie, ale przede
wszystkim paraliżuje. W tej chorobie świat zaczyna być pułapką – tak jak pułapką
bywają słowa, gdy osuwają się w banał, kiedy próbuje się mówić o rzeczach najważniejszych. Przez zmianę tonacji opowieść przeistacza się w przejmującą historię
niemożności poradzenia sobie z niezrozumiałym działaniem sił, na które nie ma się
wpływu i których nie da się powstrzymać.
Chorować, mieć w sobie chorobę – nie znaczy znać się na niej. Niekiedy wręcz przeciwnie, niekiedy tak cię obezwładnia, że nie masz głowy do jej roztrząsania. Zwłaszcza, jak ukryta jest, jak jej źródła
ukryte są gdzieś głęboko, np. w komórkach wzgórza. Albo programowo, natychmiastowo odwracasz
głowę – nie chcesz jej znać, z zaciśniętymi zębami czekasz, aż się wyniesie. [...] Poczujesz jej obecność,
gdy muśnie cię ostrze mdłości albo oślepi błyskawica bólu nieskończenie punktowego. Może usłyszysz
jej szczurzy pisk, ale przecież nie ujrzysz jej nigdy. Zajrzeć w głąb mózgu to nie to samo, co zajrzeć
w głąb gardła. Wszystkie choroby mogą zmieniać przebieg, uzłośliwiać się, mniej lub bardziej groźne
brewerie wyprawiać – w przypadku choroby Parkinsona takie zmiany są zasadą. Może ona zmieniać
natężenie swych trucizn, może swe szkodliwości powściągać, może powtarzać w nieskończoność stare
przypadłości, sięgać po nowe; dawać nadzieję – i zabijać ją w tej samej chwili. Oczywiście żadnych
złudzeń. Żadnych zmył typu: zdrowiejemy. Żadnego: wieczór lepiej – rano przejdzie. Żadnych wahań.
Obława rusza i powoli, bo powoli, ale czyni, co do niej należy27.

U Pilcha bój o słowa toczy się przeciwko bólowi i stracie, które sprawiają, że
świat znika bezpowrotnie. Autor wiedział to już wcześniej, jego twórczość od początku problematyzowała swój status i była lekarstwem na obezwładniający lęk.
Przed laty pisał:
Być może, literatura jest zaklinaniem widm, być może, pomiędzy zaklinaniem widm a wskrzesza-

25
26
27
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niem zmarłych granica jest niejasna, ale widma niech wystarczą. Trzeba przeganiać demony, ale trzeba
im w pamięci dochowywać wierności. Pamięć jest substancją tego rzemiosła28.

W Dzienniku i Drugim dzienniku, a także w Zuzie czy też w Historii dygotu pisarz
sprawdza żywotność własnej pamięci, ale – co ważniejsze – nie zajmuje się już
kwestionowaniem albo umacnianiem pozycji literackiej; narrator przestaje uzasadniać swój byt. Późna proza Pilcha staje się ostentacyjnie literacka, a zarazem bezpardonowo odwołuje się do niemaskowanej realności intymnych doświadczeń. Jej
narrator czerpie przyjemność z istnienia słów, ich połączeń tworzących magię
świata wykreowanego. W Historii dygotu widać, jak opowieść pozwala nie tyle rozpoznać siebie, ile rozeznać się w sobie i uzewnętrznić to, co blokuje, utrudnia,
grozi atrofią. Poprzez opowieść dokonuje się eksterioryzacja choroby – w relacji
między autorem, narratorem a czytelnikiem staje się ona przede wszystkim elementem materii literackiej. Chodzi więc o spojrzenie na siebie oczami innego,
o pewne „wy-obcowanie” jako warunek konieczny pisania. Oddanie się władzy języka oznacza powołanie do życia świata przedstawionego, w którym także podmiot
(ten z realnego świata) stanowi twór tekstowy.
Podobnie jest w książce Żywego ducha (2018), która opowiada o doświadczeniu
swoistej zagłady, mianowicie o przebywaniu w świecie bez ludzi. Zostało ono przedstawione zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Owa wymieszana
perspektywa nie pozwala oddzielić tego przeżywania – doznanie wszechogarniającej
pustki (samotność, brak kontaktu z otoczeniem, niemożność nawiązania relacji
z tym, co na zewnątrz) determinuje postrzeganie rzeczywistości. W Pilchowej ironii,
niczym w krzywym zwierciadle, przeglądają się rozpacz i lęk. Ukojenia szuka się
w lekturze. Tym razem w Wydarzeniu Guida Morsellego znajduje Pilch klucz do
własnej opowieści o kresie. Morselli pomaga mu odsłonić i wysłowić zmagania
między końcem a trwaniem, między nadzieją a tym, co w jesieni życia określa się
jako godzenie się z losem, między bólem a ironią – przy czym żadnej z tych paralel
nie można w istocie rozumieć jako klasycznego przeciwstawienia. Są to raczej nałożone na siebie warstwy chybotliwych stanów emocjonalnych. Mamy do czynienia,
z jednej strony, z czymś fizycznie odczuwalnym, namacalnym, a z drugiej – z czymś
wyobrażonym, rozgrywającym się między tym, co odautorskie, a tym, co przypisane jedynie narratorowi.
Budziłem się z trudem, zdawało mi się, że leżę na szpitalnym łóżku, nieziemsko zezowata pielęgniarka zmieniała mi kroplówkę. Bliski chyba najintensywniejszej w życiu ulgi, gorączkowo naciskałem
na całkowite odzyskanie przytomności, niestety byłem w hotelu29.

Nadzieja przesyca u Pilcha katastrofizm niejako właśnie dlatego, że stoi za
takim postrzeganiem dorobek literatury. Nawet jeśli historia świata jest opowieścią
o totalnej destrukcji rzeczywistości, to owa narracja okazuje się sensotwórcza, bo
ustanawia pewne „ja”, które opowiada, oraz drugie „ja”, które opowieść odczytuje.
Obraz Statek szaleńców Hieronima Boscha da się interpretować jako metafora lęku,
że zabraknie odbiorców nawiązujących relację z „ja” pisarza. Być może, Pilch upewnia się, że nawet bez innych wciąż będzie to, co pozwala trwać – lektura.
28
29
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Twórczość dojrzała ma specyficzny stosunek do czasu. To literatura, w której
mocniej akcentowana jest teraźniejszość jako efekt przeszłości, jako jej konsekwencja. Minione nie zostaje wprzęgnięte w melancholijny dyskurs, ale sprowadzone do
widocznych znaków w teraźniejszości. Przyszłość z kolei nie ma już w sobie tego
wielkiego potencjału oczekiwań, spełnień, nadziei i marzeń. „Ja” uwolnione od
napięcia związanego z pamiętaniem, zakotwiczenie w „tu i teraz” likwidują przymus
kurczowego przywiązania do faktów; autor nie musi czynić zastrzeżeń, w jakim
stopniu fabuła czerpie z jego biografii. Pisanie staje się wówczas realizacją pasji
istnienia, przebywania pomiędzy słowami. To literatura o poczuciu bycia żywym,
nie o odchodzeniu.
Nie wystarczy przy tym powiedzieć, że prozę Pilcha cechuje kultywowanie literackości, rozumianej zarówno jako wykorzystywanie wątków autotematycznych,
jak i jako nadanie priorytetu konstrukcji, dbałości o formę. Pilch jest pisarzem
w najbardziej potocznym sensie – pisanie to jego codzienność, praca, do której on
zasiada: kiedyś każdego dnia, teraz: kiedy choroba mu ją umożliwia. Swoją osobność
autor Historii dygotu zaznacza w stylu, ironii, ale i w podejściu do słowa pisanego –
chciałoby się rzec – totalnym. Interesują go te teksty, które mają moc tworzenia
wspólnoty z czytelnikiem. Przywoływanie pisarzy młodości i ponowna lektura ich
książek to istotny motyw stanowiący ramę kompozycyjną obu tomów dziennikowych,
nie mniej ważny w Historii dygotu.
Z czytaniem jest jak z kobietami – obcujesz z paroma naraz, kończysz w towarzystwie jednej. Niektórych w ogóle nie pamiętasz, inne mgliście. W każdym razie tych, które pamiętasz dokładnie, jest
mało. Długo czekasz na tę, która zmieni twoje życie. Za młodu to się zdarza, potem nie ma co przesadzać.
[...] Wracasz do ulubionych pozycji, do zapierających dech cytatów, do tego, co kiedyś ho ho. Niby
w porządku, ale tylko w porządku. Niby OK, ale tylko OK. Nie ma co wracać do dawnych zachwytów,
lepiej zostawić je w dawnej eksplozywnej formie.
Epoka arcydzieł też minęła. Były niezwykłe, są OK. Nowe? Podobno raz po raz się pojawiają. Nowe, ale nie moje. Już nie moje, niestety. Niestety z kurtuazji. Moje były w każdym szczególe arcydzielniejsze 30.

W młodości emocjonalny odbiór świata i lektur jest prymarny, nie do zatrzymania; dawki fascynacji nie podlegają kontroli, instynkt życia popycha autora-czytelnika do zaspokojenia żądzy „jeszcze więcej”. W twórczości dojrzałej – i w takiejże recepcji otaczającej rzeczywistości oraz dzieł literackich – kluczowa okazuje
się nie afektywna pazerność, ale indywidualna świadomość, obcująca z innymi i ze
sobą za pomocą sztuki, za pomocą świata wykreowanego w słowach.
2
Zawołanie Pilcha: „Gombrowicz – wielki nauczyciel”, powtarza jego „kolega po fachu”,
Zbigniew Mentzel. Trudno nie zauważyć, jak silnie pobrzmiewa u niego Gombrowiczowska lekcja wstrętu do wszelkiej ideologii, znajdująca odzwierciedlenie w wiecznej ucieczce od Formy. Owa ucieczka przyjęła u twórców takich, jak Mentzel czy
Pilch postać niechęci, niewystarczalności, niemożności dokonania syntezy. Ale
o wiele istotniejsze było to, że Witold Gombrowicz uprawomocniał ich poczucie wy30
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obcowania; dla autorów urodzonych pomiędzy rokiem 1950 a 1960, wychowanych
na jego prozie, stanowił uosobienie wolności twórczej, potwierdzenie, że losem
współczesnego pisarza stało się „życie pomiędzy” – pomiędzy systemem a prywatnością – i „życie wewnątrz” siebie oraz wybranych opowieści. Nie da się jednak na
Gombrowiczu zbudować nowej tożsamości – stwierdza słusznie Agata Bielik-Robson,
wskazując na jego reaktywność31. Gombrowicz nie wystarczał, gdy w 1989 roku
wolność przestała być brakiem, a zmieniła się w coś banalnie dostępnego, i gdy
rzeczywistość PRL-u, dotąd odrzucana, okazała się punktem odniesienia dla pojedynczego „ja” jako jego prywatna przeszłość. Zarówno Pilchowi, jak i Mentzlowi
gombrowiczowski śmiech nie wystarcza, bo nie oddaje polskiej specyfiki oglądanej
od wewnątrz. W końcu nie o wygnańcach z ojczyzny mowa w ich utworach, lecz
o ludziach pogubionych, żyjących wewnątrz świata rozpadającego się albo takiego,
który właśnie się rozpadł. Śmiech staje się ratunkiem, ale i gestem rozpaczy. Pilcha,
Mentzla czy Stasiuka różni od autora Ferdydurke także podejście do języka – u Gombrowicza stanowi on formę przemocy32, po którą sięga się, by dotrzeć do jądra tego,
co pozbawione wszelkiej maski, ornamentu. Dla nich zaś język jest zbawienny,
pomocny, pozwala dobrać się do przeszłości, opowiedzieć ją na nowo albo dopiero
nazwać. Zatem wychowany na Gombrowiczu pisarz powraca i nazywa, by włączyć
minione w „tu i teraz”, by odnaleźć tę siłę, która decyduje o życiu, o trwaniu i o pasji. Jeśli autor Trans-Atlantyku był nauczycielem podejścia do polskości, to teraz
polskość w literaturze zdaje się istnieć właśnie dzięki jego uczniom, którzy dochodzą
do niej własnymi ścieżkami z wymuszonych bądź faktycznych peryferii.
W ostatnich latach Anderman i Mentzel – w zasadzie już nie piszą powieści,
bywają felietonistami i kultywują działalność swoich literackich mentorów. W latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych obaj chętnie byli w kontrze, wtedy gdy warunki życia w PRL-u doskwierały, opowiadali się za prawdą, za niuansowaniem jej,
tak by oddawała ona wiernie wszystkie odcienie rzeczywistości. W ich pisarstwie
wyczuwa się od początku pewną ambiwalencję – wewnętrzne zmaganie się z odwiecznym pytaniem o to, kim jest twórca i jaka jest natura sztuki. Czy literatura
ma realny wpływ na rzeczywistość i jaki on jest.
W przedmowie do Choroby więziennej Tadeusz Konwicki przedstawia Andermana jako „sceptycznego, krytycznego, chłodnego polskiego inteligenta wyposażonego w czterdzieści cztery pary oczu”33. Autor Sennika współczesnego to dla Andermana symbol sztuki, która nie tylko mówi o świecie, ale bierze za niego odpowiedzialność. „Moje pokolenie miało lęk przed pozą” – powiada Konwicki34. Dlatego
przymusem stały się dla niego poszukiwanie autentyczności oraz stawianie pytań
zamiast diagnoz. „Pisanie było dla mnie aktem spontanicznym. [...] Pisałem z jakiejś
potrzeby” – wyznaje on Andermanowi w filmie Co ja tu robię? Tadeusz Konwicki35.
31
32
33
34
35
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Anderman, przez lata marzący o zawodzie reżysera (był nawet jakiś czas asystentem
Konwickiego na planie filmowym), ostatecznie nim nie został; po latach jednak
zrealizował tę pasję i wyreżyserował dokument poświęcony właśnie swemu literackiemu mistrzowi. Film rozpoczyna się od rozmowy pisarzy w parku, Konwicki
opowiada Andermanowi o Wilnie, które go ukształtowało, o partyzantce, o publikowaniu w drugim obiegu w latach siedemdziesiątych jako akcie bycia etycznym.
„A czy te nasze ostatnie lata, czy to nie wymaga lojalności z tym naszym biednym
skołatanym społeczeństwem? Dlaczego pan przestał pisać?” – pyta Konwickiego
Anderman i zaraz uzyskuje żywiołową odpowiedź: „Bo jesteśmy wolni! Nie czuję się
odpowiedzialny. Musi pan sobie zdawać sprawę, że ja dręczyłem się odpowiedzialnością za PRL, w który się włączyłem”. Z lektury powieści Konwickiego wyniósł
Anderman etykę, która leży u podstaw jego sposobu myślenia o świecie. W latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nakazywała mu ona być przede wszystkim
demaskatorem rzeczywistości, jej absurdów, skrętów ideologicznych i manipulacyjnych. Tym od początku charakteryzuje się jego pisarstwo. W świecie wyłaniającym się z kart prozy Andermana właściwie nie ma nadziei, a tym, co ocala jej
resztkę, jest empatia. Znane ze strzępów wypowiedzi, uchwyconych w magnetofonowym zapisie, bezimienne postaci, które występowały w pierwszych opowieściach
Andermana, budziły niepokój czytelnika nie tylko dlatego, że stanowiły wyłom
w zabetonowanej rzeczywistości PRL-u. Wydawały się sygnałem istnienia innego
świata – marzeniem o wspólnocie jednostek. Uważny narrator z Zabawy w głuchy
telefon, Gry na zwłokę czy Braku tchu przypominał archiwistę, próbującego ocalić
świadomość posługującą się językiem nieskażonym frazesem. Krytyk „Twórczości”
Henryk Bereza, który patronował Andermanowi i innym pisarzom „rewolucji artystycznej”, przez lata jako wierny czytelnik młodych prozaików tropił w ich tekstach
ślady języków, które nazywał pierwszymi albo pierwotnymi. Nie włączając się
w dawny spór o zasadność postulatów i rozpoznań Berezy, wypada w tym miejscu
jedynie dopowiedzieć, że jeśli u Andermana pojawia się to, co ja określam jako język
nieskażony, to można o tym myśleć jako o „języku pierwotnym” tylko w znaczeniu
„podstawowym” – budującym świat wartości zasadniczych.
Wybitna umiejętność obserwacji rzeczywistości i celność opisu-kopii robią
w prozie Andermana najmocniejsze wrażenie. Dowodem na to mogą być opowiadania z tomu Kraj świata (1988) czy wreszcie z powstającego przez wiele lat 3-częściowego cyklu Fotografie36 – kadr staje się podstawową formą dla Andermana, marzącego niegdyś o karierze filmowca. W kadrze pamięci utrwalone zostają momenty
z życia świata, który – trudno oprzeć się wrażeniu – znika na oczach czytelnika. Owo
znikanie najwyraźniej widać w tych fragmentach cyklu, które dotyczą osób bliskich
autorowi lub tylko ledwo znanych czy przypadkowo spotkanych. Tu pobrzmiewa
ton czułości – bliski postawie empatii wobec lumpów i bezdomnych, włóczących się
i pogubionych z pierwszych utworów Andermana. Tam właśnie jego „ja” bezustannie
badało siebie i ciągle siebie podważało, dlatego nie miało szans, by ukonstytuować
się w pełni. Bohater jednego z ostatnich utworów, To wszystko, ma imię, po raz
pierwszy jest podmiotem opowieści, ale bynajmniej nie dlatego, że zyskał podmio36
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towość. Zabieg nazwania postaci służy unaocznieniu, jak w „byciu kimś” utożsamia
się „widzialność” z zaledwie „rozpoznawalnością”, zapewniającą miejsce w rzeczywistości medialnej. Współczesny żywioł celebryctwa nie oznacza posiadania sensu
czy zdolności generowania go. Anderman trafnie portretuje, zreformowanego po
1989 roku, polskiego cwaniaka, kanciarza, karierowicza, ale teraz brakuje w owej
prozie tej zagubionej postaci, której pisarz niegdyś udzielał głosu, dosłownie odtwarzając zasłyszany na ulicy dialog; nie ma ani bohatera, który tak usilnie szukał
domu, ani narratora, który byłby nosicielem nadziei, a nie jedynie demaskatorem.
I wydaje się, że właśnie ów niedostatek empatii w zbudowaniu wyrazistego narratora, którego pogubienie można by poczuć, decyduje o tym, że najnowsze powieści
Andermana są już pozbawione dawnej siły oddziaływania.
Adam Zagajewski tak komentował rzeczywistość, w której króluje śmierć, wyłaniającą się z prozy W. G. Sebalda:
Pisarz wobec świata, w którym żyje, musi – powinien – może – niech próbuje – przeciwstawić sobie
to, co jest, i to, co mogłoby być, co jest być może marzeniem tylko, tylko nadzieją37.

U Andermana świat stanowi albo archiwum pamiątek po tych, co odeszli, albo
uniwersum bez nadziei, w którym empatia jest niemożliwa. To świat nie umiejący
przekroczyć własnej dekadencji. I tu znów ambiwalencja – wydaje się przecież, że
Anderman dekadentem nie jest, że potrafi być czułym portrecistą epok oraz ludzi,
nawet odległych od niego pod względem światopoglądu, czego dowodem jest choćby jego esej poświęcony autobiografii Pióro Marka Nowakowskiego, pisarza, który –
jak Anderman celnie zauważa – kierował się w życiu zasadą osobności:
Odszedł [...] w niebyt dawny świat Nowakowskiego – peryferyjne dzielnice, bazary, słynne knajpy,
speluny i meliny. Nie ma ferajny, która ten świat zaludniała: złodziei, kombinatorów, dziwek, meneli,
oszustów. Jest wrogi, słabo przyswajalny przez autora po 1989 r. światek, który go odpycha i [który]
on sam ocenia w sposób – jak się wydaje – znacznie uproszczony38.

Bo właśnie na tym polega zadanie pisarza: opowiedzieć o świecie, który odchodzi albo jest skazany na wymarcie, ale opowiedzieć tak, by pokazać odcienie szarości zamiast czarno-białej perspektywy. Anderman dobrze to wie, gdyż sam hołduje takiemu modelowi opowieści: czujnej i ostrej, podejrzliwej i pełnej zrozumienia
jednocześnie. Tam, gdzie Anderman jest empatyczny (jak w Kraju świata, najbardziej
zaś w cyklu Fotografie), tam zwycięża, proza jego emanuje nieodpartą prawdą; tam
natomiast, gdzie stara się pełnić funkcję diagnosty rzeczywistości, bezwzględnego
prokuratora, a nie obrońcy, któremu przyświeca idea prawdy artystycznej (jak
dzieje się to w Chorobie więziennej czy w ostatnich książkach) – tam jego twórczość
przegrywa, widać brak wyrazistego bohatera oraz postaci reprezentujących nas,
czytelników; sposób przedstawiania świata zaś trąci dydaktyzmem.
I, paradoksalnie, w tej literaturze, z taką mocą mierzącej się z własną konwencjonalnością, to empatia ocala przed zagładą świat prozy Andermana. Empatia,
której nie można traktować jako synonimu rozumienia39, kieruje czytelników jed37
38
39
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A. Z a g a j e w s k i, Melancholijny i konkretny. „Zeszyty Literackie” 2012, nr 2, s. 40.
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nak ku hermeneutyce, a ta próbuje nas pogodzić ze światem, odzyskać utracony
porządek znaczeń.
Jeśli przyjąć, że empatia zakłada chwilowe zawieszenie własnych wyobrażeń i sądów po to, aby
otworzyć się na świat kogoś drugiego, to autorskiego odpowiednika postawy empatycznej dopatrywać
się można od biedy w tym, co Ważyk nazywał „zasadą dośrodkową”. Była ona w jego opinii zerwaniem
z ekspresjonistycznym dążeniem do eksterioryzacji wnętrza na rzecz dotarcia do tego, co najostrożniej
ująć można jako „nie-ja”. U Ważyka jednak owo „nie-ja” oznacza po prostu, jak pisze, „rzeczywistość” [...]40.

Tam, gdzie jest empatia – tam Anderman nie boi się melancholii. Ale w jego
prozie znacznie częściej świat rozpada się i nikt go nie sankcjonuje – nie ma bohatera reprezentującego rzeczywistość w jej złożoności. Podobnie jak uczucia torują
u Andermana drogę do archiwum pamięci, które otwiera się w trakcie pisania, tak
empatia sprawia, że przekaz literacki nie zamyka się w formie oczekiwanego z góry
komunikatu, a porozumienie z czytelnikiem staje się dzięki niej znacznie silniejsze.
Z pisarzem uparcie związanym z jednym autorem mamy do czynienia w przypadku Mentzla. Do wywiadu-rzeki namawiał on swego mistrza, Leszka Kołakowskiego, przez 18 lat. Zapis tej rozmowy, zawarty w 2-tomowej publikacji Czas ciekawy, czas niespokojny, podsumowany jest na końcu stwierdzeniem 80-letniego
filozofa: „A wszystkiemu winien Zbigniew Mentzel”, wskazującym na bardzo ważną
rolę eseisty i pisarza, zafascynowanego dziełem Kołakowskiego41. Z pytań zadawanych przez Mentzla dowiadujemy się, jak drobiazgowo zna on poglądy, wypowiedzi,
wykłady, książki i życiorys filozofa, jak sprawnie porusza się w tym oceanie informacji. Szczególny stosunek Mentzla do dzieciństwa słychać też w takich pytaniach
jak np.: „Pierwsza przeczytana książka?”, „Lubiłeś baśnie? Na przykład baśnie
braci Grimm?”, „Miałeś w dzieciństwie ulubiony mit grecki?”, „A bywałeś przed
wojną w Warszawie?”42
Książkę Czas ciekawy, czas niespokojny zwykło się określać jako mówioną
autobiografię i światopoglądowy autoportret filozofa. Taki jej kształt jest również
zasługą Mentzla. Bez tego rodzaju rozmowy, która wymaga od pytającego uporu,
nie byłoby tej książki. Wprawdzie Kołakowski zastrzega tylko dwa tematy tabu („Nie
będziemy rozmawiać o moich Rodzicach. Jestem bardzo przywiązany do bliskich
Zmarłych. [...] Nie chcę rozmawiać o tym, kto z kim spał”)43, ale niechętnie wypowiada się o swojej twórczości, choć o przeszłości mówi rzetelnie i szczerze, nie
wybielając się i nie interpretując faktów. Mentzla ciekawią wybory światopoglądowe Kołakowskiego – polityczne oraz ideowe. I w tym gąszczu pytań raz na jakiś czas
pojawia się coś, co Kołakowskiego rozpędza do opowieści własnej, nie tej wyznaczonej szlakiem myśli pytającego. Bohater książki wygłasza minieseje na przeróżne

40
41
42
43
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pisze o hermeneutyce F. Schleiermachera: „definiował [Schleiermacher] jeszcze postawę hermeneutyczną jako zdolność unikania niezrozumienia, jako chęć odsłonięcia tajemnicy świata wewnętrznego drugiej osoby. Jego hermeneutyka była jeszcze hermeneutyką wczuwania się w innego, a nie strategią podejrzeń przyjmowanych wobec czyjegoś tekstu...” (ibidem, s. 84–85).
Ibidem, s. 87. Słowa „zasada dośrodkowa” pochodzą z książki A. W a ż y k a Dziwna historia awangardy (Warszawa 1976, s. 17).
Czas ciekawy, czas niespokojny. Z L. K o ł a k o w s k i m rozmawia Z. M e n t z e l. Cz. 2. Kraków
2008. Zob. też cz. 1 (2007).
Ibidem, cz. 1, s. 25, 26, 27.
Ibidem, s. 16.
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tematy: o miastach, o pejzażach, o stanowiskach filozoficznych oraz o pojedynczych
ludziach, o sposobach kłamania u Chińczyków i u Japończyków. Te dygresje własne Kołakowskiego przerywają tok rozmowy tylko pozornie, bo odbywa się ona
wówczas już na innym poziomie – dwóch indywidualności słuchaczy.
Intrygująca Mentzla sprawa stosunku Kołakowskiego do religii, powracająca
wielokrotnie w wywiadzie, znalazła zaskakujące podsumowanie już po śmierci filozofa. Jesienią 2010 wydawnictwo „Znak” opublikowało odnalezione wykłady
Kołakowskiego o herezji, które wygłaszał on pomiędzy listopadem 1982 a lutym
1983 w Radiu Wolna Europa. Ich „odnalezienie” (wykorzystane przez oficynę jako
marketingowy zabieg) to także zasługa Mentzla, któremu filozof na pół roku przed
swym odejściem powiedział o istnieniu wersji tekstowej i dał egzemplarz44. W zamieszczonym w internecie jesienią 2010 nagraniu promującym ów zbiór Mentzel
zabiera głos, nie tylko wprowadzając czytelnika w myśl Kołakowskiego, lecz wykorzystując ową myśl jako komentarz do sytuacji społeczno-politycznej roku 2010,
kilka miesięcy po katastrofie smoleńskiej:
Kiedy Leszek Kołakowski wygłaszał swoje wykłady na temat herezji, był to rok – zima roku 1982,
a więc pierwsza rocznica wprowadzeniu stanu wojennego. Była to sytuacja taka wojenna, lud nazywał
tę wojnę – „wojną polsko-jaruzelską”. W Warszawie na Krakowskim Przedmieściu krążyły milicyjne radiowozy, ludzie układali krzyże z kwiatów, jeździły armatki wodne, ludzi pałowano i puszczano gaz łzawiący. I oto paradoks historii sprawił, że teraz, kiedy książka o herezjach się ukazuje, także mamy
w Polsce do czynienia z pewną wojną, potocznie nazywaną „wojną polsko-polską”, z konfliktem politycznym, z konfliktem partyjnym. I znowu jest tak, że kiedy w Warszawie wychodzimy na Krakowskie Przedmieście, ludzie noszą krzyże, układają krzyże, straż miejska puszcza czasami gaz pieprzowy. Jest
ogromne zamieszanie. Co się dzieje? Czy tutaj teraz też możemy mówić o heretykach, o herezjach? No,
niezupełnie jest tak, bo kiedyś wielkie herezje, wielkie herezje w łonie Kościoła, dzieliły ludzi i ludzie się
spierali, ale o sprawy – wydawałoby się – cokolwiek ważniejsze. O to, czy będziemy zbawieni, czy będziemy potępieni, czy: jak rozumieć pojęcie Trójcy Świętej? Czy jest łaska nieodparta? Czy mamy wierzyć,
czy nie wierzyć w niepokalane poczęcie najświętszej Marii Panny? Były to pewne zagadnienia dogmatyczne i ludzie brali to bardzo serio.
No, teraz w tym całym zamieszaniu, które przeżywamy w kraju, ludzie nie spierają się o takie
sprawy. Spierają się o sprawy ściśle polityczne, dotyczące władzy, tego, kto powinien mieć władzę. Ale
jest coś, co jest podobne do tamtych czasów, to znaczy są ludzie, są grupy ludzi, są pewne ciała partyjne, ideologiczne, którym się wydaje, że mają monopol na prawdę. A to jest istota rzeczy. Ponieważ żeby
była herezja, musi być ortodoksja, a więc ścisła wierność jakiejś absolutnej prawdzie, jakimś dogmatom.
I Leszek Kołakowski właściwie przez całe swoje życie przeciwstawiał się ludziom czy grupom ludzi,
którym się wydawało, że mają monopol na prawdę. I w tej książce właśnie dopomina się o taki sceptyczny hamulec wobec pewności. Wobec pewności absolutnej. I myślę, że może dlatego Leszek Kołakowski ciągle budzi zainteresowanie, że nie jest kimś zdefiniowanym, kimś, kto ma swoją wyraźną,
czytelną doktrynę. Ale jest takim strażnikiem sceptycyzmu i kimś, kto podważa samozadowolenie
i spokój, który płynie z takiego komfortowego poczucia, że ma się monopol na prawdę45.

Dopiero w formie tekstu drukowanego ten obszerny fragment wystąpienia
Mentzla pokazuje się dobitnie jako swoiste wyznanie wiary w sceptycyzm i samokrytycyzm, w pokorę, która pomaga nie zgubić się w czymś, co nazwać by można
wzniośle walką o niezafałszowany obraz świata.
44
45
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Zob. Zbigniew Mentzel o „Herezji” Leszka Kołakowskiego (1). Na stronie: https://www.youtube.
com/watch?v=IjN4iTJOhcw (data dostępu: 7 I 2019).
Zbigniew Mentzel o „Herezji” Leszka Kołakowskiego (2). Na stronie: https://www.youtube.com/
watch?v=b9vEq0bkahc (data dostępu: 7 I 2019).
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Problem sztuki, jej powinności wraca u Mentzla wielokrotnie. Temu poświęcone były jego zapiski Pod kreską, dokumentujące zmierzch PRL-u. Sztuka i literatura pojawiają się także w zbiorze Niebezpieczne narzędzie w ustach, zawierającym
teksty z lat 1997–2001, przeważnie publikowane wcześniej w „Tygodniku Powszechnym”. Mentzlowi bliski jest pogląd, że sztuka ma moc sacrum, że współcześnie to
ona może odegrać rolę przewodnika. Taki ton pobrzmiewa, gdy eseista analizuje
list papieża do artystów, mówiący o potrzebie nowego przymierza sztuki i religii:
Jan Paweł II daje wyraz przekonaniu, że sztuka autentyczna – kluczowe to pojęcie pojawia się
w liście wielokrotnie – w samej swej istocie bliska jest doświadczeniu religijnemu, nawet jeśli od religii
się odwraca, sztuka zaś nieautentyczna nawet wtedy, kiedy doświadczenie religijne jest jej treścią jedyną, pozostaje z istotą religii w głębokiej sprzeczności.
[...]
List Papieża do artystów nasuwa pytanie, czy umiemy dziś odróżniać sztukę autentyczną od nieautentycznej, od sztuki „sztucznej” – słowem, od pseudosztuki w niezliczonych jej odmianach, zarówno
więc tej tworzonej przez ludzi pozbawionych elementarnych sprawności, dzięki którym człowiek może
być artystą, jak i tej, która nie jest koniecznością duszy i poszukiwaniem Tajemnicy, tylko udawaniem,
pozą, grymasem, grą46.

Autor Niebezpiecznego narzędzia w ustach należy od lat do tropicieli tego, jak
język w czasach PRL-u potrafił zafałszowywać rzeczywistość. W swych felietonach
Mentzel pokazuje się też jako wielbiciel wielkich pisarzy (Miłosza, Różewicza, Pilcha),
bibliofil i czytelnik lektur nieoczywistych, jak np.: Scyzoryki. Historia, marki, modele, producenci Bernarda Levine’a, Słownik towaroznawczy artykułów żywnościowych Michała Ziemiańskiego, Mosty na Wiśle i ich budowniczowie Bolesława
Chwaścińskiego. Literatura, której hołduje Mentzel – poza tym, że porządkuje ona
rzeczywistość, poszerza wiedzę i skłania do przemyśleń – ma posmak dziecięcej
przygody, odkrywanej tajemnicy, jest niczym odnalezione gdzieś na strychu pamiętniki prababki. Mentzel okazuje się też takim czytelnikiem – poszukiwaczem
przygód i tajemnicy – gdy opisuje to, co sam czyta po wielokroć, zachłannie i z zachwytem; gdy np. zwierza się z trzykrotnej (a i tak, jego zdaniem, nie wystarczającej) lektury powieści Tysiąc spokojnych miast Pilcha:
W pełen znaków Opatrzności wigilijny wieczór Jerzyk pozostaje dzieckiem, ale jest też już dorosły:
po raz pierwszy, w zastępstwie [zmarłego] ojca, przyprowadzić ma do domu pana Trąbę, który, jak co
roku, spóźnia się na wieczerzę.
Przyprowadza go. Wchodzą po schodach. Otrzepują ośnieżone buty. W zamku obraca się klucz.
OJCIEC OTWIERAŁ NAM DRZWI – czytamy na koniec i w tym prostym zdaniu, które jak lakowa pieczęć
Naczelnika Poczty zamyka narrację, jest dziecięca ufność, moc zaklęcia, potęga mitu i Bóg wie, co
jeszcze... 47

3
Stasiuk powraca w dawne miejsca, wraca tam w opowieściach, powtarza to samo,
jakby bał się, że straci nieodwracalnie opowieść, jakby wierzył (i faktycznie chyba
wierzy), że trwanie, pamiętanie możliwe jest tylko w niej. W mitologii Stasiuka,
osadzonej na peryferiach, ogląda się rzeczywistość w zachodzie lub we wschodzie
46
47
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Ibidem, s. 138.
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słońca, w spowolnieniu. Melancholia Stasiuka, która doczekała się skatalogowania
i opracowania naukowego48, nie zmierza ani do śmierci, ani do nicości, nie jest
podszyta depresją. Autor Dukli przezwycięża smętne poczucie wyczerpania za sprawą metaforyki, wydobywa malarską moc języka, jego subtelność wzniosłości i wzruszenia, będącego – obok powagi – jednym z największych tabu we współczesnej
sztuce. U Stasiuka odsłania się ono za pomocą słów i nie razi dzięki urzekającej
metaforze. A ocalająca metaforyka języka pozwala zadomowić się w każdej przestrzeni. Stasiuk pisze:
Przestrzeń jest dla mnie strasznie ważna. Jako kategoria religijna niemalże. Pobyt w Mongolii był
dla mnie doświadczeniem mistycznym. Kiedy widzisz, że przed tobą jest 100 kilometrów pustki, ale tak
pięknej, że nie widziałeś czegoś porównywalnego, to masz dotknięcie wymiaru, który cię przerasta
kompletnie. Religijnie czy pozareligijnie, ale też fizycznie i zmysłowo. Było gorąco i sucho, miałem ochotę całkiem się rozebrać i wejść w to. Ocierać się. Iść przez step i czuć rozkosz49.

Ów zindywidualizowany i podszyty doznaniami język występuje przeciw postawie konsumpcjonizmu turystycznego, w prozie Stasiuka opanowuje lęk, pozwala
zbliżyć się do tajemnicy, którą pisarz tropi w rzeczywistości, w jej prześwitach,
w odpadach, w biografiach rzeczy i krajów. Język ułatwia także z ogromu doznań,
tego, czego się doświadcza, wypreparowanie pasji, która pcha do życia, do tworzenia, a nie rozleniwia w smutku. Ta potrzeba słów wreszcie zmusza do podjęcia
kolejnej wyprawy, po to by pobudzić wyobraźnię i pamięć. Spowolnienie właściwe
melancholikowi wydaje się u Stasiuka formą innej podróży, czymś na kształt gestu
kierowcy spoglądającego w lusterko wsteczne; jest momentem scalającym realność
przeżycia ze świadomością języka, wrażenie z nazwaniem, bycie z opowieścią o byciu. Autor porównuje podróżowanie do literatury:
Pisanie jest wymienianiem nazw. Tak samo jest z podróżą, gdy koraliki geografii nawlekają się na
nitkę życia. Ani z lektury, ani z drogi nie wracamy wiele mądrzejsi. Granice jak rozdziały; kraje jak
gatunki literackie, epika tras, liryka odpoczynków, czerń asfaltu nocą w światłach auta przywodzą na
myśl monotonną i hipnotyczną linię druku, która przecina rzeczywistość, wiodąc nas wprost do urojonego celu. Nie ma nic na końcu książki, a każda przyzwoita podróż zawsze przypomina mniej lub
bardziej poplątaną pętlę50.

Melancholia Stasiuka to nie nostalgia za dawnym światem ani próba ożywienia
PRL-u; nie służy do obrachunków z własną biografią. Jest narzędziem przeznaczonym
do pokazania skrajnie podmiotowego świata, w którym uwaga patrzącego usiłuje
zedrzeć maskę języka i dobrać się do rzeczywistości. Melancholia staje się więc próbą przełamania nierealności między jednostką a jej doświadczeniem. Stąd bierze się
moc słów, bo tylko to, co nazwane, zyskuje materialność, najmocniej widoczną
w opisach, wydobywających z języka magię metafory. U Stasiuka już pejzaż dzieciństwa zamknięty jest w krajobrazie – zawsze intensywnym, najczęściej zimowym:
48

49
50
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Zob. A. M a d a l i ń s k i, Nicość, pamięć, wyobraźnia. O melancholii Andrzeja Stasiuka. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. D. Nowackiego. Katowice 2013. Na stronie: http://www.
sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=88100&from=PIONIER%20DLF (data dostępu: 17 I 2019).
A. S t a s i u k, Załamanie światła. Rozmawiał A. F r a n a s z e k. „Miłosz jak świat – rodzinna Europa”. Dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 2011, nr 52, s. 6.
A. S t a s i u k, Dziennik okrętowy. W: J. A n d r u c h o w y c z, A. S t a s i u k, Moja Europa. Dwa
eseje o Europie zwanej Środkową. Wyd. 3. Wołowiec 2007, s. 111.
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Za tydzień zaczyna się Boże Narodzenie. Lampy świecą ciepłym, żółtym blaskiem i jest mi dobrze.
Kusi mnie jednak chłodny błękit za oknem i samotna droga do domu wśród ośnieżonych czarnych drzew
i zapalających się latarni. To jest moje najwyraźniejsze, najżywsze wspomnienie z dzieciństwa. Towarzyszy mi aura dziwnego smutku i jednocześnie najgłębszej radości. [...] Po prostu pierwszy raz w życiu
poczułem jednocześnie pragnienia bycia „tu” i bycia „gdzie indziej”51.

W Stasiukowych opisach przestrzeni pobrzmiewa echo romantyczne: ten sam
aktywny stosunek do natury, podobna wiara w wyobraźnię, skupioną na sensualnym
odbiorze świata, sięgającym poza realność. Zdaniem Mickiewicza, natura uobecniona w tekście była wielkim wkładem literatury polskiej w rozwój sztuki Europy:
Sztuka ucieka się do tysiącznych sposobów, aby obudzić w duszach ludzi Zachodu czucie cudowności. U nas dosyć na to samej przyrody. Ta dziewicza, wspaniała i dzika przyroda, która co dzień nowe
roztacza świetności i nowe okropieństwa, ma dwojakie znamię świętości i wzniosłej grozy52.

Według poety krajobraz przenika zatem tajemna nuta transcendencji. Pobrzmiewa ona i u Stasiuka, jakby tylko wieczność natury dała się ocalić. W końcu współczesne melancholijne spojrzenie skupione jest na znikaniu: dawnego świata,
wartości, którym hołdowali dziadkowie, czy – co najbardziej przerażające – pamięci. To pustoszenie – nieuchronne, o którym wiadomo, że nie da się go zatrzymać –
zmusza narratora do ocalania resztek, fragmentów, kruchych reprezentacji. Temu
służy opowieść, repetycja; a jeśli nie da się skroić historii, to ratunkiem stanie się
zapis wrażenia, notatka, komentarz, powtórna lektura, w której na nowo albo inaczej można sprawdzić, czy w dziedzictwie, rezerwuarze sensów, pozostaje jeszcze
to, co pozwala się odnaleźć pisarzowi i czytelnikom. Melancholijne poczucie odchodzenia niezwykle mocno sprzężone jest obecnie ze sztuką – szczególnie ze sztuką
słowa, która nie poddaje się wyczerpaniu i uporczywie tropi zachwyt, pasję, a utracone zamienia we wzruszenie. Taka melancholia zmusza do lektury kontemplacyjnej, w której następstwie wchodzimy w prywatny świat pisarza, szukając siebie –
i tak literatura (czy szerzej kultura) staje się miejscem wspólnym autora i czytelnika, czyniąc ich uczestnikami tego samego spotkania z tekstem.
Niejednokrotnie mowa tu była o powrotach przeszłości albo o powrotach do
niej – w przypadku utworów Stasiuka polegają one na ucieczce do tego, co znane
i nazwane. W książce Jadąc do Babadag pisarz przekonuje czytelnika, że nie z powrotami mamy do czynienia, ale ze stałym istnieniem przeszłości i z tym, jak owo
istnienie jest intensywne. Wybór języka wydaje się o tyle ważny, że decyduje o tym,
czy mówić będziemy wyłącznie o stracie, czy też akcent postawimy na ocalaniu
ginącego świata. We współczesnym melancholijnym wrażeniu straty nie ma przeczucia ostatecznego końca, unicestwiającej katastrofy, czającej się nicości. W spowolnieniu, w którym można sobie uświadomić znikanie – niejako zadumać się nad
nim – szuka się ocalenia. Stasiuk, będąc przeciwny kulturze pośpiechu i konsumpcji, zamyka się w prywatnej medytacji. Być może, nigdy tak silnie nie była ona
związana z imperatywem opowiadania, które utrwala te same frazy, snuje tę samą
narrację, ocalającą od zapomnienia.
51
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Pojawiająca się tu przy okazji romantyczna polifonia stanowi u przywoływanych
przeze mnie pisarzy coś więcej niż tylko echo dawnych lub ponownych lektur czy
nawiązanie do nich. Ta rozmowa z tekstem podszyta bywa pragnieniem czegoś, co
niedoskonale oddane zostaje przez słowo „emocjonalność”. Zawierają się w tym
i siła pierwszego odczucia, i nieuchwytność wrażenia, i moc tajemnicy. To sposób
opisywania, który zbliża do haptycznego doświadczania rzeczywistości. Romantycy – pisał przed laty Łempicki – patrzą na świat jak na zabytek literacki, a ich
podejście ma charakter hermeneutyki53. Czytanie świata i kultury przez pisarzy
omawianych w niniejszym studium bliźniaczo przypomina lekturę romantyczną.
Stasiuk literaturę, zarówno tę pisaną, jak i tę czytaną, traktuje jak talizman. Autor
Białego kruka z podarowaną przez Pilcha fotografią Płatonowa w kieszeni będzie
przemierzał Chiny, chcąc zrozumieć, czym był komunizm, oraz zobaczyć to, co tak
doskonale Płatonow ujął w powieści Wykop54. Dziś spotkanie z tekstem wyrasta
chyba najbardziej z potrzeby rozpoznania siebie; i w pisaniu, i w czytaniu szuka
się własnego odbicia, czegoś bliskiego duchowo lub intelektualnie. To ważna konstatacja, bo oznacza, że współcześnie literatura staje się miejscem, w którym autor
i czytelnik spotykają się w pogoni za tym samym. I tym intensywniej literatura
pociąga, im silniej daje o sobie znać jej tajemnicza moc, ukryta między słowami,
moc nie do nazwania, jak u Płatonowa. Pilch powiada, że geniusz Płatonowa próbował (w Katastrofach w powietrzu) wyjaśnić Josif Brodski i wśród wielu jego uwag
najcelniejsza wydaje się jedna: „Tych książek nie da się opisać”55. Ów fenomen
niewytłumaczalności, niemożności uzasadnienia stoi za 40-letnią fascynacją Płatonowem u Pilcha, za którym i Stasiuk powtórzyłby: „Bez tajemnicy ani dudu”56.
4
Tajemnica uwodzi także Stefana Chwina, który z czasem z pisarza przedzierzgnął
się w komentatora wydarzeń bieżących. Po wydaniu Hanemanna (1995) jego nazwisko poznała szeroka publiczność, zaczął on udzielać dużo więcej wywiadów niż
wcześniej, wypowiadając się nie tylko na tematy związane z literaturą i kulturą, ale
i z aktualną sytuacją społeczno-polityczną57. Chwin pielęgnuje swój gdański rodowód tak samo pieczołowicie jak swoją biografię inteligencką: potomka warszawskiej
rodziny kupieckiej, syna sanitariuszki z powstania 1944 roku, ucznia prof. Marii
Janion ze słynnych seminariów z lat siedemdziesiątych, partnera rozmów z Czesławem Miłoszem, poznanym dzięki prof. Janowi Błońskiemu. W jednym z wywiadów mówi: „My, inteligenci, stoimy przed pytaniem: czy to społeczeństwo masowe,
w którym żyjemy, jest w ogóle zainteresowane tym, żeby nasza mniejszość w jego
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obrębie istniała?”58 Niewątpliwie, pisarstwo Chwina krąży wokół tematu indywidualności, wokół podmiotu, który szuka umocnienia swej autonomii, swej niszowości, mniejszościowego poglądu – także w sytuacji konfliktu, dyskomfortu fundowanego przez nowoczesność. Podobny ton wybrzmiewa w wystąpieniach medialnych
Chwina, dla przykładu można przytoczyć bardzo charakterystyczne fragmenty jego
wypowiedzi prasowych:
Założenie, że wszystko można wynegocjować, wydebatować, wydyskutować, jest niezgodne z realną rzeczywistością. Jak przygotowywać ludzi do życia w przestrzeni konfliktu – nie wiem.
Ale na pewno uczyć asertywności, woli samostanowienia, umiejętności przeciwstawiania się temu,
co niesprawiedliwe, wzmacniać siłę charakteru, premiować odwagę cywilną i wolę niezależności [...]59.
Kultura nastawiona na „edukację dla sukcesu” uczy żyć w kłamstwie. Zmusza do udawania człowieka sukcesu, zmusza do wstydu z niespełnienia60.

Nie inaczej jest w powieściach – i tu pobrzmiewa pasja publicysty, myśliciela
zajmującego się przemianami świadomości, skutkami zmian cywilizacyjnych. Żywioł
aktualności pociąga Chwina, z jednej strony chętnie udziela on wywiadów, wyraża
swoje opinie, ale z drugiej strony – także bieżąca gorączka wydarzeń, afer, wkrada
się do jego twórczości beletrystycznej, staje się kanwą opowieści, czego przykładem
jest choćby Żona prezydenta (2005).
Chwin zdaje się pokazywać, że literatura nie stanowi zbioru martwych motywów,
estetycznego składowiska wątków i problemów, ale może być elementem debaty
publicznej. Na kartach jego prozy pojawiają się silne kobiety (Panna Ferbelin á2011ñ),
w prasie zaś pada zdecydowana deklaracja: „Jestem feministą”61. W powieściach
Panna Ferbelin i Dolina Radości (2006) nie brakuje pytań o sacrum i Boga w obliczu
zlaicyzowanego świata bez autorytetów i tematy te także często przewijają się w wypowiedziach medialnych Chwina. Nowoczesność funduje społeczeństwu nieuchronny pęd ku zagładzie – widać to wyraźnie w Dolinie Radości, gdzie narrację zdominowały rozważania moralno-filozoficzne, dla których punktem wyjścia – to spostrzeżenie Dariusza Nowackiego – jest ujawnienie katastrofy, która dokonała się
właśnie u progu nowoczesności:
Chodzi o zniesienie opozycji między tym, co zewnętrzne, i tym, co wewnętrzne, poprzez zakwestionowanie tego drugiego wymiaru (jako iluzji metafizycznej). W powieści wielokrotnie powraca zdanie
będące przetworzeniem myśli Nietzschego („Nie ma głębi, jest tylko powierzchnia”), a Chwin próbuje
uchwycić i skatalogować rozliczne i nieodmiennie przykre konsekwencje utraty głębi62.

W tym świecie bez głębi rozgrywa się dramat tożsamości, gdzie „ja” gubi się
wśród masek, pozorów oraz – co według Chwina najbardziej niebezpieczne i powszechne – nieprzejrzystości. Mowa jest także o sytuacji sztuki i artysty, o terrorze
piękna, o płytkości tzw. światopoglądu naukowego. To żywioł bardziej publicystycz58
59
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ny niż literacki, stawia on jednak literaturę w pozycji jednego z głosów walczących
o rząd dusz, o rację i przekonania.
Politykę oraz historię ujętą nieco inaczej – jako obiekt rozmyślań – w jawnie
literackiej wersji znaleźć można w książce Chwina i jego żony, Krystyny Lars,
Wspólna kąpiel. To zbiór 104 miniatur, fragmenty ledwie napoczętych opowieści
albo jakby mimochodem nakreślonych refleksji. Ostentacyjną literackość słychać
już w tytułach poszczególnych notatek: Kamień mówi do Syzyfa, Sztylet mówi do
Medei, Młody poeta z Wilna robi ostatnie poprawki na rękopisie, Stefan Żeromski
odbiera nagrodę Nobla, Rafał Wojaczek, czeterdziestosiedmioletni mężczyzna w skórzanym płaszczu, dziękuje lekarzowi pogotowia Janowi S. Jarosław Klejnocki zauważył w omówieniu tej książki: „Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że zrodziła ją
trauma polskich doświadczeń politycznych”63. Chwin i Lars nie zastanawiają się
nad alternatywną wersją historii, nie poszukują jej i nie myślą nawet, by się o nią
upomnieć. Próbują za to wydobyć na światło dzienne ukrytą inność, sąsiadującą
z tym, co się zdarzyło. Zgodnie z opisem wydawcy na okładce temat książki, obiekt
ich zainteresowania stanowi „zagadka ludzi, rzeczy i zdarzeń, dla których zabrakło
miejsca w wielkim Scenariuszu”64. Jest to jednak opowieść niszowa, wystudiowana, przeznaczona dla odbiorcy nadążającego za intertekstualną grą wątkami literacko-biograficznymi, za ich przetworzeniem i dopisaniem ich nowej wersji.
Taka różnorodność w dorobku Chwina każe zastanowić się, do kogo pragnie
on dotrzeć. O jakiego czytelnika mu chodzi? Czy autor Doliny Radości w ogóle go
szuka? Czy jedynie – jako pisarz, moralista, badacz literatury, profesor – „chce
zabrać głos” i dołączyć do szeregu znamienitych poprzedników, których zajmowały doniosłe sprawy i zasadnicze pytania? Niezależnie od tego, jakiej odpowiedzi
udzielimy, a także od tego, jakiego znajdziemy czytelnika wpisanego w tekst, wracamy do zagadnienia indywidualizmu w twórczości Chwina. Skoro osobowość jego
bohaterów zasadza się na tym, co wewnętrzne, to właśnie świat wewnętrzny będzie
rozpalał jego pisarską ciekawość. Coś nieodkrytego, co porusza wyobraźnię, co
krąży wokół zagadnienia znikania i śmierci, która unosi się nad światem małego
Stefana w Krótkiej historii pewnego żartu (1991), jeszcze dobitniej brzmi w Hanemannie, a w Esther (1999) towarzyszy tytułowej bohaterce. Tematyka kresu, przewijająca się w narracji, zmusza do lektury refleksyjnej, skupionej – sprawia, że
spowalnia galopujący świat realny, zatrzymuje go w poszukiwaniu różnic i podobieństw, intertekstualnych odwołań. „Dlaczego człowiek wybiera raczej życie niż
śmierć?” – rozważanie tego pytania z Hanemanna ma ciąg dalszy w Esther. Ten,
kto je zadaje, upomina się o wskazówkę, jak przeciwstawić się śmierci, jak radzić
sobie z niepewnością życia. Chwin – jako pisarz nie może inaczej – swoją odpowiedź
znajduje w literaturze, w opowieści, stawiającej kolejne pytania, które przychodzą
z pomocą w próbach uporania się z zanikiem. Przemysław Czapliński zauważa:
Można nawet odnieść wrażenie, że autor zatrzymał się o krok od stwierdzenia, że Bóg też jest pisarzem – tylko okrutnym, kapryśnym, niecierpliwym, pisarzem, który jednym pociągnięciem pióra likwiduje wątki, uśmierca postaci, zamyka dzieje. Dlatego człowiek powinien opowiadać inaczej: powoli
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i starannie, zapewniając miejsce każdej rzeczy i nie gubiąc z narracyjnego pola widzenia żadnego bohatera.
[...] Literatura, zmieniając ślady, rzeczy, osoby i zdarzenia w szereg znaków na papierze, nadaje
życiu trwałość65.

Ale śmierć, traktowana nie jako forma znikania, ale jako emblemat wolnej woli,
fascynuje Chwina – pisarza i badacza kultury. Najlepszym tego dowodem są dwie
książki eseistyczne podejmujące temat samobójstwa: Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni (2010) oraz Samobójstwo i „grzech istnienia” (2013). We wstępie
do pierwszej z nich Chwin tak przedstawia przyczyny swego zainteresowania tym
zagadnieniem:
Od wielu lat [...] szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie nie chcą żyć, jest to jedno z ważniejszych pytań mojej twórczości, ale w tej książce skupiam uwagę na szczególnym rodzaju powodów,
które czasami ludzi popychają w śmierć. Nie są to – jak myślę – powody ani powszechne, ani dla większości zrozumiałe, choć mniej lub bardziej dotykają nas wszystkich. W każdym samobójstwie, nawet
tym, którego przyczyny wydają się najtrywialniej konkretne, kryją się elementy „samobójstwa egzystencjalnego”, to znaczy takiego, do jakiego dochodzi „właściwie bez powodu”. Właśnie takie samobójstwo,
którego główną przyczyną jest szczególnego rodzaju wtajemniczenie w kondycję ludzką, skutkujące
radykalną niezgodą na istnienie, będzie mnie tu interesować najbardziej. W realnej rzeczywistości nie
występuje ono nigdy w czystej postaci66.

Chwinowi chodzi więc o kondycję jednostki w dobie nowoczesnej, ale i o wzięcie odpowiedzialności za życie. Decyzja ta łączy się z pytaniem: czy na pewno
chcielibyśmy się narodzić, wiedząc, jak wygląda świat? Instancją najodpowiedniejszą do udzielania odpowiedzi jest wyobraźnia, ocalająca dzięki swojej potencjalności – dzięki możliwości wyboru, o której tak pisze autor eseju:
Najciemniejszą doliną nie jest samobójstwo. Najciemniejszą doliną byłby świat, w którym samobójstwa nie moglibyśmy popełnić. Świat, w którym bylibyśmy zamknięci w żelaznej klatce istnienia na
kłódkę – jak zamknięte są w niej zwierzęta – do ostatniego bólu, do ostatniego tchu, do ostatniej kropli
udręczenia, bez względu na stopień egzystencjalnej wrażliwości naszego systemu nerwowego i stopień
bolesności naszego – ukształtowanego przez naszą cielesność, biografię i kulturę – odczucia tego, co nie
do zniesienia67.

Rozważania Chwina poświęcone samobójstwu wypływają z lektury Ciorana,
otwierającej perspektywę ostentacyjnej bezradności. Życie – powiada Cioran – ocala tylko możliwość samobójstwa; ono gloryfikuje ludzką wolność:
Żelazne kajdany i duszna ciasnota tego świata mogą nas pozbawić wszystkiego, tylko nie możliwości zabicia się; a siła i duma płynące z owej wolności przerastają ciężar, który nas przytłacza68.

Odniesienia do dzieł Ciorana pobrzmiewają i u Pilcha (którego razi zbyt elegancka Cioranowska fraza 69), i u Stasiuka, zmierzającego w podróży opisanej
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w książce Jadąc do Babadag do miejsca urodzenia rumuńskiego filozofa. U każdego jednak ujawnia się to w inny sposób. Pisarzy pociąga w światopoglądzie Ciorana
asystemowość, model człowieka szukającego swojej prawdy poza nauką i sztuką,
na obrzeżach i w zaprzeczonych emocjach, w cielesności. Pesymizm Ciorana pokazuje człowieka pozbawionego zdolności myślenia całościowego, bezradnie zatrzymanego w „tu i teraz”. Cioran otwiera perspektywę trwania, w którym nie ma
rozwiązania (albo polega ono jedynie na możliwości targnięcia się na własne życie).
Stasiuka ta postawa Ciorana zmusza do ruchu – do wędrówek myśli, do filtrowania
uczuć, do refleksji nad czasem i nad losem. Świat w ruchu staje się dla autora
Dukli obiektem zachwytu. Dla Chwina natomiast stanowi wyłącznie przykład postępującego upadku. Po raz kolejny potwierdza się, co trzeba podkreślić, że to
doświadczenie egzystencjalne kształtuje pisarza. Dla Chwina – o czym on wielokrotnie mówił i pisał – takim przełomem życiowym i twórczym był widok pacyfikacji Gdańska przez milicję i wojsko w grudniu 1970. Bezpośrednia obserwacja owych
wypadków pozwoliła temu pisarzowi doznać obezwładniającego poczucia, iż działa
tam nieokreślona obca siła:
Grudzień to było dla mnie doświadczenie traumatyczne. Wyszedłem z tego głęboko poraniony. Coś
się zachwiało w mojej wizji świata. Nie chodziło tylko o sprawy patriotyczno-niepodległościowo-martyrologiczne. Przeraziła mnie struktura zdarzeń, coś, co nazwałbym diabelstwem przypadku. [...]
Tamtego dnia wyszedłem na ulice Gdańska. To, co wtedy odczułem, to było dziwne doświadczenie
Obecności. Nie umiałem powiedzieć, co to jest za Obecność i czyja, ale czułem ją bardzo silnie70.

Obcość jest znana, wręcz bliska Chwinowi, czaiła się już w jego dzieciństwie,
kiedy zdał sobie sprawę z „wchodzenia w cudzy dom”, potem stała się niezbywalnym
elementem życia w obcym-swoim kraju. Na tym poczuciu zasadza się także jego
opowieść o Polsce, jaką snuje on w swojej prozie. Obcość jest siłą napędową. Jej
przejawy Chwin tropi w sobie, w swym otoczeniu, ale i w literaturze. Temu sposobowi lektury patronuje nieodmiennie Gombrowicz, polemizujący z romantyzmem
mesjańskim. Nie przypadkiem w roli naukowca Chwin zadebiutował właśnie esejem
o autorze Trans-Atlantyku, porównując go z Mickiewiczem:
Po wielkiej przegranej wojnie polski emigrant – pierwszy we francuskiej, drugi w argentyńskiej
stolicy – pisze swoją „Rzecz o Polsce”.
Pierwszy wzdycha „na paryskim bruku” do tych pól zielonych, gdzie dzięcielina, świerzop i gryka
jak śnieg... Drugi wykrzywia twarz w szyderczym grymasie, zapraszając na „kluski stare na oleju grzechów” i opowiada o sobie, o przygodach swoich w Buenos Aires, o emigracji, o spotworniałym obliczu
Polaka-pielgrzyma, jakby dopisując to, co zatajone w narodowej epopei71.

Chwin patrzy krytycznie na nurt literatury dającej prymat indywidualnemu
spojrzeniu, pierwszeństwo polskości, która musi się określić wobec Europy i własnych mitów:
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choroby, to przemawia do mnie trochę mniej. Zanim zacznie się zdanie, to już wiadomo, że będzie
tak błyskotliwe, że coś okropnego”.
Prześwity w kamiennych tablicach. Ze S. C h w i n e m, pisarzem, rozmawia A. F r a n a s z e k.
„Tygodnik Powszechny” 2006, nr 52, s. 12. Doświadczenie Grudnia 70 opisał Chwin w Dolinie
Radości.
C h w i n, „Trans-Atlantyk” wobec „Pana Tadeusza”, s. 97.
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Polak współczesny [...], według Gombrowicza, jest w takim stopniu pochłonięty myślami o zachowaniu swej narodowej tożsamości, że zapomina o tym, iż powinien zobaczyć w sobie nie tylko reprezentanta narodu, lecz także autonomiczną, niepowtarzalną i niezależną osobowość. Gwałtowne dążenie do
pełnej identyfikacji z Formą Polską, dążenie do tego, by ani przez chwilę nie przestać „być Polakiem”,
sprawia, że Polak ma słabe poczucie jednostkowości. A przed tym właśnie Gombrowicz się broni – odpowiadając postawą „dystansu wobec Polskości”72.

To lekcja, którą Chwin jako pisarz-inteligent będzie odrabiał w każdej swojej
powieści, penetrując polskość poprzez to, co obce, na jej obrzeżach, i w tym, co
próbuje ją rozbić, osłabić.
Z lektury twórczości wymienionych tu autorów: Pilcha, Andermana, Mentzla, Stasiuka i Chwina, wyłania się figura pisarza jako kogoś, kto zamieszkuje w opowieści.
To literatura ocala ich podmiotowość. Autorzy ci są umocowani inaczej niż kiedyś:
na obrzeżach, które nie stanowią marginesu, nie wywołują u nich kompleksu prowincji wobec centrum, ale są miejscami uprzywilejowanego określenia się w swoich
korzeniach. Omawiani tu pisarze uczynili z literatury styl życia – nie tylko w znaczeniu zarobkowym czy zawodowym. Potrzebują jej w tym najbardziej elementarnym
wymiarze – konstytuowania się własnego „ja”. Powtarzanie wątków, tematów, fraz
to strategia wiążąca wydarzenia: te z przeszłości i te uaktualniane w teraźniejszości.
Świat książek nie stanowi rzeczywistości alternatywnej wobec realnej codzienności,
ale pozwala ją ujarzmić, uczynić znośną. Czytanie traktują ci pisarze jako swoiste
update w procesie ustanawiania więzi z otoczeniem i z samym sobą. Lektura umożliwia im uchwycenie ruchu myśli od powtórzenia (czegoś identycznego) do różnicy
(tego, co odmienne) i zbadanie relacji między tożsamym a innym. Czytanie staje się
sposobem bycia w świecie. To pozwala ustanowić nową prywatność, której obszarem komunikacji – ze sobą, z innym, z tradycją – będzie literatura korzystająca
z biografii i przetwarzająca ją.
Abstract
KATARZYNA BUSZKOWSKA Institute of Literary Research of the Polish Academy of
Sciences, Warsaw
ORCID: 0000-0003-0006-0954
SETTLED IN LITERATURE ON READING WRITERS
The paper demonstrates the way in which the contemporary writer is shaped by literature, especially
by other writers. While reading becomes a mode of anchoring in the world, a recurring reading turns
out to be not only a place of forming the writer’s identity, but also of the themes which figure their
biography and creativity. The process of creation, the artist’s maturation and special importance of art
for such writers as Jerzy Pilch, Janusz Anderman, Zbigniew Mentzel, Stefan Chwin or Andrzej Stasiuk
are fundamentals of spiritual life. What emerges from reading pieces by the mentioned men of letters
is the figure of the writer who inhabits the story. For them literature has become a way of life, not only
in financial or professional aspect. They need literature in its most fundamental meaning to construct
their own “I”. The world of books is not an alternative to everyday realty but it allows to subjugate it
and to make it bearable.
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RECEPCJA LITERACKA – JAK MOŻE BYĆ ROZUMIANA
WE WSPÓŁCZESNYM LITERATUROZNAWSTWIE?
Pytanie o znaczenie i funkcje pojęcia recepcji (w tym także tej znajdującej odbicie
w sztuce słowa, przez Michała Głowińskiego nazywanej „dialogiem symetrycznym” 1)
utworu literackiego pozostaje wciąż aktualne i otwarte, nasuwając kolejne problemy. Badania nad tym zagadnieniem w latach siedemdziesiątych XX wieku stały się
forpocztą literaturoznawstwa – miały stanowić remedium na kryzys legitymizacji
tej dziedziny. Stworzyły niejako nowy jej paradygmat, w dużym stopniu przenosząc
środek ciężkości procesu interpretacyjnego z intencjonalności autora i formy tekstu
na swobodę interpretacyjną odbiorcy. W związku z tym swoją ostrość straciło kategoryczne i obrazowe stwierdzenie Wystana H. Audena, który uważał, że „Jako
czytelnicy prawie wszyscy przypominamy trochę owych uliczników, którzy domalowują wąsy pannom na afiszach”2. W nowej sytuacji tekst znalazł się w pewnym
sensie w rękach osoby przeprowadzającej jego lekturę i został umieszczony w tej
perspektywie interpretacyjnej. Owa zmiana jednak (na szczęście?) nie rozwiała
ostatecznie wątpliwości co do pozycji zajmowanych przez autora, tekst i odbiorcę
oraz co do rodzaju relacji łączących ich w komunikacji literackiej.
Pytanie, na które docelowo chcę odpowiedzieć w niniejszym artykule: „Jak
można dziś rozumieć pojęcie recepcji literackiej?”, poprzedzę dwoma innymi, pomocniczymi: czy badania nad recepcją są jeszcze użyteczne dla współczesnego literaturoznawstwa? czy nie dzieje się jednak może tak, że – ujmując rzecz nieco
kolokwialnie – „król jest nagi”, że nie ma już nic do odkrycia i omawiane studia
osiągnęły kres poznawczy? Kariera odbioru i odbiorcy miała przecież swój wymiar
paradoksalny – prymat czytelnika w interpretacji sensu utworu implikuje liczne
niejasności, które rodzą problemy3, podobnie jak wcześniej czyniły to konflikty
o prymat intencji autora i autorytetu tekstu. Jak pisze Antoine Compagnon:
Długo ignorowany przez filologię, a potem przez New Criticism, formalizm i strukturalizm, trzymany na dystans jak natręt w imię „iluzji uczuciowej”, czytelnik, powracając na scenę literacką obok autora i tekstu (lub pomiędzy nich, przeciw autorowi i tekstowi), przełamał ich binarną opozycję, zniósł
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Pojęcie wprowadzone przez M. G ł o w i ń s k i e g o w artykule Komunikacja literacka jako sfera
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Wstęp J. Z i e l i ń s k i. Warszawa 1988, s. 16 (przeł. H. K r z e c z k o w s k i).
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ich alternatywę, która stała się jałowa. [...] Tyle że, znalazłszy się już na placu boju, teraz z kolei walczący w obronie czytelnika chcieli wykluczyć wszystkich swych konkurentów. Autor i tekst – a w końcu
i sam czytelnik – okazali się niezdolni sprostać wymaganiom teoretyków recepcji4.

Na drugie z owych pytań pomocniczych (mające charakter retoryczny) odpowiem,
nie zwlekając: mimo wszystkich wspomnianych trudności kwestia czytelnika i recepcji nadal jest w badaniach nad sztuką słowa oczywiście ważna i nieuchronnie
powraca (jak pisał Stanley Fish: „Większość sporów literackich bierze się nie z różnic odbioru, lecz z tego, że odbiór jest różnie odbierany”5). W pierwszej kolejności
muszę wskazać na aspekt pragmatyczny: w pracy poświęconej problemom recepcji
literackiej nie sposób zaprzeczyć jej istotności, skoro zagadnienie to się podejmuje
i poddaje rozważaniom. Ponadto należy podkreślić, że – czy tego chcemy, czy nie –
pytanie o odbiór i o czytelnika zawsze pozostanie podstawowe dla literaturoznawstwa, choćby temat ów chwilowo nie wysuwał się na główny plan zainteresowań
naukowych. Recepcja literacka nieodmiennie znajduje się więc w kręgu kwestii
fundamentalnych dla omawianej dyscypliny. Dzieje się tak z wielu różnych powodów, które mam nadzieję zasygnalizować w niniejszym szkicu.
Rozbudowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku badania
nad recepcją obecnie uznawane są za ciekawe bardziej jako swego rodzaju fenomen
historyczny niż jako element współczesnej praktyki interpretacyjnej. Czy ich dzieje się skończyły? Postaram się unaocznić, że oryginalnie wypracowane ujęcia estetyki recepcji mogą być nadal ważne i stanowić użyteczny drogowskaz dla literaturo- i kulturoznawstwa. Aby to uczynić, należy spojrzeć na studia nad tym zagadnieniem nie z perspektywy ortodoksyjnej, ale myśląc o sztuce słowa w sposób
otwarty na jej twórczy i szeroki aspekt. Jak pisze w tym kontekście Winfried Fluck,
taką wspólną przestrzenią może być próba połączenia zadań estetyki recepcji, antropologii literackiej oraz Funktionsgeschichte, czyli badań nad zmieniającymi się
funkcjami literatury6.
Studia nad estetyką recepcji uwypukliły społeczne funkcjonowanie literatury
i sformułowały (piórem Wolfganga Isera) podstawowe pytanie: dlaczego ludzie czytają, choć – z zasady – mają świadomość, że to, co czytają, jest tylko fikcją? Niewykluczone, iż dzieje się tak dlatego, że nie czyta się literatury dla sensu zawartego
w utworze, dla obiektywnej wiedzy, lecz w zupełnie innym celu. Można zauważyć,
że asymetryczna relacja, jaka nawiązuje się między czytelnikiem a tekstem (asymetria ta wynika m.in. z braku utożsamienia tekstu i znaczenia) bywa dla tego
pierwszego właśnie szansą na samodzielne i krytyczne myślenie. Myślenie takie
rozumiem tutaj nie tyle jako profesjonalne podejście do utworu, jako „lekturę
znawców” (by posłużyć się terminem sformułowanym przez Janusza Sławińskiego7),
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ile jako efekt wrodzonej niestabilności tekstu, który jest każdorazowo aktualizowany przez dowolnego (bez względu na kompetencje) czytelnika (czyli również przez
„nieznawcę”). Inną kwestią wartą odnotowania wydaje się fakt, że ta „wolność
myślenia” zawsze istnieje w pewnych ramach – wynikających z kultury i funkcjonowania społecznego jednostki8.
Według Flucka klasyczna, Iserowska estetyka recepcji nie daje odpowiedzi na
wiele pytań, dlatego w celu ich uzyskania warto wykorzystać projekt antropologii
literatury. Posiłkując się pomysłami Isera, Fluck rozwija całkiem spójną koncepcję
opartą na tym właśnie projekcie, w którym przeżycie estetyczne odbiorcy jest nieprzetłumaczalne, jednak w efekcie redeskrypcji produkuje on drugi tekst, który
zapewnia wskazówki wykorzystywane podczas interpretacyjnego spotkania z tym
pierwszym. Proces redeskrypcji w każdym przypadku będzie przebiegał inaczej,
więc i odczytania tego samego tekstu każdorazowo okażą się różne. Jednak owe
różnice mogą stać się pouczające i warto je badać, a co za tym idzie, obserwować
najczęściej wykorzystywane wzory recepcji. W związku z tym, zauważa Fluck, „kulturowa historia literatury staje się historią różnych użyć tekstów w aktach recepcji.
Historia literatury i historia recepcji są więc nierozłączne i nie wolno ich nigdy
separować”9. Propozycja Flucka wydaje się konstrukcją przekonującą, opartą na
słusznym – moim zdaniem – założeniu, że kultura stanowi wytwór i zapis ludzkich
działań, ale także, zarazem, ma istotny wpływ na reakcje czytelnika. Kultura i czytelnik kształtują się nawzajem.
Pomysł Flucka ma wszakże (przynajmniej) jeden słaby punkt: brak oddzielenia
zakresu pojęciowego recepcji od interpretacji. Mimo że zamiarem niemieckiego
badacza było poświęcenie wywodu temu pierwszemu zjawisku, w głównej mierze
mówi on w zasadzie o interpretacji, czego, jak się wydaje, nie jest do końca świadomy, gdyż utożsamia te pojęcia. Rozgraniczenie recepcji i interpretacji zawsze
stanowiło zadanie niełatwe – ze względu na tożsamość części ich zakresów znaczeniowych. Choć trudno wskazać wyraźne rozróżnienie między nimi, warto się tego
podjąć. Przedstawię tu kilka stanowisk badawczych dotyczących owej kwestii.
Jedną z propozycji jest pomysł Norberta Groebena, który próbuje oddzielić recepcję od interpretacji, przypisując im odpowiednio skupienie się albo na formie,
albo na aspekcie estetycznym tekstu. Według tego uczonego interpretacja to „teoretyczna konstrukcja sensu dzieła na podstawie (odbieranych) znaczeń tekstu i materialno-obiektywnej struktury tekstu”, w przeciwieństwie do recepcji, którą autor
omawianej koncepcji charakteryzuje bardziej jako odbiór estetyczny10. Rozróżnienie
to wydaje się jednak nie do końca jasne. Nieco inną, lecz też z gruntu strukturali-
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Nie oznacza to jednak, że kultura ma moc całkowicie zniewalającą. Celowo nawiązuję w tym
miejscu do tytułu przedmowy A. S z a h a j a (Zniewalająca moc kultury) do znanego i – wydawałoby
się – dobrze już opracowanego polskiego zbioru esejów S. F i s h a Interpretacja, retoryka, polityka.
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styczną propozycję przedstawił Gunter Grimm, pisząc, że w gestii interpretacji leży
odniesienie do przedmiotu, a także obiektywizm związany ze sprawdzalnością.
W związku z tymi (dość arbitralnie narzuconymi) cechami interpretacją powinien
zająć się badacz i profesjonalista. Z kolei do zbioru recepcji literackiej Grimm przyporządkował odniesienie do podmiotu i subiektywizm – dlatego przekonywał, że tym
wymiarem powinien zająć się zwykły czytelnik, „normalny konsument”11.
Trudno stwierdzić, czym Grimm uzasadnia taką dychotomię. Nie wydaje się
ona również w najmniejszym stopniu operatywna, pomijając nawet kwestię możliwości łączenia obu opisanych modeli – w przypadku odbiorcy profesjonalnego, ale
w danym momencie czytającego subiektywnie i prywatnie (pozostają więc wszystkie
odcienie szarości i potencjał gradacji).
Inną próbę odniesienia się to tego zagadnienia podjął Hans Robert Jauss, który dość niejednoznacznie pisał:
Recepcja jako pojęcie estetyczne ma dwa znaczenia, zarazem czynne i bierne; recepcję w sensie
estetycznym określa się jako akt o podwójnym charakterze, zawierający w sobie jednocześnie efekt
wywołany przez dzieło sztuki i sposób, w jaki jest ono przyjmowane przez publiczność (czy – inaczej
mówiąc – jej „odpowiedź”). Publiczność (bądź raczej odbiorca) może reagować bardzo rozmaicie: dzieło
sztuki można po prostu poznać, można poddać je krytycznej ocenie, można je podziwiać lub odrzucić,
komentować jego treść, przyjąć powszechnie uznaną interpretację lub próbować znaleźć nową. Odbiorca może wreszcie odpowiedzieć na dzieło sam, tworząc nowe dzieło12.

Jak zauważa Jauss, zgodnie z ujęciem historii literatury jako procesu, na który wpływają trzy czynniki: autor, dzieło i czytelnicy, recepcja – w sensie estetycznym – byłaby elementem komunikacji literackiej odbywającej się pomiędzy nimi.
Jako składnik zarówno czynny, jak i bierny, jest recepcja w takim akcie jednocześnie przyswajaniem i wymianą. W pierwszym przypadku oznacza to efekt, jaki dzieło wywołuje wśród odbiorców, w drugim zaś sposób, w jaki jest przez nich przyjęte.
Na zaistnienie komunikacji pozwalają nieograniczone kompetencje odbiorcy: od
zwykłego poznania dzieła, poprzez możliwość krytycznej czy aprobującej oceny,
poszukiwania nowej interpretacji, aż do stworzenia dzieła-odpowiedzi.
Kończąc rozważania na temat rozgraniczenia recepcji i interpretacji13, chcę
odnotować, że bywa również, iż akt komunikacyjny zatacza koło. Dzieje się to w sytuacji, w której autor staje się „odbiorcą” poprzez proces pisania. Jak konstatuje
Jauss, w wyniku wszystkich tych działań zmienia się – w pewnej mierze – ontologiczny sens dwóch elementów komunikacji: utworu oraz czytelnika. W przypadku
tego pierwszego ów nowy sens to, zgodnie ze słowami uczonego, „wynik współwy-

11
12
13
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teoria badań literackich za granicą. Oprac. H. M a r k i e w i c z. T. 4, cz. 1. Wyd. 2, zmien., popr.
Kraków 1996, s. 297 (przeł. K. J a c h i m c z a k).
G. G r i m m, Recepcja a interpretacja. W  zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą,
s. 267 (przeł. K. J a c h i m c z a k). Zob. cały wywód na ten temat: ibidem, s. 255–267.
H. R. J a u s s, Estetyka recepcji i komunikacja literacka. W: Teoria literatury i metodologia badań
literackich. Wybór, wstęp D. U l i c k a. Warszawa 1999, s. 267–268 (przeł. B. P r z y b y ł o w s k a).
Zob. M. R y c h l e w s k i, Interpretacja i konsumpcja. „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 15. – M. C i eś l u k, Sade oczami współczesnych Polaków – krytyka literacka, filozofia, kultura masowa. Praca
magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Skwary. Szczecin 2011, s. 9. Na stronie:
http://docplayer.pl/7870386-Sade-oczami-wspolczesnych-polakow-krytyka-literacka-filozofiakultura-masowa.html (data dostępu: 29 I 2019).
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stępowania dwóch czynników: horyzontu oczekiwań (czyli kodu pierwotnego) zawartego w dziele oraz horyzontu doświadczenia (czyli kodu wtórnego), którym
uzupełnia dzieło jego odbiorca”14.
Jak stwierdził Jauss, funkcja społeczna komunikacji literackiej może zaistnieć
jedynie wtedy, gdy uzna się występowanie relacji o charakterze dialogowym między
jej elementami. Pozwala to na rozumienie dzieła literackiego jako specyficznego
aktu komunikacji, którego rola nie ogranicza się tylko do przekazania informacji.
Na recepcję literacką z perspektywy komunikacji literackiej patrzy również
Głowiński w artykule Komunikacja literacka jako sfera napięć. Spośród kwestii
podnoszonych w opracowaniu szczególnie inspirujący wydaje się wątek kompetencji komunikacyjnej, który wiedzie badacza do pojęcia „lektur pisarskich”, określanych przezeń następująco:
Umiejętność [...] stosowania i rozwijania zasad wyprowadzonych z odbieranej wypowiedzi istotna
jest dla pewnego tylko typu lektur; można je określić jako lektury pisarskie. Jest to sprawa dla analizy
komunikacji literackiej oczywiście bardzo istotna (zwłaszcza gdy chce się analizować rozpowszechnianie
się pewnych konwencji literackich, dominację pewnych stylów itp.), stanowi jednak przypadek szczegółowy, a także wtórny, bo pisarskie zastosowanie reguł wyprowadzonych z wypowiedzi będącej przedmiotem recepcji jest zjawiskiem drugiego stopnia; najpierw coś trzeba zrozumieć, by potem móc stosować15.

Utwór i czytelnik nie są jednocześnie wolni od kontekstu kulturowego, który
częściowo determinuje recepcję. Nie do końca mogę się zgodzić ze stwierdzeniem,
że „najpierw coś trzeba zrozumieć, by potem móc stosować”. Przecież w historii
omawianego zagadnienia często zdarzają się przypadki tak powierzchownych,
stygmatyzujących nawiązań do autora-poprzednika, iż trudno mówić w tej sytuacji
o jakimkolwiek rozumieniu czy interpretowaniu tekstu16. Te przypadki naruszają
cytowaną zasadę. Ciekawe wydaje się, że Głowiński uwzględnia model odbiorcy
jako potencjalnego twórcy – to, że odpowiedzią czytelnika może być powstanie
tekstu zależnego czy też inspirowanego utworem pierwotnym. Użyte przez badacza
określenie „zjawisko drugiego stopnia”, oczywiście, nasuwa na myśl Palimpsesty
Gérarda Genette’a i tym samym przywołuje zagadnienie intertekstualności. Właśnie
jemu się teraz przyjrzę, odchodząc chwilowo od rozważań nad rolami przypisanymi
interpretacji i recepcji.
Wracając – w zasygnalizowanym przed chwilą celu – do zagadnień komunikacji literackiej, warto zauważyć, że w klasycznym schemacie komunikacyjnym Romana Jakobsona (rozwijającym koncepcję Karla Bühlera) odbiorca-czytelnik widziany jest w zasadzie jako konsument (finalne ogniwo, terminus), bez uwzględnienia jego roli jako twórcy17. Gdyby próbować uzupełnić ten model i ująć w nim
zjawisko lektur pisarskich, trzeba by zapewne porównać go do schematu połączeń
sieci neuronowej, w której wszystkie elementy (czytelnicy-twórcy, odbiorcy-autorzy)
wchodzą ze sobą w związki, generując swoistą tkaninę intertekstualną. W ramach
takiej sieci komunikują się ze sobą na zasadzie rekurencji. W zbiorze recepcji mie14
15
16
17
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J a u s s, op. cit., s. 268.
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W zb.: Wymiary powrotu w literaturze. Red. M. G a r b a c i k [i in.]. Kraków 2012.
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ściłaby się zatem intertekstualność, a więc w ramach odbioru byłaby kategorią
podrzędną, jako jego konsekwencja.
Aspekt intertekstualny przenosi ciężar semantyczny dzieła na jego recepcję.
Badacze z kręgu estetyki omawianego procesu twierdzą, że znaczenie konstytuuje
się w dynamicznym, za każdym razem innym przebiegu lektury, który jest jednocześnie współtworzony przez system konotacji i pamięci, jakimi dysponuje odbiorca.
Pamięć i umiejętność reminiscencji pomagają czytelnikowi w identyfikowaniu sensów i odnoszeniu ich do własnych doświadczeń, treści przyswojonych gdzie indziej.
Dlatego można powiedzieć, że w utworze intertekstualnym pojęcie recepcji stanowi
klucz do jego odczytań. Ze względu na to, iż dzieło nie istnieje inaczej, jak tylko
poprzez swoje interpretacje, uwaga badacza dokonującego lektury zostaje skoncentrowana na recepcji tegoż dzieła. Rola, jaką uczony odgrywa w opisanej sytuacji,
zaczyna opierać się na kolekcjonowaniu, selekcjonowaniu i porównywaniu powstałych interpretacji literatury. To one stają się elementarnym przedmiotem studiów.
Jednocześnie poetyka recepcji wymusza konieczność podkreślania wszelkich
rodzajów uwikłania tekstu literackiego w kulturę, jego „naturę kulturową”. Jako że
teksty funkcjonują w ramach wspólnot interpretacyjnych, każda interpretacja jest
uwarunkowana kulturowo. Recepcja stanowi zatem zbiór takich interpretacji, powstałych jako odczytania historyczne (rozłożone w czasie) i jako ślady lektury wspólnot interpretacyjnych, które są nadal i nieustannie realizowane – synchroniczne.
Przechodząc już bezpośrednio do próby odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule niniejszego artykułu, warto przypomnieć, że prymat czytelnika (a także autora
i tekstu) został zanegowany w ramach – wywodzącego się z kręgu badań neopragmatystycznych – pojęcia wspólnot interpretacyjnych, które stają się gwarantem
poprawnego odczytania tekstu (w sposób charakterystyczny dla danej wspólnoty,
wobec dyskwalifikacji autora, tekstu i odbiorcy-czytelnika). Według interpretatorów
pojęcia wprowadzonego przez Stanleya Fisha:
wspólnota interpretacyjna to pewien sposób patrzenia na świat właściwy danej grupie osób, który
sprawia, że osoby te mogą widzieć różne rzeczy mniej więcej tak samo dlatego, iż ten podzielany sposób
widzenia świata niejako w y m u s z a t o n a n i c h. To znaczy sprawia on, że pewne rzeczy wydają się
dla członków danej wspólnoty oczywiste, odpowiednie, rozumne, zrozumiałe, akceptowalne, a inne
zdają się niezrozumiałe, nie-do-wytłumaczenia, dziwne, błędne itp.18

W syntezach uniwersyteckich dotyczących recepcji literackiej ten punkt zwrotny (stanowisko Fisha, które wyewoluowało z koncepcji „literatury w czytelniku” do
wspólnot interpretacyjnych) bywa uznawany za „upadek estetyki recepcji”, który
zamyka „odbiorcę w jego przesądach. Tutaj tekst i czytelnik są zakładnikami wspólnoty interpretacyjnej, do której przynależą, choć może nazywanie ich »zakładnikami« pozostawia im jeszcze zbyt wiele tożsamości”19. Compagnon stawia sprawę na
ostrzu noża, pisząc:
18

19
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T. M a r k i e w k a, „Wielki filozof”, czyli spór o interpretację. „Podteksty” 2012, nr 1/2. Na stronie:
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wspólnoty interpretacyjne, na modłę repertuaru Isera czy horyzontu oczekiwań Jaussa, to zespoły norm
interpretacyjnych, literackich i pozaliterackich, podzielanych przez daną grupę; konwencje, kod, ideologia, jeśli kto woli. Lecz w odróżnieniu od repertuaru i horyzontu oczekiwań wspólnota interpretacyjna nie pozostawia już najmniejszej autonomii czytelnikowi, a dokładniej mówiąc, lekturze, ani tekstowi,
który z lektury się wyłania: wraz z pojawieniem się gry pomiędzy odchyleniem i normą zniesiona zostaje wszelka subiektywność20.

Dość pesymistyczna wizja „unieważnionego” czytelnika, jaką rysuje Compagnon,
opisując wspólnoty interpretacyjne, nie jest odosobniona21, ale na szczęście nie
pozostaje jedyną perspektywą. Pozytywny wymiar koncepcji Fisha zauważa i podkreśla np. Andrzej Skrendo. Według niego zgodnie z tym ujęciem:
Tekst może mieć kilka znaczeń literalnych (podstawowych) w zależności od punktu odniesienia,
przy czym można znaczenia te odróżniać, gdyż są one osadzone w jakimś otoczeniu. Wolno – bez popadania w sprzeczność – obstawać przy wartości swojej lektury, gdyż zmiana odbywa się w ramach kontekstów równoprawnych epistemologicznie22.

Skrendo dopuszcza zatem różnorodność wspólnot interpretacyjnych, które
poprzez swoją mnogość dają szansę wyboru, a tym samym nie są już tak bardzo
opresyjne i ograniczające swobodę interpretacyjną. Celowo zestawiam stanowiska
właśnie tych badaczy, aby pokazać, jak odmienna może być recepcja wspólnot
interpretacyjnych w ramach różnych wariantów ich samych23.
Sądzę, że aby rozstrzygnąć, jak Fish definiuje to pojęcie, należy sięgnąć do oryginału (nieprzetłumaczonego na język polski) artykułu Interpreting the „Variorum”,
w którym zostało ono po raz pierwszy wprowadzone. Wychodząc od interpretacji
Variorum Commentary – zbioru studiów dotyczących utworów Johna Miltona – Fish
stwierdza:
wspólnoty interpretacyjne złożone są z osób dzielących strategie interpretacyjne dla tworzenia tekstów
lub też konstytuowania ich właściwości i przypisywania im intencji. Nie składają się z jednostek dzielących te strategie w celu „odczytywania” tekstów (w zwykłym, „lekturowym” tego słowa znaczeniu).
Inaczej mówiąc, istnienie strategii interpretacyjnych poprzedza akt czytelniczy, a nie na odwrót (a contrario do tego, co się zazwyczaj zakłada) – dzięki temu kształtują one to, co jest odczytywane24.

Aby zrozumieć pojęcie wspólnot interpretacyjnych, należy odwołać się do zasad
logiki prawniczej25 i traktować owe wspólnoty jako zbiory. Zgodnie z tymi zasadami zbiór może składać się z jednego bądź większej liczby elementów26. W przypad-

20
21
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ku wspólnot Fisha elementami zbioru są członkowie wspólnot interpretacyjnych.
Mogą oni należeć do jednego lub więcej zbiorów (wspólnot), czyli mogą być częściami wspólnymi kilku zbiorów. Tym, przez co zdeterminowana zostaje przynależność
do danego zbioru, jest wykorzystywanie (w odróżnieniu od dysponowania innymi
narzędziami – tu właśnie uruchamia się metafora skrzynki narzędziowej) konkretnej strategii interpretacyjnej. Poprzez nie członek wspólnoty „pisze” tekst, czyli
określa jego znaczenie. Strategia interpretacyjna zawiera się w tekście, konstytuuje
jego właściwości i określa jego cechy.
Członkowie wspólnot nie używają strategii interpretacyjnych do „tradycyjnego”
(tzn. pasywnego) odczytywania tekstów. Odczytywanie utożsamia Fish z tworzeniem
i pisaniem. Wskazuje, że strategia interpretacyjna musi istnieć przed aktem czytelniczym. Jest to konieczne, gdyż aby coś zrobić, trzeba wcześniej mieć odpowiednie narzędzie. Lecz to narzędzie nie zostaje arbitralnie narzucone, można je nabyć,
zmienić, odrzucić, a także samodzielnie wykształcić. Trudno więc mówić tu o zniewoleniu odbiorcy, które przypisuje Fishowi m.in. Compagnon. Amerykański badacz
w referowanym tekście właściwie nie podejmuje tematu genezy strategii interpretacyjnych, natomiast porusza kwestie ich przyswojenia. Oznacza to, że nie jest
wykluczone samodzielne kreowanie tych strategii. Jak pisze dalej Fish:
Jeśli dogmatem wiary danej społeczności będzie różnorodność tekstów, to tworzący ją członkowie
będą dysponować repertuarem strategii do ich wytworzenia [czyli do odczytania interpretującego – A. J.].
Natomiast jeśli inna wspólnota będzie wyznawać istnienie pojedynczego tekstu, wówczas jej członkowie
będą zawsze tworzyć przy użyciu pojedynczej strategii. Tak jak pierwsza wspólnota będzie oskarżać tę
drugą o redukcyjność, tak ta druga z kolei będzie oskarżać pierwszą o powierzchowność. Wspólnoty te
będą wzajemnie przyjmować, że każda odmienna wspólnota błędnie postrzega „prawdziwy tekst”. Natomiast prawdziwym stwierdzeniem stanie się to, iż każda z nich postrzega tekst (bądź teksty) na sposób wymagany przez jej strategie interpretacyjne i na sposób, w jaki te strategie dają tym tekstom życie27.

Fish ilustruje opisywaną zasadę działania przykładem dwóch wspólnot. Pierwsza z nich odczytuje tekst w sposób uproszczony, „płaski”, druga zaś – wielowymiarowo, przy użyciu licznych strategii interpretacyjnych. Przykłady te są zestawione w sposób kontrastowy, aby wyraźnie poprzeć argument i pokazać złożoną
relację między wspólnotami. Wspólnota (nawet jednoosobowa) dysponująca wyłącznie jedną strategią i korzystająca wyłącznie z niej będzie tworzyć wyłącznie
jeden tekst. W przypadku wspólnoty „wielowymiarowej” konieczne jest użytkowanie
wielu tekstów i posługiwanie się wieloma strategiami interpretacyjnymi.
W tym miejscu rysuje się linia sporu między wspólnotami, polegająca na wzajemnych oskarżeniach o błędne/mylne/nieprawidłowe „utworzenie” tekstu (tekstów).
Fish nie wskazuje, która ze wspólnot ma „rację”, gdyż stwierdzenie tego pozostaje
niemożliwe – żadna ze wspólnot nie nabywa monopolu na ostatecznie prawidłowe
odczytanie. Badacz konstatuje na koniec, że nie da się zanegować jedynie, iż każda
ze wspólnot postrzega tekst w odmienny sposób, który jest z góry określony przez
strategie interpretacyjne zastosowane (wybrane28) przez nią.
Powyższe wyjaśnia trwałość i jednorodność interpretacji występującej pośród różnych czytelników
(gdyż należą oni do tej samej wspólnoty), jak również eksplikuje regularność w tworzeniu różnych te-

27
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kstów poprzez stosowanie różnych strategii przez pojedynczego czytelnika (należącego do różnych
wspólnot). Tłumaczy także powody, dla których występują rozbieżności, i to, dlaczego tak często stają
się one przedmiotem dyskusji – nie przez niezmienność tekstów, lecz ze względu na to, na ile stabilne
są tkanki wspólnot interpretacyjnych i na ile pozwalają przez to wyrazić odmienności poglądów [ze
względu na ustalony skład wspólnoty – A. J.]29.

Podążając za tokiem myślenia Fisha, można dojść do wniosku, że nie istnieje
odczytanie kanoniczne, gdyż stałe odczytanie – w konkretnym okresie uznawane
za kanoniczne – obowiązuje tak długo, jak długo trwa dana wspólnota interpretacyjna. To czas wystarczający, aby przedstawić jej argument, ale jednocześnie zbyt
krótki, aby tym argumentem przeważyć spór (toczony z innymi wspólnotami).
W dalszej części artykułu Fish stwierdza:
Naturalnie stabilność ta nie jest wieczna (odmiennie od tej ponadczasowej stabilności tekstów, do
której tęsknilibyśmy). Wspólnoty interpretacyjne mogą się rozrastać i maleć, a ich członkowie mogą się
pomiędzy nimi przemieszczać, przez co zaszeregowania nie są stałe, lecz trwałe na tyle, by dalej swoją
stabilnością wzmagać toczące się spory interpretacyjne. Jednocześnie wspólnoty interpretacyjne dostatecznie są zmienne, aby uniemożliwić rozstrzygnięcie tych sporów. Tak więc pojęcie wspólnot interpretacyjnych uplasowane jest pomiędzy nieosiągalnym i d e a ł e m a [...] napędzanym przez wielu s t r ac h e m [przed anarchią interpretacyjną – A. J.]30.

Fishowi przypisuje się, że w omawianych przez niego wspólnotach wszystkie
strategie interpretacyjne mają ustalony charakter – w ramach konwencji, ideologii –
i brak miejsca na wolność indywidualnego odczytania. Przytoczony właśnie cytat
neguje takie stwierdzenia. Jak wskazuje Fish, wspólnoty interpretacyjne nie są
„zabetonowane” (badacz wielokrotnie podkreśla ich tymczasowość), ich liczebność
może ulegać zmianie. Wewnątrz nich występuje fluktuacja tworzących je członków –
zaszeregowania nie są permanentne. Oznacza to, że wspólnoty takie nie ograniczają czytelnika w kwestii decyzji co do strategii interpretacyjnej ani też nie dezintegrują go. Wolność odbiorcy polega na dobraniu owej strategii, przez to zaś na
rozstrzygnięciu, do której ze wspólnot będzie on należeć. Zatem wspólnoty istnieją
między dwoma biegunami – między ideałem niezmiennego znaczenia tekstu a strachem przed anarchią interpretacyjną. Jak wyjaśnia Fish:
I d e a ł kompletnej zgody byłby osiągalny jedynie pod warunkiem nieskrępowania tekstów jakąkolwiek interpretacją. Natomiast s t r a c h przed anarchią interpretacyjną ziściłby się w przypadku
wystąpienia kompletnej dowolności w interpretacjach (tekstotwórczych). Jedynie ta krucha, ale autentyczna, konsolidacja wspólnot interpretacyjnych umożliwia nam rozmawianie, nie dając ani nadziei,
ani powodów do obaw, że kiedykolwiek przestaniemy31.

Minimalna stabilność (ciągłość) wspólnot pozwala na dialog, który nigdy nie
będzie przerwany, gdyż owa stabilność nie jest na tyle silna, aby doprowadzać do
kanonizacji danych odczytań.
Innymi słowy, wspólnoty interpretacyjne nie są trwalsze od tekstów, ponieważ strategie interpretacyjne nie są ani naturalne, ani powszechne, lecz wyuczone. Co nie znaczy, że można wyodrębnić
punkt, w którym ktoś jeszcze żadnej nie nabył, ponieważ zdolności interpretowania [ability to interpret]
nie nabywa się, gdyż jest ona elementem bycia człowiekiem. Nabyć można natomiast sposoby interpre-
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towania [ways of interpreting], jak również można te sposoby zapomnieć bądź wyprzeć, odrzucić na
rzecz innych („nikt już nie czyta w ten sposób”). Wraz z tym następuje odpowiednia zmiana w tekstach,
ale nie dlatego, że są one inaczej odczytywane, lecz dlatego, że są odmiennie pisane32.

W podsumowaniu swojej refleksji na temat wspólnot interpretacyjnych Fish
podkreśla wolność czytelnika, który może wybierać różne ich warianty i uczyć się
nowych strategii odczytań literatury. Owa wolność w ramach wspólnoty to wyparcie albo rozwinięcie pewnych strategii, a także możliwość stosowania niektórych
(lub wszystkich) narzędzi. Strategie interpretacyjne wspólnoty są jednak po-odczytowe, nie zaś oparte na przedsądzie. Zakłada się więc, że nadawanie sensu to
tworzenie (odczytywanie to „pisanie”), do którego każdy ma jakąś wrodzoną predyspozycję interpretacyjną. Swoboda w omawianym zakresie wiąże się też z tym,
iż każdy odbiorca może wykreować osobną wspólnotę (być pierwszym, inicjującym,
lub ostatnim jej członkiem). Pojawia się również paradoks: niewykluczone, że kilka
osób będzie czytać identycznie, bo funkcjonuje w ramach jednej wspólnoty, ale
także jeden człowiek może przyjmować różne strategie interpretacyjne z racji przynależności do kilku wspólnot.
Jak stwierdza Skrendo:
Projekt Fisha wydaje się atrakcyjny m.in. dlatego, że stanowi konkurencję dla różnych wersji
hermeneutyki. Zamiast wydobywać znaczenie i pytać, co tekst znaczy, trzeba obserwować, jak tekst
działa, ponieważ jego znaczenie jest jego działaniem. Być może, tak dałoby się określić to, czym jest dziś
recepcja literatury albo po prostu recepcja33.

Jak w takim razie rozumieć dziś recepcję? Uważam, iż należałoby powiedzieć,
że mamy z nią do czynienia wtedy, gdy nowy tekst zostaje przyjęty do danej wspólnoty interpretacyjnej i staje się swoistym kluczem, wytrychem, strategią interpretacyjną we wspólnocie. Innymi słowy, kiedy czytanie dzieła danego autora (np.
Marcela Prousta, snującego refleksje o funkcjach literatury i zadaniach czytelnika
oraz o procedurach pamięci) dostarcza narzędzi do pisania i czytania innych tekstów.
Abstract
ANNA JARMUSZKIEWICZ Jagiellonian University, Cracow
ORCID: 0000-0001-8810-6456
THE LITERARY RECEPTION: HOW CAN IT BE UNDERSTOOD IN CONTEMPORARY
LITERARY STUDIES?
The article analyses the problem of contemporary research in literary perception and the possible ways
of its development. The analysis is carried out in the context of the perspective offered by the connections between literary reception and literary sociology. Especially much attention is paid to the understanding of interpretive communities—the term coined by an American literary scholar and pragmatist
Stanley Fish. The idea of communities underline the readers’ freedom due to which they may select
different variants and learn new readings of literature. Following this way of reasoning, the article supports the view that the situation in which a new text is adopted by the interpretive community to become
a certain key, a picklock, an interpretive strategy, is the essence of literary reception.
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PÓŁ GŁOSEM, PÓŁ PISMEM WOKÓŁ NOWEJ EDYCJI „DZIENNIKA BEZ
SAMOGŁOSEK” ALEKSANDRA WATA
Samogłoski są samodzielne, spółgłoski odwrotnie – skazane na współpracę, funkcjonują „wespół”, zarazem „dzieląc głos na pół”. Dziennik dookreślony wyrażeniem
„bez samogłosek” powinien być dziennikiem spółgłosek – a zatem jedynie „półgłosem”, zamkniętym w piśmie, a właściwie – w „półpiśmie”. To zaś nieuchronnie
staje się „spółpismem”, ponieważ nie może istnieć samodzielnie i niezależnie, wymaga dopełnienia, dopisania, szukając jednocześnie swojej „drugiej połowy” i tego,
kto zdecyduje się ją dodać.
Dziennik bez samogłosek trzeba uznać za jeden z najbardziej tajemniczych
tekstów Aleksandra Wata – i to ze względu nie na utajnioną treść, lecz na najzupełniej jawną formę. Tę pierwszą bowiem odtajniano i publikowano wielokrotnie,
ta druga, choć od początku jawna, aż do tej pory pozostawała w ukryciu. Być może
więc prawdziwą tajemnicę Dziennika należy tropić na powierzchni znaków, podążając nie za tym, czego nie ma, ale za tym, co jest, podejmując trop widniejących
spółgłosek zamiast zagubionych samogłosek. Tymczasem historia edycji i odczytań
„wybrakowanego” dziennika Wata stanowi w istocie ciąg kolejnych rekonstrukcji,
w których świetle przestaje on być osobliwym, ciemnym i tajemniczym „półpismem”
i „półgłosem”.
(s)Półgłosem
Aleksander Wat z pewnością nie jest jedynym autorem Dziennika bez samogłosek.
Nie nadał mu również tego zręcznego, zagadkowego i zapadającego w pamięć tytułu. Stworzył natomiast – między jesienią 1963 a latem 1964 – około 100 stronic
maszynopisu, w którym pozbawił słowa większości samogłosek, pozostawiając
enigmatyczne, niesamodzielne i szorstkie zbitki spółgłoskowe, gdzieniegdzie chaotycznie poprzetykane samogłoskami. O zapiskach Wata jako o Dzienniku bez
samogłosek myślimy za sprawą Oli Watowej, która – znalazłszy w domowym archiwum męża zaszyfrowane notatki – zdecydowała się je odcyfrować. To właśnie jej
wersja stanowiła podstawę pierwszej edycji dziennika, opracowanej przez Krzysztofa Rutkowskiego i opublikowanej w 1986 roku jako tom drugi Pism wybranych
przez Polonia Book Found w Londynie1, a następnie drugiej, która ukazała się
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w 1990 roku nakładem „Czytelnika”2. Na tej ostatniej bazowali natomiast Krystyna
i Piotr Pietrychowie, przygotowując do druku kolejne – zmienione, uzupełnione
i opatrzone nowymi przypisami oraz indeksem – wydanie, udostępnione publiczności przez tę samą oficynę w 2001 roku3. Podstawą wszystkich owych publikacji
była zatem odcyfrowana wersja Watowej, zweryfikowana i opracowana przez Rutkowskiego. Kolejni edytorzy – postępując w ślad za pierwszą czytelniczką – decydowali się więc na pominięcie oryginalnej formy zapisu dziennika.
Stanowiąca o wyjątkowości omawianego tekstu materialność okazała się w konsekwencji wielką nieobecną kolejnych jego odczytań historycznoliterackich. Z tego
względu nowa wersja, przygotowana do druku przez Michalinę Kmiecik4, odmienia
losy Dziennika bez samogłosek, po raz pierwszy umożliwiając odbiorcy konfrontację z oryginałem tekstu i na nowo pozycjonując jego lekturę, jak też potencjalne
interpretacje. Autorka opracowania zdecydowała się na ponowne odcyfrowanie
dzieła bezpośrednio z maszynopisu Wata, nie uwzględniając licznych ingerencji,
skrótów i poprawek Watowej, zachowując błędy i potknięcia twórcy, powracające
motywy oraz powtórzenia. Otrzymujemy tym samym po raz pierwszy publikację
zawierającą zarówno wersję zaszyfrowaną, jak i jej odczytanie. Motywacje nie pozostawiają wątpliwości – jak twierdzi autorka opracowania, sytuując zarazem
dziennik w przestrzeni własnej interpretacji:
Dodanie samogłosek stanowi swoiste o d c i e l e ś n i e n i e, jest przywróceniem ciała porządkowi
dyskursywnemu, zdjęciem pieczęci idiosynkratyczności. Rozpisywanie więc jednocześnie zbliża nas
i oddala od Wata. Im więcej wiemy (rozumiemy), tym mniej jesteśmy uczestnikami spektaklu somy.
[K 395]

Chory zaś pisarz zaczyna w takim przypadku mówić do nas „językiem zdrowego, pozbawionego defektu człowieka” (K 395).
Kmiecik widzi dziennik w perspektywie nieuchronnej podwójności autorstwa,
którą – jak sądzi – zakładał sam Wat. To jednak współautorstwo szczególne: udziałem rozczytującego dziennik edytora miałaby stać się „trudna praca egzorcyzmowania”, w której musi on wziąć na siebie „odpowiedzialność za pisarza: zamknąwszy się w świecie jego lęków, bólu i niesprawności, »odczarować« zainfekowane
chorobą pismo, »uleczyć« je. Podjąć się trudnej pracy egzorcyzmowania” (K 362).
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że tekst opracowany przez Rutkowskiego został w omawianym wydaniu rozszerzony i poprawiony
– dzięki kwerendzie A. Kowalczykowej w archiwum Wata.
A. W a t, Dziennik bez samogłosek. Kraków 2018. Wszystkie cytaty pochodzące z tekstu głównego
tego wydania oznaczam w artykule za pomocą skrótu W. Natomiast skrót K stosuję powołując się
na Posłowie M. K m i e c i k do tego wydania. Liczby po skrótach wskazują stronice.
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Każdorazowo konieczne jest więc zawarcie paktu współautorstwa, analogicznego
do tego, jaki zawarła Watowa, nie tylko deszyfrując tekst, ale także dokonując
licznych ingerencji weń, pomijając czy skracając część notatek, poprawiając i uzupełniając miejsca, gdzie Wat się myli lub jest nieprecyzyjny, decydując o dołączeniu – do zaszyfrowanych fragmentów – także innych szkiców, które złożyły się na
postać Dziennika bez samogłosek znaną z dotychczasowych wydań.
Zmiany wprowadzane przez żonę pisarza nakierowane były, zdaniem Kmiecik,
na uwypuklenie zawartości intelektualnej, podkreślały zarazem kształt dziennika
jako „formy rozliczenia ze światem” (K 363). Autorka opracowania, dowartościowując wysiłki Watowej i widząc w niej pierwszą egzorcystkę, marginalizuje jednak
drugiego kluczowego czytelnika, który tymczasem sam postrzega siebie jako odgrywającego tę rolę – walczącego (przy pracy nad pierwszym wydaniem dziennika) ze
złymi duchami. Rutkowski tak bowiem opisywał swoje doświadczenia wyjątkowo
trudnego paryskiego spotkania z archiwum Wata:
Świat na haku i pod kluczem oraz Dziennik bez samogłosek zaistniał dzięki wytężonej i wielokroć
utrudnianej przez niedobre duchy samobójczej wręcz robocie, w której się zagrzebałem po uszy. Odcyfrowywałem prawie nieczytelne rękopisy lub równie kłopotliwe i wyzbyte jakiegokolwiek ładu maszynopisy. Część rękopisów wcześniej przepisała wdowa po poecie, ale trud ów należało powtórzyć, po ponownej konfrontacji z rękopisami5.

Teksty więc miały powstać „na skutek żmudnych procesów rekonstrukcyjnych,
przypominających trud archeologa, grafologa i policjanta”6. Jak napisze badacz
w innym miejscu, sytuując swoje wspomnienia bardzo blisko obrazu wywoływania
duchów i wyczerpującego egzorcyzmowania: „po wielu cierpieniach udało się wywołać, wybłagać, wymęczyć teksty do istnienia. To była straszliwa praca. Strony
powstały ze współ-czucia i współ-myślenia. Nigdy nie podjąłbym się tego trudu od
nowa. Nigdy”7.
To trudne, męczące współautorstwo, związane z koniecznością konfrontacji
z miazgą słów, defragmentacją języka, chaosem tekstowym, musi stać się udziałem
zarówno każdego edytora, jak i odbiorcy, który styka się z oryginalnym zapisem
Wata. Jak stwierdzi Kmiecik, podążając za wielokrotnie powracającymi w Dzienniku obrazami choroby, interpretowanej przez Wata jako opętanie: „Każdy, kto czytając, uzupełnia dziennik, staje się jego współautorem, uczestnikiem pewnego
egzorcyzmu [...]” (K 395).
Półpismem
W nowym opracowaniu Dziennika bez samogłosek Kmiecik rezygnuje z esejów
dołączonych doń we wcześniejszych wydaniach, a także z części Moralia i Kartki
na wietrze. Sprowadza liczbę jednolitych, linearnych przypisów tekstowych do
niezbędnego minimum, stosując w przypadku swojego opracowania inny klucz.
Decyduje się otoczyć dziennik siecią wzajemnie uzupełniających się not, suplemen-

5
6
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tów i komentarzy, krążących – po różnych orbitach – wokół wersji zaszyfrowanej
i w ten sposób tworzących konstelację, w której sam dziennik jawi się jako palimpsestowy i niewyczerpywalny8. Z tej perspektywy szczególnie interesującym pomysłem
wydaje się przygotowanie Suplementu, będącego analizą porównawczą rozwijaną
w różnych perspektywach. Autorka opracowania dokonuje tu przede wszystkim
przeglądu nawiązań i zależności intertekstualnych pomiędzy Dziennikiem bez samogłosek a innymi dziełami Wata. Jako najciekawsze w tej konstelacji „paratekstów” jawi się wszakże Posłowie, stanowiące – rozbudowaną, choć nieco jednostronną – próbę odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego Wat wybiera dla swoich notatek taką właśnie formę zapisu.
W krótkim, osobistym wstępie do pierwszego wydania Dziennika bez samogłosek Watowa formułuje trzy hipotezy dotyczące powodów, dla których jej mąż wybrał
taką, a nie inną formę zapisu (nazwaną tu „jakby szyfrem” i „zagadką”)9. Pierwsza
z nich dotyczy chęci przyspieszenia tempa sporządzania notatek, druga – zakodowania intymnych doznań związanych z trudnymi i bolesnymi latami życia prozaika.
Trzecią natomiast hipotezę ujmuje Watowa następująco:
Teraz, kiedy tom już jest gotowy do druku, nasunęły mi się pewne refleksje. [...]
Nie potrafię jednoznacznie wyjaśnić tej zagadki [tj. zagadki sposobu zapisu], ale wydaje mi się, że
zasługuje ona na uwagę w kontekście biografii mojego męża. Samogłoska jest bowiem światłem, oddechem, życiem słowa, jego pulsowaniem. A zatem te strony, które były wypełnione zbitkami spółgłosek,
musiały świadczyć o cierpieniu. Chropowate, szorstkie, zmiażdżone słowa były i symbolicznym, i bardzo
konkretnym wyrazem jego ówczesnego stanu10.

Te trzy spostrzeżenia stały się najważniejszymi tropami, jakimi podążali kolejni interpretatorzy. Pytanie o formę Dziennika bez samogłosek stawiano jednak do
tej pory w badaniach nad twórczością Wata wyjątkowo rzadko, traktując ów zapis
zwykle – za sprawą nadanego przez Watową tytułu – jako spółgłoskowy szyfr, którym Wat posłużył się w celu przyspieszenia procesu przelewania myśli i emocji na
papier11.
Tymczasem, choć zwykle w przypadku interpretacji interesującego nas dziennika używa się właśnie pojęcia szyfru, w żadnym razie dzieło to nie jest kryptogramem
i raczej nie miało być nim również w zamierzeniu Wata. Każdym szyfrem rządzą
algorytm, ściśle określona zasada referencji i metodyczna precyzja w ich stosowaniu.
Dziennik bez samogłosek stanowi zaś domenę niedbałości i niedokładności, fragmentaryczności i niekompletności, przygodności i niepewności. Niekonsekwencje
systemu znakowego przyjętego przez Wata, pojawiające się w całym tekście, znakomicie obrazuje jedna fraza, zanotowana 22 I 1964: „cś szbko mówi [...]” (W 81), gdzie
każde słowo zapisane zostało w inny sposób: jedynie wyraz „coś” przedstawił Wat
8
9

10
11
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Ibidem.
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metodą „bez samogłosek”, wyraz „szybko” pozbawił zaledwie jednej z dwóch, a w wyrazie „mówi” zachował wszystkie, nie poddając go ani żadnemu skrótowi, ani szyfrowaniu.
Trop przyspieszonego rejestrowania treści podejmie również Kmiecik, idąc jeszcze dalej i nazywając tekst dziennika stenogramem. Pojęcie to pojawia się we fragmencie notatek Wata z Kaiser Hospital, opatrzonych datą 11 IX 1964 i odnoszących
się bezpośrednio do charakteru sporządzanych na co dzień zapisków, który autor
łączy bezpośrednio ze swoją chorobą, wspominając o tym, że jednym z jej następstw:
był i jest nieporządek, zasadniczy podstawowy gruntowny we wszystkim bez wyjątku nieporządek nieporządek myśli, które to galopują z taką szybkością, że naprawdę próżno by tu myśleć o zapisie nawet
w tej zdawkowo skróconej nieswoiście s t e n o g r a f i c z n e j urwanej i żadnej (pozbawionej swego
kształtu i wolumenu postaci, którym wypełniłem setki kartek stronic karteluszków świstków, bez pożytku, nie do odcyfrowania niekiedy nawet dla mnie samego. á...ñ Nieporządek w moich papierach,
które ktoś miłosierny winien po mnie spalić. [cyt. za: K 364]12

W pojęciu stenogramu autorka opracowania widzi trzy istotne właściwości
dziennika: dokładność, możliwość łatwego zrekonstruowania treści oraz związek
myśli i zapisanej wypowiedzi z jej wcześniejszą formą oralną. Stenogram ma jednak
postać „urwaną i żadną”, nie jest ani precyzyjny, ani konsekwentny. Kmiecik przedstawia, bardzo ciekawie, tekst dziennika jako pole walki z bólem, który atakuje nie
tylko ciało, ale również słowo. Wszystkie pomyłki i błędy jawią się niczym blizny,
pozostałe z tych starć. Wat rezygnuje przy tym ze swojego wewnętrznego cenzora,
pozwala płynąć logorei, nie troszcząc się o jakość zapisu, sensowność, dyscyplinę
myśli, poprawność językową i wszelkie konsekwencje. Jako takie, tworzenie dziennika zbliża się do écriture automatique, które zdaje się wyjątkowo odległe od – przenoszącej nas np. na salę sądową – techniki stenogramu; „moja autobiografia byłaby zatem przewodem sądowym, z obroną, owszem, ale i z oskarżycielem publicznym.
[...] Jak się zdobyć na sąd, w moim stanie?” – zanotuje jednak Wat, znacząco
skracając tę odległość (W 308; zob. też K 369).
Kmiecik próbuje czytać okaleczony tekst dziennika jako jedyny w twórczości
Wata prawdziwie somatyczny tekst: nie tylko tematyzuje on, ale też „wciela” ból
i cierpienie autora, obrazując zarazem postępujący proces dezintegracji, rozpadu
„ja” na rozpoznawalne – to, z którym można się utożsamić; i na obce, nie podlegające podmiotowej kontroli. W tym świetle dziennik staje się utrwaloną w piśmie
„mową podmiotu defektywnego, ostatecznym zwycięstwem cierpiącej somy nad
duchem” (K 377). Pismo jawi się więc jako „zarażone” chorobą (K 379), najzupełniej
podległe wobec objawów fizycznych, by wreszcie osunąć się w bełkot, w „pismo
afatyczne” (K 381), które niemal traci charakter komunikatu znaczącego. Wreszcie
szyfr przestaje być jedynie reprezentacją defektywnego podmiotu, a staje się „defektem samym w sobie – ustąpieniem miejsca ułomności, której w żaden sposób
nie można uleczyć” (K 384). Kategorie narracji defektywnej i szyfru wymykającego
się kontroli autora prowadzą tu wprost do obrazu tekstu jako zapisu „innej mowy”,
nakazującego nieufność wobec tradycyjnie stosowanych – w analizie dziennika –
pojęć z pola autobiografii czy intymistyki.

12
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Interpunkcja zgodna z zapisem cytatu zawartym w Posłowiu Kmiecik.
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Dalsze refleksje Kmiecik osnute są wokół wizji „mojej-nie-mojej mowy”, rozdwojenia, wyalienowania, i wreszcie – opętania. Jednym z ciekawych, a podkreślonych tutaj wątków dziennika jest dążenie Wata do demedykalizacji dyskursu dotyczącego choroby, funkcjonującej dla pisarza jako doświadczenie, w którym będzie
on szukał pozamedycznych, symbolicznych sensów, przyczyn, diagnoz, symptomów.
Do tego kręgu symboli należy niewątpliwie zestawianie przez Wata zjawisk o charakterze fizjologicznym z opętaniem religijnym. To właśnie przekonanie miałoby
stwarzać miejsce dla czytelnika-egzorcysty.
W zaproponowanej przez Kmiecik rozbudowanej analizie związanego z wyborem
pisma spółgłoskowego formalnego fenomenu dziennika zaskakuje jednak całkowite niemal pominięcie najbardziej oczywistego, ale być może właśnie z tego względu
najbardziej zagadkowego, kontekstu: analogii ze spółgłoskowym alfabetem hebrajskim. Tymczasem inne próby odpowiedzi na pytanie o postać dziennika wykorzystujące ten właśnie klucz, konsekwentnie przemilczany także przez Watową 13,
pojawiały się niejednokrotnie. Czy decydując się na zapis spółgłoskowy, Wat nie
przeprowadza na polskim alfabecie eksperymentu, na wzór hebrajski opuszczając
samogłoski? Tę interpretację próbuje uzasadnić Artur Stęplewski, osadzając ją
w kontekście nieustannych powrotów pisarza do judaizmu. Być może więc Wat,
wybierając pismo spółgłoskowe, miałby po raz kolejny zobaczyć siebie w roli spadkobiercy tradycji judaistycznej czy w roli „potomka żydowskich mistyków”14. Stęplewski próbuje wykazać, że „u podstaw stworzenia pamiętnika, w którym nie
będzie samogłosek, nie leżała myśl europejska, lecz tradycyjna filozofia żydowska” 15,
a jednym z argumentów badacza staje się – wielokrotnie potwierdzana w tekstach –
fascynacja Wata myślicielami i mistykami z tego kręgu, wzrastająca wraz z wiekiem
świadomość własnego żydowskiego pochodzenia oraz zainteresowanie wielkimi
tekstami judaizmu i kabałą.
Co znaczące, sam Wat nie zdradza na kartach dziennika takiej motywacji dla
wyboru formy pozbawionej samogłosek. Dzieło to nie powstaje jednak ani w próżni,
ani w ciszy. Nie ma wątpliwości, że cała późna twórczość Wata rodzi się w przestrzeni, w której nieprzerwanie rozlegają się głosy żydowskich przodków – „głosy pokoleń”,
współbrzmiące najczęściej z „głosem ojca”16. A co najważniejsze, mówią one w obcym,
13

14

15
16
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M. K m i e c i k nie określa szerzej powodów tego pominięcia. W Nocie edytorskiej (s. 9) pisze:
„Poszukiwanie w dzienniku kodów religijnych, metapoetyckich zeszło na dalszy plan: najważniejszy
stał się ów zmaltretowany język, świadczący – jak nigdy dotąd w twórczości Wata – o potrzebie
odnalezienia drogi ucieczki przed samym sobą, przed więzieniem własnego ciała”. W innym artykule na temat dziennikowego szyfru (Szyfr w „Dzienniku bez samogłosek” Aleksandra Wata.
„Teksty Drugie” 2017, nr 4, s. 348) edytorka stwierdzi równie krótko: „Wat nie tworzy go [tj.
szyfru], aby uczynić tekst bardziej hermetycznym, by coś w nim ukryć. Dokładne przyjrzenie się
dziennikowi weryfikuje obecne na gruncie polskiego literaturoznawstwa religijne interpretacje
tego utworu”.
A. S t ę p l e w s k i, Potomek żydowskich mistyków. O „Dzienniku bez samogłosek” Aleksandra Wata.
„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” t. 3 (1996): Innowiercy, odszczepieńcy, herezje,
s. 173.
Ibidem, s. 177.
Wsłuchiwanie się w nawołujące – a niejednokrotnie prześladujące – Wata głosy przodków będzie
widoczne w bardzo wielu jego tekstach. Głosy te rozlegają się w różnych językach (ograniczymy się
w tym miejscu jedynie do dwóch przykładowych cytatów) – zob. A. W a t, Mój wiek. Pamiętnik

2019-03-13 13:41:31

MARTA BARON-MILIAN

Pół głosem, pół pismem

155

nieznanym języku, prześladując prozaika zarówno na jawie, jak i we śnie. I to właśnie w zapisanym w Dzienniku bez samogłosek śnie Wat wsłuchuje się w język
hebrajski, którego nie zna, ale który – na prawach snu – rozumie:
I uświadamiam sobie, że Ojciec zwraca się do Boga zawsze po hebrajsku, a ja hebrajskiego nie
znam. Więc śnię! Robię wysiłek i budzę się: jest noc głęboka, z drugiego pokoju Ojciec krzyczy przez
sen, ale nie głośno jak zwykle, cicho, tym bardziej przejmująco zatem. Stąd ta modlitwa nocna Ojca
w moim śnie! [W 207]17

Być może, właśnie owo napięcie między wciąż słyszanym głosem a jego dotkliwym niezrozumieniem, ujawniające z pewnością nieustanne zmagania z własną
pękniętą, przepołowioną tożsamością, podsunęło Watowi myśl o tej dziwnej krzyżówce, o wprowadzeniu – do własnego języka – obcej reguły, za jej zaś pośrednictwem
także sam ów język staje się obcy. Wywłaszczenie i alienacja zbliżają jednak w tym
przypadku, paradoksalnie, do nieznanego języka ojca (ojczystego?), do głosu pokoleń, którego się do końca nie rozumie, ale który nie przestaje się rozlegać – niewyraźnie, niezrozumiale, „cicho, tym bardziej przejmująco zatem”, półgłosem, by
w spółgłoskach Dziennika przekształcić się w osobliwy „spółgłos”.
Półsłowem
Paradoksalnie, Kmiecik, po raz pierwszy pozwalając czytelnikowi na konfrontację
z materialnością formy dziennika, sytuuje ją w dużej mierze w perspektywie interpretacji metafizycznej, osnutej wokół personifikujących pismo metafor opętania
i egzorcyzmowania. Do materialności miałaby zbliżać, zaproponowana dalej, lektura somatyczna, traktująca pismo jako „zainfekowane chorobą”, a jego rozczytywanie
porównująca do „uleczania”, „odczarowywania”. Kmiecik wspomina swoje pierwsze
zetknięcie się z oryginałem jako „przyjęcie na siebie” wykreowanej przez prozaika
„słownej miazgi”, obcowanie z wyrazami „zniszczonymi, zdeformowanymi, okrojonymi, przekręconymi, »pomylonymi«” (K 362). Ta obserwacja – po raz kolejny – nie
zatrzymuje jednak interpretatorki w sferze materialności języka, w którą niewątpliwie wprowadzają te zniekształcone znaki, każe natomiast widzieć w nich jedynie
oznaki. Jak stwierdza, „Szyfr jest pismem zmiażdżonym, zupełnie jakby samogłoski
nie tyle zanikały niczym nieużywane mięśnie, ile zostały rozjechane, zdewastowane
przez jakąś inną siłę – chorobę” (K 384). Miazga słowna dziennika znaczy więc o tyle,

mówiony. Rozm., przedm. Cz. M i ł o s z. Do druku przygot. L. C i o ł k o s z o w a. Warszawa 1998,
cz. 2, s. 346–347: „głos ojca, remember, remember. Mówię: głos ojca w przenośni [...]”; „...»Głos
mego ojca« to był głos wielu, wielu pokoleń, z którymi [...] poczułem w istocie po raz pierwszy moją
najintymniejszą żydowską łączność”; zob. też A. W a t, Poezje. Oprac. A. M i c i ń s k a, J. Z i el i ń s k i. Posł. J. Z i e l i ń s k i. Warszawa 1997, s. 87:
zbudził mnie zgiełk tych,
których przeżyłem.
P a m i ę t a j! P a m i ę t a j!
[...]
Pamiętaj! Pamiętaj! – krzyczą: a chcą być zapomnieni.
Pamiętaj! – krzyczą: a chcą wiecznej niepamięci”.
17
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Język ojca zawsze jest zresztą dla A. W a t a (Kartki na wietrze. W: Dziennik bez samogłosek á2001ñ,
s. 298) językiem obcym: „Z ojcem bardzo rzadko rozmawiałem, nie znałem jidysz, a on, chociaż
czytał w pięciu językach, w mowie strasznie kaleczył wszystkie”.
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o ile odsyła poza siebie, zostaje tym samym sprowadzona do (najzupełniej nieintencjonalnego) objawu czy symptomu, którego źródłem jest „inna siła – choroba”.
Gdyby jednak zrobić to, do czego faktycznie prowokuje nas zaszyfrowany oryginał Dziennika bez samogłosek: uniezależnić i usamodzielnić jego formę, spróbować zobaczyć w nim to, co jest, a nie to, czego nie ma, nie ulegać pokusie ciągłej
deszyfracji, nie szukać słów – pozostać przy literach... Gdzie mogłyby nas zaprowadzić odsłaniające się wówczas powierzchnia tekstu, dotkliwa materialność znaków, chaos i kosmos miazgi słownej? Wydaje się, że trop ten może wieść także ku
eksperymentom lingwistycznym właściwym awangardzie, które w latach sześćdziesiątych XX wieku Wat miał, co prawda, dawno za sobą, ale z którymi nigdy nie
przestał się na różne sposoby konfrontować18.
Badacze niejednokrotnie wskazywali na możliwy awangardowy rodowód niektórych operacji na języku dokonywanych w omawianych tu zapiskach19. Watowa
w krótkim komentarzu do Dziennika nawiązywała do futurystycznych „słów na
wolności”, snując przypuszczenia:
Może w chwili wyzwolenia od cierpień fizycznych i goryczy zawodów, ostatnich przebłysków myśli
o pięknie życia, które kochał, i o urodzie świata, jaką podziwiał, powróciły do niego „słowami na wolności” wszystkie samogłoski, zwiastując mu wolność ostateczną20.

Pietrychowie, wprowadzając czytelnika w (ogromnych rozmiarów) świat przypisów do wydania Dziennika bez samogłosek z 2001 roku, odnotowywali z kolei:
pozostałością młodzieńczego flirtu z futuryzmem była stała skłonność Wata do językowych eksperymentów, objawiająca się w zapisach Dziennika tworzeniem neologizmów czy swobodnym spolszczaniem
wyrazów obcych [...]21.

18

19

20
21
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W badaniach nad spuścizną literacką A. Wata wyraźnie zarysowują się dwa poglądy na kwestię
łączności pomiędzy wczesną a późną twórczością pisarza: pierwszy z nich każe widzieć tu efekt
radykalnego zerwania, drugi – złożoną formę kontynuacji i konfrontacji z tym, co awangardowe.
Jak pisze A. D z i a d e k (Poemat bukoliczny Aleksandra Wata. „Teksty Drugie” 2000, nr 3, s. 176):
„Awangardyzm Wata [...] jest tym, co w sposób naturalny przechodzi do późnej twórczości autora
Wierszy śródziemnomorskich, która jest oczywiście inna, poszerzona o doświadczenie historyczne,
ale ciągle jeszcze odciska się w niej ślad utworów pisanych w latach dwudziestych”.
H. M a r c i n i a k (Reprezentacja doświadczenia traumatycznego w dzienniku osobistym. Aleksander Wat – Ivan Blatný. W zb.: Trauma, pamięć, wyobraźnia. Red. Z. P o d n i e s i ń s k a, J. W r ó b e l.
Kraków 2011, s. 35, 35–36), podejmując próbę analizy doświadczenia traumatycznego w dzienniku osobistym, dokonała zestawienia Dziennika bez samogłosek z pismami I. Blatnego z lat siedemdziesiątych XX wieku. Rozpoczęła od zasadnego pytania o to, jak łącząca obydwu pisarzy „awangardowa inklinacja oddziałuje na tak zwaną późną twórczość [ich] obu [...]”, dalej zaś odnotowała,
że „prosta kontynuacja” owej inklinacji „okazuje się niemożliwa, następuje zerwanie, podkreślone
długoletnim okresem milczenia; to, co pojawia się później, wydaje się nie mieć nic wspólnego z poetyckim debiutem. Czy faktycznie?”. Niestety, autorka nie udziela rozstrzygającej odpowiedzi na
pytanie zadane na początku artykułu.
W a t o w a, op. cit., s. 5.
K. i P. P i e t r y c h o w i e, Przypisy. W: A. W a t, Dziennik bez samogłosek (2001), s. 355. P i et r y c h w artykule na temat prac edytorskich nad Dziennikiem (op. cit., s. 190), analizując specyfikę słownictwa zapisków Wata, zwraca uwagę na liczne neosemantyzmy, neologizmy, niekonwencjonalne spolszczenia słów obcych, archaizmy, dziwne, niedbałe konstrukcje składniowe czy hybrydy językowe, traktując tę inwencję lingwistyczną jako „objaw swobodnego stosunku do języka”
„Wata-eksfuturysty” oraz efekt brulionowego charakteru notatek.
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Kmiecik zaznacza natomiast trop eksperymentalny dwukrotnie, choć raczej
mimochodem: najpierw przy okazji zawartego w Suplemencie komentarza o Jewgieniju Jakowlewiczu Dunajewskim, jego koncepcji prajęzyka i uporczywych, tak
fascynujących Wata podczas pobytu na Łubiance, poszukiwań wspólnych rdzeni
słów22; a drugi raz – rozważając możliwy surrealistyczny „korzeń” dziennika23.
Rutkowski zaś na temat materialnego wymiaru maszynopisu wypowiadał się następująco:
Wat często pisał na maszynie z zupełnie wyschniętą taśmą, nie przekręcał wałka, co powodowało,
że równie niewyraźne ślady czcionek nakładały się na siebie absurdalnymi odciskami, a z ciemnego
papieru przebitkowego powstawał siekaniec. O dziesiątkach powtórzeń i odmian stylistycznych fragmentów fraz lub akapitów nie warto nawet wspominać. Maszynopisy Wata bardziej przypominały
dzieła sztuki plastycznej niż pismo: grafiki, obrazy, kompozycje „poezji konkretnej”24.

Naoczna konfrontacja z „siekańcem”, pozostałym po zgnieceniu wyrazów literami, miazgą słowną, dziennikowymi kompozycjami „poezji konkretnej”, wyłaniającymi się ze zdekonstruowanych słów, nasuwa skojarzenie, że taki sposób zapisu
musiał mieć dla Wata w pewnym sensie charakter eksperymentu językowego,
którego przedmiotem były zmagania z materialnością języka, unaoczniające –
zwłaszcza – pasję destrukcyjną.
Niewykluczone, że korzeń tej pasji niszczenia słów wykazuje charakter dadaistyczny. Dada wszak systemowi przeciwstawia ruinę; formie – bezformie; porządkowi – chaos; gatunkowi – potwora; para się szatkowaniem tego, co spójne, by –
w performatywnym geście – w miejsce całości ujawnić miejsca puste. Dadaistyczny
rozpad słów nie jest jednak związany tylko z pasją destrukcji i podkopywania całości. Hugo Ball będzie pisał o konieczności poświęcenia słowa w dziwnej alchemii:
„Powinniśmy zaprzestać tworzenia wierszy »z drugiej ręki«, nie powinniśmy więcej
używać wyrazów (nie mówiąc już o zdaniach), których nie wymyśliliśmy sami, na
własny użytek”25. Być może Wat, aktualizując właśnie dadaistyczne doświadczenie,
dokonuje swoich dziennikowych aktów defragmentacji języka, destruując słowa,
decyduje się pozostać na poziomie liter, manipulując nimi „na własny użytek”
i tworząc miazgę językową „z pierwszej ręki”.
Można wszakże powiedzieć, że niszczenie leksemów i „znęcanie się” nad językiem
ma w dziele Wata bardzo długą historię (nieporównanie dłuższą niż choroba). Nacechowany przemocą stosunek do słowa jest jedną z najważniejszych właściwości
tekstów awangardowych tego autora. Operacje, jakich pisarz dopuszcza się na
aspekcie werbalnym swoich wczesnych dokonań, Tomas Venclova widzi jako tor-

22

23
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25
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Jak podsumowuje kwestię K m i e c i k (Suplement. W: W a t, Dziennik bez samogłosek á2018ñ,
s. 316): „samo [...] wyobrażenie rdzenia spółgłoskowego jako podstawowego nośnika znaczenia
mogło zadecydować o wyborze sposobu szyfrowania dziennika”.
W Posłowiu do dziennika przeczytamy: „Jeśli możemy go traktować jako pewną wariację na temat
écriture automatique, to właśnie dlatego, że nie istnieje w nim podmiot hamujący, narzucający ryzy
myśleniu. [...] Sytuuje się [dziennik] tym samym blisko surrealizmu, choć w jego wersji zmienionej
chorobą, »afatycznej«” (K 370–371).
R u t k o w s k i, op. cit., s. 123.
Cyt. za: B. Ś n i e c i k o w s k a, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu.
Wrocław 2008, s. 251.
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turowanie, dręczenie, niszczenie26. Jak stwierdza, interpretując pierwszy poemat
Wata:
Takie odkształcanie i dręczenie języka rozsadza często granice logiki, tak że słowo po prostu rozlatuje się – jak ciało rozszarpane w dionizyjskiej ekstazie. „Pam-ię-tać”, „Jutro, Ju tro o?”, „Palce, lce paapa
p pa-pa”. Na koniec język rozsypuje się na sekwencje czysto dźwiękowe, onomatopeje i dziwolągi27.

Słowo miałoby w ten sposób tracić swój „walor symboliczny” i pozostawać „słowem i niczym innym”. Przy tej okazji Venclova diagnozuje wyjątkowe urzeczenie
kata swoją ofiarą, która zachwyca go „nawet wtedy, kiedy z rozkoszą oddaje się [on]
dziełu niszczenia”28.
Tego, co stwierdza w cytowanych fragmentach Venclova, Wat jest doskonale
świadomy. Wielokrotnie zresztą mówi i pisze o intencjonalnym niszczeniu słowa
jako o jednej ze swoich praktyk eksperymentalnych. Tak o niej opowiada Miłoszowi: „Ja na przykład szedłem świadomie na bełkot, który ma teraz odpowiednik,
powiedzmy, w białoszewszczyźnie. Na gniecenie słowa, na niszczenie słowa”29.
W dzienniku ujawnia natomiast przekonanie o jeszcze silniejszym pokrewieństwie
z autorem Obrotów rzeczy:
I ta nieufność, pogarda i nienawiść do słów, do mowy – zrozumiał to najlepiej Białoszewski. Ten
sam świadomy wybór nonsensu, redukcja do bełkotu, w tym cała siła, znaczenie i wartość poezji Białoszewskiego. [...]
W mojej wczesnej młodości (ha, w 1919, pół wieku temu) w Mopsożelaznym piecyku miałem tego
przeczucie, byłem na tropie, ale ta moja małpia niecierpliwość przeskakiwania z drzewa na drzewo!
Białoszewski za socrealizmu przepisał, bodaj w Bibliotece Narodowej, tekst Piecyka, ale mógł się obejść
bez tej inspiracji30.

Nie tylko przekonanie o zaskakującym zbliżeniu poetyk pobrzmiewa jednak
w powyższym fragmencie. Wat zdaje się żałować porzuconego przedwcześnie tropu,
który od nieufności wobec słów, przez destrukcyjne predylekcje mógł zaprowadzić
poetę tam, gdzie poniewczasie spotkał on Białoszewskiego. Niewykluczone, że w ten
właśnie sposób – rysując urwaną ścieżkę własnego eksperymentowania i majaczące w oddali, odnalezione u Białoszewskiego miejsce, do którego mogła ona doprowadzić – Wat ujawnia swoje późne awangardowe tęsknoty... I choć Dziennik bez
samogłosek rozpoczyna od apologii, od ocalającego poczucia déjà vu (W 169) i od

26
27
28

29

30
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T. V e n c l o v a, Aleksander Wat. Obrazoburca. Przeł. J. G o ś l i c k i. Kraków 1997, s. 92.
Ibidem.
Ibidem. W dalszej części swojej interpretacji (ibidem, s. 98) V e n c l o v a pisze: „Gwałcenie reguł
języka i brutalność w traktowaniu zastanego systemu znaków (religia, sztuka), czyli rzucająca się
w oczy właściwość Piecyka, znajdują swój logiczny odpowiednik w podejściu Wata wobec sfery
cielesności. Ciało ludzkie jest torturowane i rozszarpywane tak bezlitośnie i systematycznie jak
język. Ciało i język zdają się podlegać tym samym prawom i mają, jak się wydaje, doskonale podobną naturę. Gwałt na logice i gramatyce i nadzwyczaj liczne obrazy cielesności jako przedmiotu
gwałtu idą ze sobą w parze”.
W a t, Mój wiek, cz. 1, s. 45. Białoszewski stanie się zresztą dla Wata neoawangardowym symbolem
praktykowania destrukcji językowej i – dość zaskakująco – jednym z najważniejszych pryzmatów
dla oglądu jego własnej wczesnej twórczości. „Dużo było białoszewszczyzny. Mnóstwo było wtedy
rzeczy pisanych jak Białoszewski”, powie Cz. Miłoszowi na temat swoich wierszy (ibidem, s. 50).
W a t, Kartki na wietrze, s. 269.
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powtórzenia, sytuując się wśród „poetów kultury” (czy jednak nie pozornie tylko?),
to nieufność, niechęć, nienawiść, odraza, wstręt do słów są tu jednym ze stale
powracających motywów. Przykładowo, wówczas, gdy, niczym twórca awangardowy, Wat wzdryga się na myśl o historii literatury:
nieufność do mowy, odraza, nienawiść poety do słowa są z innej zgoła parafii: wieki nawarstwionego
kłamstwa i wieki zużytych do cna śliczności, uprawy „pięknej sztuki pisania” (brrr!)31.

To napięcie między afirmacją a negacją języka Wat próbuje zresztą wyjaśniać
wielokrotnie:
Stosunek dzisiejszego poety do mowy ojczystej jest stosunkiem neurotycznego dziecka do rodziców:
Liebe-Hass. Co wyróżnia autentycznego pisarza: jednoczesna obecność w każdym jego zdaniu i miłości,
i nienawiści, oddania i nieufności, adoracji i wzgardy, sympatii i odrazy do słów. Wypadek krańcowy
miłości bezwzględnej: Tuwim i Gałczyński. [...] Wypadek biegunowo przeciwstawny: Białoszewski, czysta nienawiść, wstręt do słów32.

Ten sam fragment Kartek na wietrze ujawni jednak, że Wat w swoich refleksjach
na temat stosunku poety do słowa nie ma na myśli pojęć abstrakcyjnych, lecz
relacjonuje własne dotkliwe zmagania z materialnością języka. Miłość dookreśli
bowiem jako „radość, jaką daje najpierw zmysłom, potem inteligencji, sama materia języka. Analogiczna do tej, jaką farba dawała malarzom Quattrocento (oraz
współczesnym)”33. Nienawiść z kolei będzie łączył z „oporem materii słownej, niewspółmiernością słów z idealnym (w głowie poety) ich prototypem”34. Natomiast
napięcie miłość–nienawiść spróbuje dookreślić następująco: „poeta dzieckiem mowy
i transcendentu, chciałby poślubić mowę, zamordować transcendent, niekiedy
odwrotnie”35. Kreśląc ten osobliwy poetycki „trójkąt edypalny”, Wat wyprowadza
jednak destrukcyjne pragnienia daleko poza praktykę awangardową, ukazując je
jako takie, które podszywają jego pisanie, zmuszone do ciągłej konfrontacji z oporem materii. Dlatego, być może, stwierdza: „Wydaje się, że najwłaściwsze są wiersze
polskie, w których odczuwa się opór i mękę surowca językowego”36. Dlatego też –
znów być może – tym najadekwatniejszym, nie wierszem, co prawda, lecz tekstem,
okazuje się Dziennik bez samogłosek, gdyż niewykluczone, iż właśnie w jego miazdze słownej kończy się urwana ścieżka awangardowej destrukcji, w jego materialności znajduje się nagle zmylony trop niszczenia i gniecenia słów, gdzie, poszatkowane i okaleczone, unaoczniają one ową „mękę surowca”, dającą wreszcie upust
„odrazie”, „wstrętowi” i „nienawiści”.
Miazga to bezkształtna masa powstała w wyniku zgniecenia – czy może lepiej:
zmiażdżenia (które należy przecież także do popularnych metod tortur). Miazga
wszakże stanowi nie tylko papkę czy breję, ale i miąższ. Dotknięcie miazgi to więc
31
32
33
34
35
36
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Ibidem.
Ibidem, s. 317.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 318.
A. W a t, O przetłumaczalności utworów poetyckich. W: Publicystyka. Zebrał, oprac., przypisy, indeks
P. P i e t r y c h. Warszawa 2008, s. 625.
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zejście z poziomu ciała do poziomu tkanki, wewnętrznej i skrytej jak miąższ właśnie.
Dziennikowa miazga „bez samogłosek” okazuje się zatem, z jednej strony, gęstą,
nieapetyczną papką powstałą po spektakularnym akcie destrukcji, ale też, z drugiej,
dziwnym miąższem, miazgą twórczą – osobistą, wewnętrzną, nie-jawną, lecz
skrytą tkanką języka. Jest nieprzewidywalnym w swojej formie efektem miażdżenia,
resztą, pozostaje „po”. W „intuicyjnie” nadanym przez Olę Watową tytule, Dziennik
jawi się jako twór bez samogłosek, okrojony i wybrakowany. Być może jednak powinniśmy go raczej traktować nie jako „bez”, lecz właśnie jako „po”. Ostaje się
bowiem z gniecenia, niszczenia, miażdżenia i redukowania. Po słowie. Bez wątpienia jest zresztą – oprócz tego, że „półgłosem” i „półpismem” – także niezwykłym
posłowiem.
Abstract
MARTA BARON-MILIAN University of Silesia, Katowice
ORCID: 0000-0002-5430-4339
HALF IN SPEECH, HALF IN WRITING ON THE NEW EDITION OF ALEKSANDER WAT’S
“DZIENNIK BEZ SAMOGŁOSEK” (“DIARY WITHOUT VOWELS”)
The article is an attempt at analysing the phenomenon of Dziennik bez samogłosek (Diary without
Vowels) from the perspective of the text’s materiality. The subject was undertaken as a result of the
diary’s Michalina Kmiecik’s new edition which for the first time allows to insight into Wat’s original
typescript and into its new reading unmediated by Ola Watowa’s interventions. The reflection’s starting
point is a confrontation of the various interpretations and scholarly remarks on the form of Diary without Vowels, all being both possibly different answers to settle the problem of specificity of Wat’s use of
the code and to expound the reasons the poet makes such a choice. The analysis of the form ultimately prompts to resolve the issue on the level of Wat’s constant confrontation with the avant-garde.
From this perspective the code is seen rather as a peculiar experiment in which lexical material remains
in direct connection with (avant-garde in its nature) mistrust to language, an effort to defragment language and passion for destruction.

I-9.indd 160

2019-03-13 13:41:32

2.

m a t e r i a ł y

i

n o t a t k i

Pamiętnik Literacki CX, 2019, z. 1, PL ISSN 0031-0514
DOI: 10.18318/pl.2019.1.10

ZDZISŁAW JERZY ADAMCZYK Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

PRZED NOWYM WYDANIEM DZIENNIKÓW ŻEROMSKIEGO – LOSY
AUTOGRAFÓW
Pełne wydanie dzienników Stefana Żeromskiego ukazało się – pół wieku temu –
dwukrotnie: najpierw w latach 1953–1956 w trzech opasłych tomach, pod kierunkiem, kolejno, Wacława Borowego, Stanisława Adamczewskiego i Jerzego Kądzieli1,
powtórnie w latach 1963–1970, w siedmiu tomach, w ramach Dzieł Żeromskiego
pod redakcją Stanisława Pigonia2. W obu tych edycjach objaśnienia do tekstu przygotował Kądziela. W czasach późniejszych publikowane były tylko wybory z dzienników3, światło dzienne ujrzały także dwa tomiki – odnalezione już po zakończeniu
edycji Dzieł4. Te dwa wydania, określone tutaj jako „pełne”, na dobrą sprawę takimi
nie były. Dziś wiemy, że do naszych czasów zachowało się 18 tomików dziennika
Żeromskiego, natomiast w pierwszej „pełnej” edycji znalazło się 15 tomików, w drugiej – 16. Wydania owe nie były pełne również z tego względu, że spore fragmenty
tekstu dziennika zostały w nich usunięte – z powodów po części politycznych, głównie jednak obyczajowych. Wydanie pierwsze tymi „obyczajowymi” wykreśleniami
zostało wprost zmasakrowane; wydanie drugie – poważnie okaleczone. Przygotowywana obecnie nowa edycja dzienników musi – w ciągu chronologicznym – zawrzeć
wszystkie zachowane tomiki z tekstem nieocenzurowanym.
Wiadomo także, iż swymi diarystycznymi zapiskami młody Żeromski zapełnił
co najmniej 26 tomików, a to oznacza, iż do naszych czasów nie dochowało się
minimum 8 notatników z tekstem dziennika. Nim się zatem zacznie sposobić nową
1

2

3

4
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S. Ż e r o m s k i: Dzienniki. I: 1882–1886. Tekst przygot. W. B o r o w y, S. A d a m c z e w s k i.
Przypisy J. K ą d z i e l a. Warszawa 1953; Dzienniki. II: 1886–1887. Tekst przygot. S. A d a mc z e w s k i. Przypisy J. K ą d z i e l a. Warszawa 1954; Dzienniki. III: 1888–1891. Tekst przygot.,
przypisy oprac. J. K ą d z i e l a. Warszawa 1956.
S. Ż e r o m s k i: Dzienniki. Przedm., oprac. J. K ą d z i e l a. T. 1–6. Warszawa 1963–1966; T. 7:
Dzienniki. Przypisy – słowniki – skorowidze. Oprac. J. K ą d z i e l a. Warszawa 1970. Dzieła. Red.
S. P i g o ń.
S. Ż e r o m s k i: Dzienniki. (Wybór). Oprac. J. K ą d z i e l a. Wrocław 1980. BN I 238 (wyd. 2 w roku
2006 w 2 woluminach); Księga namiętności. Dzienniki intymne Stefana Żeromskiego. Wybór, oprac.
J. B e d n a r o w s k i. Brzezia Łąka 2014.
S. Ż e r o m s k i: Dzienników tom odnaleziony. Z autografu do druku przygot., wstęp, przypisy
J. K ą d z i e l a. Warszawa 1973; Dziennik z wiosny 1891 roku. Oprac. Z. J. A d a m c z y k,
Z. G o l i ń s k i. Kielce 2000. Odbitka z „Kieleckich Studiów Filologicznych”. T. 14.
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edycję Dzienników, ustalać zakres i zasady modernizacji języka czy merytorycznych
objaśnień do tekstu itd., itd., najpierw wypada prześledzić losy autografów – od
roku 1882, gdy w najwcześniejszym tomiku dziennika pojawiły się pierwsze zapisy,
poprzez szkolne i studenckie lata tułania się ich autora po stancjach i „kondycjach”,
późniejsze liczne przeprowadzki do Nałęczowa, Warszawy, Krakowa, Zakopanego,
Paryża i Konstancina, przez międzywojenne lata, kiedy tomiki dziennika były w posiadaniu Anny Żeromskiej – aż po dramatyczne dzieje wojenne i powojenne, gdy
zostały wywiezione do Rzeszy Niemieckiej, stamtąd do Moskwy i wreszcie wróciły
do Warszawy. Takie „śledztwo” jest potrzebne a nawet konieczne, gdyż zawarte
w dotychczasowych publikacjach informacje na ten temat są dalece, dalece niewystarczające, a nierzadko i odległe od prawdy, zarazem zaś zachowały się ważne
a nie publikowane dotąd dokumenty, dzięki którym dzieje tomików z diarystycznymi zapiskami młodego Żeromskiego da się poznać o wiele gruntowniej – i lepiej
zrozumieć, jak mogło dojść do tego, iż tak wiele tomików – prawie trzecia część
całego zespołu – nie dotrwało do naszych czasów.
Osiemnastoletni uczeń piątej klasy kieleckiego gimnazjum zaczął prowadzić dziennik 19 V 1882. Od dawna pisał poezje i dramaty, nie kryjąc się nawet z tą swoją
twórczością przed kolegami5, ale dopiero 19 V 1882 poznaje podobnego do siebie
„marzyciela i wierszokletę”, Edwarda Łuszczkiewicza – i ta znajomość wyzwala w nim
chęć systematycznego przelewania na papier spostrzeżeń, myśli i uczuć. Odtąd
niemal każdego dnia rejestruje owe zdarzenia i stany emocjonalne, lecz w miarę
upływu czasu charakter tekstu się zmienia; dziennik przeobraża się w swego rodzaju literacki poligon doświadczalny przyszłego twórcy; zapisy w diariuszu – coraz
obszerniejsze – stają się jakby ćwiczeniami w sztuce kreślenia ludzkich portretów,
obrazowania świata, analizowania uczuć, konstruowania dialogów. Ta właśnie
funkcja dziennika, taki cel dziennikowych zapisów zaczyna dominować nad innymi.
Dla takiego celu dziennik potrzebny jest jednak Żeromskiemu tylko do chwili, gdy
jego utwory nowelistyczne pokonują barierę druku. Dziennikarskie korespondencje
i artykuły, pojedyncze obrazki i „szkice etnograficzne” publikuje młody autor od
końca roku 1899, ale na dobre wkracza do literatury w roku 1891, gdy „Głos” zamieszcza na swoich łamach całą serię jego opowiadań. I z końcem tegoż 1891 roku
Żeromski dziennik zarzuca. W początkach roku 1892, zrezygnowawszy z dotychczasowych zajęć guwernerskich w Nałęczowie, wyjeżdża na kilka miesięcy do Galicji, rusza w pierwszą podróż zagraniczną – i teraz takim poligonem literackich
ćwiczeń stają się jego listy do kochanej kobiety, do Oktawii Rodkiewiczowej, wkrótce narzeczonej, a niebawem żony. W styczniu 1892 Żeromski jeszcze dziennik
prowadził. W liście pisanym w Wiedniu 16 I 1892 zapewniał Oktawię, że w dzien5
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Także wcześniej prowadził Żeromski „coś w rodzaju pamiętniczka”. Wiemy o tym tylko tyle, ile sam
ujawnił w dzienniku pod datą 13 X 1882: „Dawno już temu, bo w czwartej jeszcze klasie, pisałem
coś w rodzaju pamiętniczka i wspomniałem tam o tym już dawniej odczuwanym uwielbieniu dla
pana Bema. Razem z innymi i to doszło do rąk profesora. Powiedział mi on wtenczas, o! dobrze
pamiętam, co mi powiedział: »Mógłbym pochwałę wynurzoną dla mnie w pamiętniczku pańskim
uważać za pragnienie przylizania mi się, bo piszesz pan pochwałę dla mnie i podajesz mi ją«”. Tekst
dziennika cytujemy na podstawie autografów. Bliższych informacji o tym „pamiętniczku” nie posiadamy. Uczniem czwartej klasy Żeromski był w roku szkolnym 1880/81.
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niku „coś tam notuje”6, ale w kwietniu – dokładniej 13 IV – przyznał, iż „dziennik
zarzucony czy zdegradowany do rzędu notesu, gdzie się zapisuje »winien« albo
»wydał« – i rolę jego w funkcjonowaniu artystyczno-podróżniczo-recenzyjnym zastępują listy”7, na końcu listu z 26 V 1892 prosił zaś Oktawię: „Nie niszcz, Tutusiu,
moich listów, bo teraz, gdy nie prowadzę dziennika, będę miał w nich dziennik”8.
W maju 1892, równo 10 lat po pierwszym wpisie – przestaje dziennik kontynuować.
Notesy z zapisami dziennikowymi, podobnie jak autografy wielu swoich utworów,
jak wszelkie otrzymywane listy, Żeromski starannie przechowywał – chociaż nie
miał po temu warunków. Od dziewiętnastego roku życia był przecież – przez wiele
lat – bezdomny. Jego ojciec trudnił się dzierżawieniem w Kieleckiem folwarków
szlacheckich; gdy w roku 1883 zmarł, kontrakt w sprawie dzierżawy Ciekot został
unieważniony, do ciekockiego dworku wprowadził się nowy dzierżawca, przyszły
zaś pisarz i jego dwie siostry zostali – najdosłowniej – bez środków utrzymania i bez
dachu nad głową. Przez szereg lat Żeromski żył w wynajmowanych mieszkaniach:
w Kielcach na uczniowskiej stancji, w Warszawie w studenckich pokojach dzielonych do spółki z kolegami; gdy wyjeżdżał „na kondycję” do szlacheckich dworów,
woził to swoje literackie archiwum z sobą. Sam o tym parokrotnie mówi na kartach
dziennika. Kiedy pod datą 5 VI 1887 wyjawia, w jak skrajnej biedzie żyje w Warszawie, opisuje i swój studencki pokój, w którym – poza łóżkiem i stolikiem – nie
ma mebli, jest natomiast półka z książkami:
Półka ta jest nader demokratycznego pochodzenia; była to paczka na mydło. Oderwałem jednę jej
stronę, a resztę przybiłem gwoździem do ściany – i biblioteka gotowa. Tam widnieje Anatomia, Fizjologia
Drapera, Małecki, 14 tomów dzienników, zresztą kajeta z moimi „dziełami”, czapka studencka i jedna
szelka.

Tak więc – w rok po opuszczeniu gimnazjum i wyjeździe z Kielc – notesy diariusza są z Żeromskim w Warszawie. I posiada on je (jak się okaże – nie wszystkie)
tak długo, jak długo dziennik prowadzi, to jest aż do roku 1892. Potem jednak jego
sytuacja życiowa się zmienia. We wrześniu 1892 pisarz bierze ślub z Oktawią Rodkiewiczową, w październiku tego roku zamieszkuje z nią i jej córką z pierwszego
małżeństwa w Rapperswilu w Szwajcarii, gdzie podejmuje pracę w Muzeum Narodowym Polskim; opuszcza kraj na co najmniej kilka lat, ale z pewnością nie na
zawsze, jednak zabiera z sobą dzienniki. Gdy się czyta niektóre jego utwory powstałe wówczas w Szwajcarii, takie jak Mogiła, W sidłach niedoli czy fragmenty
Syzyfowych prac, widać wyraźnie, że w czasie pisania właśnie dziennikami posiłkował się jako źródłem wspomagającym budowanie fabuły, kreowanie postaci,
przedstawianie miejsc i ludzi. Potem, kiedy po powrocie ze Szwajcarii w roku 1896
Żeromski osiada na stałe w Nałęczowie i Warszawie, dzienniki są niewątpliwie
znowu przy nim. W końcu 1908 roku autor Popiołów zostaje aresztowany, a na-
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stępnie najprawdopodobniej wydalony z granic państwa rosyjskiego; wyjeżdża do
Galicji ze świadomością, że do Warszawy i Królestwa nie będzie mógł wrócić – zabiera więc, najpierw do Krakowa, a potem do Zakopanego, całe swoje literackie
archiwum, w tym dzienniki. Nie na długo. Jesienią 1909 na parę lat wyprowadza
się z żoną i synem do Paryża. Tym razem wiadomo, jak zadbał o całość i bezpieczeństwo swojego archiwum. Przed wyjazdem zapakował je w kilka koszy i zdeponował na strychu zakopiańskiej willi dra Edmunda Brzezińskiego. Tułaczka tego
wielkiego zbioru rękopisów (niemałą jego część stanowiły otrzymywane przez Żeromskiego i pieczołowicie przechowywane listy) trwała aż do roku 1920, kiedy
wreszcie znalazł on bezpieczne i stabilne miejsce w willi Świt w Konstancinie.
W trakcie ciągnących się prawie 40 lat wędrówek jakieś notesy z dziennikowymi
zapisami mogły się gdzieś zagubić lub ulec zniszczeniu.
O tym, że jakiś tomik zawieruszył się w Kielcach i jest ulubioną lekturą tutejszych
ciekawskich, Żeromski dowiedział się pod koniec 1912 roku od swojej ciotecznej
siostry, Marii z Saskich Albrechtowej, która w dniu 26 XII 1912 poinformowała go:
Kochany Stefanie!
Donoszę Ci, że Twój dzienniczek pisany w czasach uczniowskich kursuje po Kielcach i jest tematem
różnych komentarzy. Ponieważ w dzienniczku tym zawarte są nasze sprawy rodzinne, list i wierszyki
Ludwiki Zlasnowskiej, warto by go z obiegu wycofać, wobec czego zwracam się do Ciebie z prośbą, abyś
mi przysłał upoważnienie do odebrania tego dzienniczka z rąk, w których się w danym momencie znajdzie. Po odebraniu dziennika nie omieszkam Ci go natychmiast odesłać. W nadziei, że list niniejszy da
mi zarazem sposobność dowiedzenia się czegoś o Tobie i Adasiu, przesyłam Ci serdeczne uściśnienia
Maria Albrechtowa9.

W tym samym mniej więcej okresie podobny list wysłał do Żeromskiego inny
jego krewny, cioteczny siostrzeniec, Stanisław Piołun-Noyszewski, wówczas początkujący literat, później dziennikarz, krytyk literacki, autor powieści i nowel, a także
pierwszej obszernej – zaśmieconej jednak zmyśleniami i bałamuctwami – książki
o młodości Żeromskiego10; ten list Noyszewskiego nie zachował się, nie da się więc
ustalić, jakie zawierał informacje o „kursującym” po Kielcach tomiku. Wiadomo
natomiast, iż 30 XII 1912 Żeromski napisał do Zofii Kozierkiewiczowej, w której
rękach tomik wtedy się znajdował. List ten był kilkakrotnie publikowany, wypada
jednak i tutaj go przypomnieć:
Wielmożna Pani!
Od osób przyjaznych mi powziąłem wiadomość, że w posiadaniu Wielmożnej Pani znajduje się mój
notatnik z r. 1882, kiedy byłem uczniem gimnazjum kieleckiego. Nie wiem, jakim sposobem to pismo
znalazło się w ręku Wielmożnej Pani, a nieznajomością mego adresu tłomaczę sobie fakt, iż Wielmożna
Pani nie raczyła mi go zwrócić. Pragnąc Jej to ułatwić, uprosiłem moją krewną, Panią Marię Albrechtową, oraz mego siostrzeńca, p. Stanisława Noyszewskiego, ażeby raczyli udać się do Wielmożnej Pani
i prosić Ją o wydanie im wymienionej książeczki, a również wszelkich moich rękopisów czy listów,
które by w Jej posiadaniu zaleźć się mogły podobnie jak dziennik, aczkolwiek nie miałem nigdy przy-

9
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jemności znać osobiście Wielmożnej Pani. W nadziei, że Wielmożna Pani nie odmówi zwrócenia mi mej
własności najbardziej godnej tego określenia, gdyż zawierającej osobiste, dziecięce niemal zwierzenia
i notatki, dla samego siebie tylko pisane i nigdy nieprzeznaczone do czyjegokolwiek posiadania, a tym
mniej do publikacji w jakiejkolwiek formie, upraszam o wydanie w ręce Oddawców niniejszego pisma
zarówno dziennika, jak innych papierów pisanych moją ręka, o ile się znajdują w posiadaniu Wielmożnej Pani11.

Tego samego dnia napisał i do Piołun-Noyszewskiego:
Najserdeczniej dziękuję Ci, Drogi Przyjacielu, za łaskawe ostrzeżenie co do owego dziennika z lat
dawnych i nigdy nie zapomnę tej przyjacielskiej usługi, jaką mi wyświadczysz, odbierając owo pismo
z rąk iście kieleckich. [...] W głowę zachodziłem, skąd ten dziennik mógł się znaleźć w rękach zupełnie
mi nieznajomej osoby. Nazwisko jednak wskazuje na to, że moja macocha w czasie pobytu w Kielcach
znała niejakiego pana [...], urzędnika z guberni czy pałaty. Myślę, że to od niego pochodzić musi to
wątpliwej wartości dziedziczenie i niemniej małej wartości spadek. Być może, że tam być mogą jakie
listy pisane do mnie albo jakieś młodociane grzechy literackie. Rad bym to wycofać i zniszczyć albo
przynajmniej odebrać z rąk tak mało dyskretnych12.

Zofia Kozierkiewiczowa spełniła jego prośbę. I to wszystko. Wokół tej sprawy
narosło jednak tyle nieporozumień, iż trzeba się przy niej zatrzymać na dłużej.
Gdy w roku 1927 Piołun-Noyszewski przygotowywał wspominaną książkę biograficzną, pragnąc, być może, wyeksponować własną rolę w całej tej historii i swoje zasługi dla wielkiego kuzyna, rozmnożył liczbę zaginionych notatników. Napisał:
dziennik swój [...] Żeromski [...] zgubił a raczej zapomniał na jednym ze swych pied-à-terre w Kielcach.
Przez lat dziesiątki oparł się on zniszczeniu, aż wreszcie wydobyto go z zapomnienia w sposób niebaczny i lekkomyślny. Ku najwyższemu zdumieniu dowiedziałem się, że na pewnej pensji żeńskiej dziewczęta, z zapałem godnym lepszej sprawy, rozczytują się w jakimś pamiętniku Stefana Żeromskiego. Po
dotarciu do źródła wersji przekonałem się, że, istotnie, najtajniejsze, sobie tylko zwierzane myśli autora Popiołów poniewierają się w sposób najbardziej nieodpowiedni, narażone na żarty płochych dziewcząt,
dla których, nawiasem mówiąc, były lekturą fatalną. Wyegzekwowanie rękopisów nie obyło się bez
trudności. Radość pisarza z odnalezienia dziennika była ogromna. Po prostu nie chciał na razie wierzyć,
że ukochane zeszyty jeszcze istnieją i że je niebawem otrzyma. [...] Pamiętnika, po odebraniu z Kielc,
nie zniszczył. Postąpił słusznie, są w nim bowiem bardzo cenne przyczynki do jego życia i twórczości.
O ile wiadomo jednak, wyrwał zeń niektóre karty, których nie chciał nikomu przekazywać. A kart takich
było tam, zdaje się, wiele13.

Ta opowieść Noyszewskiego stała się źródłem utrzymującej się do dziś legendy
o zaginięciu – na dziesięciolecia – wielu, może nawet wszystkich tomików. Uwierzyli w nią liczni badacze, wśród nich Jerzy Kądziela, który w roku 1963 napisał:
[swoje dzienniki Żeromski] zostawił [...] w Kielcach, w domu macochy, Antoniny z Zeitheimów, która –
szczegół nieobojętny – prowadziła stancję uczniowską. Odtąd zniknęły z oczu autora na lat dwadzieścia
z okładem. Co się z nimi wówczas działo, niepodobna dociec. Po latach wypłynęły z zapomnienia na
pewnej pensji żeńskiej w Kielcach, gdzie stały się lekturą dorastających dziewcząt. Rzecz działa się
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jeszcze przed pierwszą wojną światową, kiedy większość osób opisanych w Dziennikach żyła. Można
sobie wyobrazić, jak niezdrowe sensacje budziła taka lektura wśród młodzieży. Pisarz dowiedział się
o tym w roku 1912 za pośrednictwem swego siostrzeńca, Stanisława Noyszewskiego. Postanowił odebrać
stare zeszyty „z rąk tak mało dyskretnych”, „rąk iście kieleckich”, jak pół gniewnie, pół żartem napisał
do Noyszewskiego dnia 30 grudnia 1912 r.14

Informacje te rozwinęła Kazimiera Zapałowa, kierowniczka Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, do którego ostatecznie trafił autograf listu
Żeromskiego do Kozierkiewiczowej. Zapałowa zanotowała:
Liczne zmiany stancji, brak stałego zamieszkania, brak rodzinnego domu [...], gdzie przechowuje
się wszystkie drogie przedmioty, sprawiły, że zarówno szkolne kajety, młodzieńcze zapiski Stefana Żeromskiego rozpierzchły się gdzieś, poginęły na strychach stancyjnych kamienic, niektóre zaciekawiły
obcych, stały się tematem plotek, komentarzy, domysłów. Taki los spotkał pamiętniki pisarza, które,
pozostawione w mieszkaniu macochy, Antoniny Zeitheim-Żeromskiej [...], znalazły się po latach w domu
mieszczańskiej rodziny Kozierkiewiczów, których córka Wanda, przeglądając książki i domowe archiwalia, zobaczyła w ojcowskiej bibliotece jakieś interesujące zapiski sprzed lat i, przeczytawszy, przyniosła tę pasjonującą lekturę swym koleżankom z pensji Marii Krzyżanowskiej. W szkole, a później w mieście zawrzało. Wszak żyli tu statecznie i świątobliwie ci, o których Żeromski w bardzo osobisty sposób
pisał, a i on sam nie był już nieznanym gimnazjalistą, na którego dzienniki nikt nie zwróciłby uwagi,
lecz wybitnym literatem, którego dzieła wywoływały głośne polemiki15.

Zapałowa korzystała z informacji córki Zofii, Wandy Kozierkiewicz-Hamburgowej, która w roku 1912 ów rękopis dziennika znalazła, a po latach przekazała do
kieleckiego Muzeum autograf listu Żeromskiego do jej matki.
Z czasem Kądziela zmienił zdanie na temat losów autografów dziennika. Dostrzegając znaczne podobieństwa między powstałymi w okresie pracy twórcy w Rapperswilu (1892–1896) nowelami Mogiła i W sidłach niedoli a wcześniejszymi zapisami w dziennikach, przyszedł do wniosku, iż Żeromski zabrał swój dziennik, gdy
wyjeżdżał do Szwajcarii – i dopiero po powrocie do kraju zostawił go u macochy
w Kielcach. We wstępie do wydanego w 1980 roku wyboru z Dzienników przedstawił to tak:
Wiele przemawia za tym, że [Żeromski] często je [tj. dzienniki] przeglądał, np. pisząc latem 1892 r.
opowiadanie Oko za oko, i że miał je ze sobą w Rapperswilu, gdzie powstała Mogiła i W sidłach niedoli.
W każdym z wymienionych utworów znajdują się bowiem całe partie sparafrazowane lub wprost przepisane z Dzienników. Dopiero później, przed kolejnym wyjazdem za granicę, zostawił je pisarz w Kielcach,
w domu macochy, Antoniny z Zeitheimów Żeromskiej, która – szczegół nieobojętny – prowadziła stancję
uczniowską. Odtąd zniknęły z oczu autora na lat kilkanaście. Co się wówczas z nimi działo, niepodobna dociec. Po latach wypłynęły z zapomnienia na pewnej pensji żeńskiej w Kielcach, gdzie stały się
lekturą dorastających dziewcząt16.

Temu wyjaśnieniu Kądzieli dał wiarę – chociaż nie całkiem – Paweł Rodak.
Zacytowawszy przytoczony tu fragment wstępu, napisał:
14
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Dzisiaj ten powszechnie przyjęty sąd wielkiego znawcy dziennika Żeromskiego, autora jego krytycznej edycji, wymaga pewnej korekty. Otóż trudno sobie wyobrazić, aby pisarz zostawił w Kielcach wszystkie dwadzieścia kilka tomików dziennika, skoro stanowiły dla niego wielką osobistą wartość (Żeromski
niezmiernie cieszył się z ich odzyskania) oraz mogłyby ciągle być mu użyteczne w dalszej twórczości.
Bardziej prawdopodobne niż to, że pisarz przekazał cały dziennik w ręce macochy, jest zatem jego przypadkowe, a może i nieświadome pozostawienie w Kielcach. Dotyczyłoby ono przy tym nie całości dziennika, ale tylko pierwszego lub kilku pierwszych jego zeszytów, które, być może, Żeromski zabrał, jadąc
po latach do Kielc, by, czytając je, odtworzyć okres szkolnej młodości, lub które zostawił tam wcześniej.
Jak wiadomo, przypomniała mu o tej zgubie Maria Albrechtowa w liście z 26 grudnia 1912 roku17.

To zmodyfikowane twierdzenie Kądzieli budzi zdumienie, nie jest bowiem poparte żadnymi dokładniejszymi informacjami, kiedy mianowicie, przed jaką następną podróżą – i dlaczego – miałby Żeromski swe dzienniki pozostawić w Kielcach
u macochy. Od powrotu ze Szwajcarii latem 1896 do końca 1908 roku mieszkał
w Warszawie, rodzina jego żony posiadała w Nałęczowie willę Oktawia, on sam
w roku 1905 wybudował w pobliżu tej willi letni dom („chatę”), jeśli więc wyjeżdżał
na dłużej, a przecież wyjeżdżał, całe swoje archiwum pisarskie mógł spokojnie
pozostawiać pod opieką najbliższych. Dlaczego akurat dzienniki miałby wywozić
do Kielc?
I jest jeszcze szkopuł drugi: nikt chyba nie wie, do kiedy Antonina z Zeitheimów
Żeromska mieszkała w Kielcach.
Tutaj się urodziła. Jej dziadek, Antoni Zeitheim, przybyły do Kielc z Galicji przed
rokiem 1811, był geometrą – zatrudnionym najpierw w Kielcach (w dobrach narodowych klucza kieleckiego), potem pracującym w rozmaitych dworach szlacheckich:
w Denkowie, Chełmcach, Kozienicach, pewnie gdzieś jeszcze, a wreszcie osiadłym
na dobre w Kielcach, gdzie od roku 1819 zatrudniony był we władzach rządowego
górnictwa i hutnictwa Królestwa Polskiego, dokładniej zaś – w Komisji Rządowej
Spraw Wewnętrznych i Policji jako geometra dóbr górniczych. Wkrótce potem,
w latach 1823–1825, wybudował przy swym domu publiczną łaźnię, którą prowadził aż do śmierci w styczniu 1842. Jego najstarszy syn, Józef Zeitheim, urodzony
około 1812 roku, był w Kielcach urzędnikiem w Kontroli Skarbowej przy Sądach
Guberni Krakowskiej, potem zarządzał także odziedziczoną po ojcu łaźnią; miał
liczne potomstwo; Antonina była najstarszą jego córką. Nie dysponujemy danymi,
gdzie się kształciła, wiadomo, że prowadziła stancję dla uczniów kieleckiego gimnazjum – najpierw, w latach siedemdziesiątych – w domu ojca, przy którym usytuowana była wspominana łaźnia, potem ponownie, po śmierci Wincentego Żeromskiego, od września 1885 w wynajętym lokalu. W Kielcach mieszkała też jej młodsza siostra Feliksa, żona urzędnika izby skarbowej, Edmunda Kłodnickiego.
Z dziennika Żeromskiego wynika, że Antonina Żeromska utrzymywała stancję
jeszcze w roku 1890, chociaż interes zapewne nie kwitł wtedy świetnie. Nadzór nad
stancjami sprawował inspektor z gimnazjum. Pod datą 9 IX 1890 Żeromski zapisał
w dzienniku: „Drżę cały, gdy myślę, jakie przykrości znosi od inspektora moja macocha. Zrujnował ją umyślnie”.
Antonina mieszkała w Kielcach jeszcze w styczniu 1892. W drodze z Warszawy
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do Krakowa Żeromski odwiedził ją 10 I 1892; z napisanego następnego dnia jego
listu do Oktawii Rodkiewiczowej nie wynika, czy macocha nadal prowadziła stancję.
W jednym z kolejnych listów do Oktawii, datowanym 12 II 1892, a więc 8 miesięcy
przed wyjazdem do Rapperswilu, swoje stosunki z macochą scharakteryzował następująco: „Nigdy ona nie wie, co robię ze sobą, gdzie jestem, czy jestem żonaty czy
kawaler, czy mam jakieś utrzymanie, czy nie”18. W roku 1895 zmarła Feliksa Kłodnicka – ostatnia pozostająca w Kielcach osoba z rodziny Zeitheimów. Inna siostra
Antoniny, najbliższa jej uczuciowo Helena, mieszkała wówczas na warszawskiej
Pradze; jej mąż, Leon Radziszewski, zatrudniony w tym okresie jako „agent” kolei
warszawsko-terespolskiej, wkrótce potem otrzymał stanowisko naczelnika stacji
w Mławie, a mówiąc dokładniej: w Wólce Mławskiej; gdy w roku 1904 zmarł, pracę w kasie biletowej podjęła wdowa po nim.
Nie wiadomo, kiedy dokładnie, ale na pewno przed rokiem 1914, zamieszkała
w Wólce także Antonina. Po wybuchu pierwszej wojny światowej, prawdopodobnie
w związku z ewakuacją w głąb Rosji personelu kolejowego, a może z jakichś innych
powodów, Helena i Antonina trafiły do Moskwy, mieszkały jednak oddzielnie. Wydany tam „Kalendarz Polski. Rocznik wychodźstwa polskiego w Rosji na rok 1916”
zawiera m.in. Księgę adresową Polaków w Rosji, w której znalazły się także: „Radwan-Radziszewska Helena z Mławy, Moskwa, III Samotiecznyj nr 13 m. 21” oraz
„Żeromska Antonina z Mławy, Moskwa, Wasilewskaja nr 11 m. 24”. Po powrocie
do kraju, aż do śmierci w roku 1920, macocha Żeromskiego mieszkała w Mławie.
Niewiele – jak widać – o jej życiu wiadomo, nie potrafimy ustalić również: kiedy
z Kielc wyjechała.
Można zatem powątpiewać nie tylko w kwestii, po co Żeromski miałby wywozić
dzienniki do Kielc i zostawiać je u macochy, ale także – kiedy miałby to uczynić,
skoro nie jest nawet pewne, czy w chwili powrotu Żeromskich z Rapperswilu Antonina jeszcze w Kielcach mieszkała.
Utrzymujące się od lat twierdzenie o pozostawieniu przez Żeromskiego w Kielcach
kilku – a może nawet wszystkich – tomików dziennika trzeba raz na zawsze odrzucić. Wymowa faktów jest następująca:
Maria Albrechtowa, która w grudniu 1912 miała w rękach „zgubę” Żeromskiego, donosiła mu o kursującym po Kielcach „dzienniczku” (a nie o „dzienniczkach”),
w którym „zawarte są nasze sprawy rodzinne, list i wierszyki Ludwiki Zlasnowskiej”;
pisała więc o pierwszym, najwcześniejszym tomiku dziennika, obejmującym notatki z okresu od 19 V do 15 XII 1882. To w tym tomiku, pod datą 8 IX 1882, Ludwika, wówczas Borkowska, a w rok później już Zlasnowska, wpisała czterowiersz:
Tu, gdzie te kartki łączą swe ramiona
I obraz stawią niezłomnej przyjaźni,
Myśl moja w kraje marzeń zaniesiona
Zbierała słodycz z kwiatków wyobraźni.

To w tym – i tylko w tym – tomiku Ludwika jest obiektem westchnień niespełna osiemnastoletniego Żeromskiego. Także on sam dużo później, gdy w roku 1912
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pisał do Kozierkiewiczowej, prosił o zwrot nie „notatników”, lecz „notatnika z r.
1882”. W listach z roku 1912 mowa jest, jak widać, o zaginionym jednym (najwcześniejszym) tomiku.
Na stancji u swojej przyszłej macochy Żeromski mieszkał po raz pierwszy, kiedy uczęszczał do klasy drugiej, tzn. albo w roku szkolnym 1877/78, albo w 1878/79
(klasę drugą repetował), ale wówczas tomiku nie mógł tam zostawić, bo dziennika
jeszcze nie prowadził. Ponownie przebywał na stancji u macochy, czy nawet współprowadził tę stancję, w roku szkolnym 1885/86, gdy był uczniem klasy ósmej,
maturalnej, tj. gdy po śmierci Wincentego Żeromskiego wdowa po nim, Antonina
Żeromska powtórnie zamieszkała w Kielcach (tzn. powróciła tutaj z Ciekot) i na
nowo założyła stancję. To wtedy zapewne, gdy na początku jesieni 1886 Żeromski
przenosił się z Kielc do Warszawy, ten najwcześniejszy tomik dziennika pozostawił
w mieszkaniu macochy. Zofia Kozierkiewiczowa była (od roku 1905) wdową po
Bolesławie Kozierkiewiczu, buchalterze w rządowej izbie skarbowej („kazionnoj
pałacie”) w Kielcach, gdzie przez lata pracował także szwagier Antoniny, Edmund
Kłodnicki. Do rodziny Kozierkiewiczów tomik mógł trafić kanałem rodzinno-towarzyskim. Tylko jeden tomik: najwcześniejszy – z roku 1882. Wszystkie późniejsze
Żeromski zabrał do Warszawy i potem przez wiele lat się z nimi nie rozstawał.
W dniu 5 VI 1887, gdy w dzienniku opisywał swój ubogi studencki pokój, wyjawił
przecież, że posiada „14 tomów dzienników”.
Dziennik, jak już było powiedziane, stanowił dla Żeromskiego zbiór materiałów
fabularnych: sylwetek, zdarzeń, opisów – chętnie wykorzystywanych przezeń zwłaszcza w początkach twórczości. Pewne fragmenty dziennika, zmienione, rzecz jasna,
i udoskonalone, niemal dosłownie zostały wcielone do niektórych wczesnych utworów. Opowiadanie znane ostatecznie pod tytułem Z dziennika (drukowane w grudniu 1889 w „Głosie” pod tytułem Pod pierzyną) jest przeróbką zapisanej w dzienniku pod datą 28 I 1889 obszernej relacji z podróży z Oleśnicy do Kotuszowa, odbywanej przez Żeromskiego w towarzystwie młodych panów Zaborowskich.
W czasie tej podróży, w trakcie przejazdu przez zamarzniętą rzekę, lód załamuje
się pod bryką, podróżni zostają wyniesieni z lodowatej wody przez chłopów z okolicznych chałup, potem w tychże chałupach suszą się i grzeją pod wiejskimi pierzynami, a następnie ruszają w dalszą drogę. Gdy ma się przed oczami zapis
dziennikowy i wydrukowany tekst opowiadania, widać, jak młody autor przenosił
do niego z diariusza opisy, zdarzenia, dialogi.
Podobne analogie i zależności można zobaczyć w Zapomnieniu (druk w sierpniu
1891), gdzie opis świtu na samym początku opowiadania jest przeróbką opisu
wschodu słońca nad stawem w Brodach w pobliżu Oleśnicy (w dziennikach pod
datą 24 V 1889) – czy w obszernym utworze W sidłach niewoli (druk w roku 1895),
w którym perypetie bohatera przymierającego głodem w Warszawie, a potem korzystającego z uroków dostatniego życia na wsi wzorowane są na doświadczeniach
Żeromskiego zrelacjonowanych w dzienniku – najpierw w maju i czerwcu 1887, gdy
cierpiał biedę w Warszawie, a następnie (latem 1888), gdy na zaproszenie Józefa
Saskiego przez kilka tygodni gościł w Kurozwękach. Pisał o tym także Kądziela19.
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Gdyby tomiki, o których tutaj mowa, wróciły do Żeromskiego dopiero w roku 1912,
opowiadania Z dziennika, Zapomnienie i W sidłach niedoli oraz całe rozdziały Syzyfowych prac albo by nie powstały, albo miałyby zupełnie inny kształt.
Czy – tak chętnie i tak często posiłkując się dziennikami w trakcie pracy twórczej – mógł Żeromski nie zorientować się, iż jeden tomik zaginął? Z jego reakcji na
wiadomości od Albrechtowej i od Noyszewskiego, a także z jego listu do Kozierkiewiczowej zdaje się wynikać, że mógł tego nie zauważyć.
I dałoby się to nawet zrozumieć. Gdy Żeromski sięgał do dzienników, by posłużyć się nimi jako pewnego rodzaju tworzywem literackim, wykorzystywał tomiki
późniejsze, kiedy swe diarystyczne notatki traktował również jako swoiste ćwiczenia pisarskie; notatnik z roku 1882, wypełniony głównie lakonicznymi, kilkuzdaniowymi informacjami o zdarzeniach szkolnych i koleżeńskich, do takich celów nie
był potrzebny. Autor mógł o nim nie pamiętać.
Wszystko to zdaje się świadczyć, że przed rokiem 1912 pisarz stracił z oczu
tylko pierwszy, najwcześniejszy tomik.
Co nie oznacza, że za jego życia żaden tomik nie mógł ulec zatraceniu.
Nie da się wykluczyć, że jakieś tomiki mogły zostać zagubione lub zniszczone jeszcze przed tym, nim cały zbiór trafił pod koniec 1920 roku do bezpiecznego azylu
w willi Świt, nie udało się bowiem ustalić, ile tomików dziennika przyjechało wtedy
do Konstancina. Dom – wreszcie własny – dawał dziennikom schronienie, ale nie
ma pewności, że wszystkie przywiezione wówczas tomiki zachowały się w Konstancinie aż do śmierci Żeromskiego w listopadzie 1925. Jakiś tomik bądź jakieś tomiki autor mógł komuś pożyczyć – i ich nie odzyskać. Istnieją podstawy do takich
przypuszczeń.
W wielkim zbiorze korespondencji Żeromskiego, przechowywanym obecnie
w Bibliotece Narodowej, znajdują się – wśród kilku tysięcy innych – trzy listy studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, Adama Dobrowolskiego z Sosnowca, który
w roku 1925 w ramach seminarium prof. Ignacego Chrzanowskiego przygotowywał
pracę na temat subiektywizmu w utworach powieściowych Żeromskiego i w związku z tym – w pierwszym z listów, datowanym 22 IV 1925 – zwrócił się do autora
Popiołów, aby „raczył łaskawie udzielić” mu „swoich pamiętników lub wskazówek”,
co pozwoliłoby mu rozprawkę napisać; z następnych zaś wynika, iż 11 V Żeromski
odpowiedział Dobrowolskiemu i obiecał wypożyczyć coś z pamiętników, ale ostatecznie chyba tego nie uczynił20. Zupełnej pewności w tej kwestii mieć nie można21,
jednak nawet jeśli niczego Dobrowolskiemu nie wysłał, to zdumiewa już sama
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Zob. Bibl. Narodowa, rkps 17218. T. 8. Pierwszy z zachowanych listów zawiera prośbę; w drugim,
datowanym 25 VI 1925, Dobrowolski napisał: „Wielce Dostojny Panie! List Wielce Sz. P. z dnia
11 maja br., obiecujący mi przesłanie materiału do mojej pracy, sprawił mi wielką i niekłamaną
radość. Zasmuciła mię natomiast wielce choroba Wielce Sz. P. Nie odpisałem od razu, gdyż sądziłem, że wkrótce będzie mi mógł W. Sz. P. przesłać obiecany pamiętnik”. Dalej student podawał swój
wakacyjny adres domowy (w Sosnowcu) i prosił o nadesłanie dziennika pod tamten adres. Wyrażał
też gotowość przyjechania po materiały do Warszawy.
W trzecim liście, datowanym 16 IX 1925, Dobrowolski przypominał swoją sprawę i ponaglał: „Ufam,
że W. Sz. Pan, pomny na obietnicę, zechce łaskawie przyjść mi z pomocą i udzieli mi części Swego
pamiętnika”. Żeromski chyba raczej prośby nie spełnił; gdyby spełnił, Dobrowolski bez wątpienia
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obietnica – obietnica pożyczenia jakiegoś tomiku bądź jakichś tomików dziennika
komuś, kogo zupełnie nie znał. Nie wiadomo także, czy podobnych próśb nie otrzymywał więcej – i czy którejś nie uległ.
Krótko przed śmiercią, 5 VI 1925, Żeromski spisał testament, w którym rozporządził także swoim pisarskim archiwum:
Zbiór książek moich, znajdujących się w willi Świt w Konstancinie, i zbiór korespondencji, alfabetycznie i rzeczowo ułożony, zbiór recenzji, pamiętników i książek z dedykacjami zapisuję Polskiemu
Klubowi Literackiemu z tym jednak zastrzeżeniem, ażeby ten cały zbiór nie był dzielony i mógł stanowić
całość jak obecnie22.

„Pamiętniki”, czyli dzienniki, przeznaczył zatem Żeromski dla Polskiego Klubu
Literackiego, tj. dla polskiego oddziału Pen Clubu. Ten zapis testamentowy nie
został zrealizowany.
Założony przez Żeromskiego w 1925 roku polski Pen Club początkowo korzystał
jedynie ze skromniutkiego pomieszczenia w Zamku Królewskim w Warszawie, nie
miał więc warunków, by darowiznę przyjąć. Dopiero po kilku latach uzyskał większy lokal przy ul. Pierackiego (dziś Foksal) i wówczas, w początkach 1936 roku,
archiwum Żeromskiego trafiło do Pen Clubu; trafiło jednak w postaci uszczuplonej.
„Ze zbioru papierów pozostałych po Stefanie Żeromskim” Anna i Monika Żeromskie
wyłączyły dokumenty mogące mieć dla nich wartość majątkową, uznały je za „nieobjęte legatem” i zatrzymały dla siebie. Były to głównie umowy i korespondencja
z polskimi i zagranicznymi firmami wydawniczymi oraz przedsiębiorstwami kinematograficznymi 23. Nie oddały także do Pen Clubu dzienników, które zostały
w Konstancinie. Żeromski w testamencie o żadnych „wyłączeniach” nie wspominał,
miał tylko jeden warunek: by przekazane Pen Clubowi jego pisarskie archiwum nie
było dzielone. I akurat w tym punkcie jego woli spadkobierczynie nie uszanowały.
Przez wiele następnych lat tomiki dzienników znajdowały się u pań Żeromskich.
Głośno stało się o nich w roku 1932 – w związku z procesem sądowym, wytoczonym
przez Zenona Przesmyckiego-Miriama dziennikarzom publicznie oskarżającym go
m.in. o przywłaszczenie sobie rękopisów Żeromskiego. W tamtym czasie w kilku
periodykach pojawiły się artykuły wytykające Miriamowi, iż przez lata przechowuje w domu zebrane przez siebie autografy Cypriana Norwida i Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, które miał ogłosić drukiem i których jednak nie publikuje; do tych
zarzutów dziennikarz z tygodnika „Jutro Pracy” Jerzy Horzelski dołożył oskarżenie:
W niesłychanej chciwości gromadzenia i przechowywania materiałów literackich Przesmycki wszedł
w posiadanie rękopisów Żeromskiego przekazanych testamentem Penklubowi. Ówczesny prezes Penklubu uważał za bezpieczne miejsce przechowania jedynie półki własnej biblioteki. [...] Wśród rękopisów
Żeromskiego utopionych w bibliotece Przesmyckiego znajduje się maszynopis i rękopis wykończonej
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podziękowałby za przesyłkę, a odpowiedzi takiej w zbiorze listów do Żeromskiego nie ma. To jednak
tylko domysł, a nie pewność.
Cyt. z: Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości. Wyd. 2. Oprac. S. E i l e, S. K a s z t e l ow i c z. Kraków 1975, s. 612. Oryginał testamentu nie jest znany.
Kopia listu A. i M. Ż e r o m s k i c h do Zarządu Polskiego Klubu Literackiego, z 1 III 1936, w posiadaniu autora artykułu. Te wyłączone przez panie Żeromskie dokumenty uległy zagładzie w niejasnych okolicznościach
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prawie (podobno) powieści pt. Wiosna, a stanowiącej niejako drugą część Przedwiośnia. Dalej jest tam
bezcenny wręcz dokument dla biografów Żeromskiego, a mianowicie obszerny, a własnoręcznie pisany
pamiętnik. W nim Żeromski spowiadał się ze swych nadziei, bólów, trudności, w nim zawarł wszystko
to, czego przedwczesna śmierć nie pozwoliła rozwinąć w ostateczne kształty twórczości artystycznej,
w nim znaczył poszczególne etapy swej działalności literackiej. Poza tym wśród szeregu nieznanych
bliżej dokumentów znajduje się tam ogromny, pieczołowicie składany przez śp. Oktawię Żeromską zbiór
listów nadchodzących do Żeromskiego od zarania jego twórczości aż do chwil ostatnich i to wraz z kopiami odpowiedzi24.

Oskarżenie to przedrukował Jerzy Braun w artykule Problemat Miriama w numerze 5 dwutygodnika „Zet” z 1 VI 1932.
Podane przez Horzelskiego informacje o powieści Wiosna, dziennikach i zbiorze
listów do Żeromskiego, rzekomo gromadzonych przez Oktawię Żeromską, są zupełnie fantastyczne, a zarzuty – niedorzeczne. Skłoniły one Przesmyckiego do
wytoczenia Horzelskiemu i Braunowi procesu o zniesławienie; w sądzie zeznawały w tej sprawie powołane na świadków Janina Mortkowiczowa i Anna Żeromska;
dzięki tej dziennikarskiej aferze i szeroko relacjonowanemu w prasie procesowi
sądowemu opinia publiczna dowiedziała się zarówno o tym, iż Żeromski prowadził
dziennik, jak i o tym, jak jest on traktowany przez spadkobierczynie autora. Sprawozdawca sądowy warszawskiego „Kuriera Polskiego” tak zrelacjonował zeznania
świadków:
Pamiętnik ten – jak zaznacza p. Mortkowiczowa – posiada do dziś dnia p. Żeromska; nie będzie on
jednak nigdy wydrukowany, ponieważ zawiera zwierzenia wielkiego pisarza. Rękopisy nowej powieści,
stanowiącej dalszy ciąg Przedwiośnia, są raczej szkicem, który nigdy nie znajdował się w posiadaniu
p. Przesmyckiego.
Według słów p. Żeromskiej stosunki jej śp. męża z p. Miriamem były b. zażyłe.
Przew[odniczący]: Czy mąż pani pozostawił jakie rękopisy?
Św[iadek]: Zaledwie kilkanaście stron notatek, które wydano w Elegiach25.

Żeromski, powtórzmy, swe dzienniki – bez żadnych zastrzeżeń w sprawie
ewentualnej publikacji – zapisał w testamencie polskiemu Pen Clubowi, natomiast
Anna Żeromska już w roku 1932 przyznaje sobie prawo decydowania, czy będą
one kiedykolwiek publikowane, potem zaś, w roku 1936, gdy – realizując testamentowy zapis – przekazuje Pen Clubowi kilkaset książek, zbiór recenzji i większość
listów, jakie autor Popiołów przez całe życie otrzymywał, przyzna sobie także prawo do zatrzymania dzienników dla siebie. Hanna Mortkowicz-Olczakowa wytłumaczyła to następująco:
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J. H o r z e l s k i, Tragiczny starzec. „Jutro Pracy” 1932, nr 67, z 29 V. Autor, jak widać, sądził, iż
Przesmycki był prezesem polskiego Pen Clubu. Nigdy nie był.
Proces literacki o spuściznę po Stefanie Żeromskim. Sześć miesięcy więzienia za zniesławienie Zenona Przesmyckiego. „Kurier Polski” 1932, nr 334, z 3 XII. Jest to chyba najobszerniejsza relacja
dziennikarska z procesu, który był w prasie szeroko komentowany. Zob. np. Proces literacki. Miriam-Przesmycki kontra Braun i Horzelski. „Gazeta Warszawska” 1932, nr 370, z 3 XII. – Miriam-Przesmycki i spuścizna Żeromskiego na wokandzie sądu okręgowego. „Kurier Poranny” 1932,
nr 336, z 3 XII. – Z sali sądowej. Miriam-Przesmycki przeciwko „Zet” i „Jutru Pracy”. „Robotnik”
1932, nr 412, z 3 XII. Wspomniane tutaj Elegie to wydany w roku 1928 (Warszawa) przez W. B or o w e g o tom zbierający rozsiane w czasopismach bądź niedrukowane utwory literackie i publicystyczne Żeromskiego, zatytułowany Elegie i inne pisma literackie i społeczne.
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Dzienniki, nazwane w testamencie pisarza „pamiętnikami” [...], do roku 1936 [...] znajdowały się
w konstancińskiej bibliotece, otoczone największą dyskrecją. Nikt do nich przez ten cały czas nie zaglądał, oprócz mojej matki – Janiny Mortkowiczowej, upoważnionej do tego przez panią Annę Żeromską.
Ciekawe, że i w roku 1936, zabierając bibliotekę i inne zbiory, ówczesny prezes Pen Clubu, w myśl
życzenia żony, uznał Dzienniki za własność rodziny26.

Wolę Stefana Żeromskiego zastąpiła zatem wola Anny Żeromskiej.
Publikowane dotychczas informacje na temat późniejszych – wojennych i powojennych – losów autografów dzienników są skąpe. Wiadomo, że jako depozyt zostały
przez panie Żeromskie złożone w Bibliotece Narodowej, że w czasie wojny, wraz
z wieloma innymi dobrami polskiej kultury, zostały wywiezione do Rzeszy. Wiosną
1945 zagarnięte przez Armię Czerwoną i wysłane do ZSRR – wkrótce po wojnie
zostały przez władze sowieckie zwrócone Polsce. To jest pewne. Gdy się jednak
próbuje losy te poznać dokładniej, gdy się chce ustalić podstawowe fakty: ile tomików obejmował ów depozyt i kiedy został złożony, kiedy i w jakich okolicznościach
został przez Niemców zabrany, kiedy tomiki wróciły do Polski i stały się własnością
Biblioteki Narodowej, okazuje się, iż odpowiedź na te pytania nie jest łatwa.
Najwcześniejsza informacja na interesujący nas tutaj temat pochodzi z 17 V
1947. Odpowiadając na jakiś list Jana Parandowskiego, Anna Żeromska napisała
wtedy do niego:
Szanowny Panie.
Pamiętnik męża mojego, o ile Pan sobie przypomina, złożony był jako depozyt w Bibliotece Narodowej. W pierwszych dniach powstania oficer SS zażądał wydania sobie całej zawartości kasy pancernej,
w której właśnie pamiętnik się znajdował. Rzeczy te zostały jakoby wywiezione do Austrii, ale nasze
poszukiwania jak dotąd nie dały rezultatu27.

Pierwszy obszerny artykuł naukowy o dziennikach, pióra Andrzeja Wasilewskiego, opublikowany został w roku 1951 w wydanym przez Instytut Badań Literackich zbiorze studiów poświęconych twórczości Żeromskiego. Na temat losów
autografów czytamy u Wasilewskiego:
Do czasów ostatniej wojny pamiętniki były w posiadaniu rodziny pisarza; podczas powstania warszawskiego – złożone do depozytu w Bibliotece Narodowej – wpadły w ręce jakiegoś Niemca, który wywiózł
je do Austrii. Zdołała je tam odszukać komisja radziecka, rewindykująca zagrabione mienie. W ten
sposób uchowały się ostatecznie przed hitlerowskimi podpalaczami i w r. 1945 wróciły do Polski28.

W roku 1963 podobne informacje podał Kądziela we wstępie do drugiego wydania Dzienników – w ramach Dzieł Żeromskiego pod redakcją Pigonia:
Ponieważ przez całą okupację willa Świt w Konstancinie była zajęta przez zmieniające się co pewien
czas oddziały Wehrmachtu, spadkobierczynie pisarza uznały za pewniejsze locum Bibliotekę Narodową,
gdzie też tomiki Dzienników złożono w charakterze depozytu. Odtąd dzieliły los innych zbiorów bibliotecznych: wywiezione wraz z najcenniejszymi zasobami przez hitlerowców do Austrii, zostały po zakoń-
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M o r t k o w i c z - O l c z a k o w a, op. cit., s. 68–69.
Korespondencja Jana Parandowskiego. T. 51: Y–Z. Bibl. Narodowa, rkps 17693/51.
A. W a s i l e w s k i, Dziennik Stefana Żeromskiego. W zb.: Stefan Żeromski. Prace wykonane w Zakładzie Historii Literatury Polskiej Epoki Imperializmu IBL pod kierownictwem E. K o r z e n i e ws k i e j. Warszawa 1951, s. 14. W roku 1953 artykuł ten – w niewielkim stopniu odmieniony – został wydrukowany jako przedmowa na czele pierwszego tomu pierwszego wydania Dzienników.
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czeniu wojny w r. 1945 rewindykowane przez Armię Radziecką, a następnie zwrócone Polsce. Oczywiście
nie sposób dziś ustalić, w jakim miejscu tych burzliwych peregrynacji zaginęło sześć tomików z pierwotnej liczby dwudziestu jeden. Równie dobrze mogły przepaść wszystkie29.

Najwięcej szczegółów – nie wiadomo skąd czerpanych – na temat okupacyjnych
losów autografów podała w swojej książce, w roku 1964, Mortkowicz-Olczakowa,
która napisała:
[dzienniki] zostały [...] zdeponowane w Bibliotece Narodowej i zabezpieczone w specjalnym safesie, gdzie
znajdowało się także zwinięte płótno Chełmońskiego Kuropatwy i jedna karta z iluminowanej Biblii
Królowej Zofii. Paczka z Dziennikami opatrzona była napisem: „Własność Anny Żeromskiej”, i zastrzeżona klauzulą, że Dzienniki nie mogą być drukowane przed upływem 50 lat od śmierci pisarza (to jest
przed rokiem 1975). Po wybuchu wojny i zajęciu Warszawy przez Niemców zgłosił się do Biblioteki
Narodowej jakiś oficer niemiecki i zażądał otworzenia safesu. Po czym zabrał całą jego zawartość30.

Znacznie zwięźlej o losach tomików informował Kalendarz życia i twórczości
Żeromskiego: „Oddane w czasie powstania warszawskiego do Biblioteki Narodowej,
zostały wywiezione do Austrii. Do Biblioteki Narodowej powróciły via ZSRR
w 1947 r.”31
Wiele lat później, bo dopiero w roku 1995, na temach autografów wypowiedziała się też Monika Żeromska. W książce zatytułowanej Wspomnienia i podróże napisała, iż jej matka przekazała tomiki dzienników „do Biblioteki Narodowej jeszcze
w 1936 roku jako depozyt”:
Dalej – wiadomo, co było – a Dzienniki z innymi cennymi rzeczami zostały przez oficera SS zabrane
z kasy pancernej Biblioteki Narodowej, od której to kasy profesor Grycz musiał esesmanowi oddać klucze. Potem była długa cisza, ja zostawiałam kartki w punktach poszukiwania rzeczy z rewindykacji, aż
jakiś literat czy ktoś w tym rodzaju znalazł Dzienniki w Moskwie i przywiózł je z hukiem do Warszawy32.

Wszystkie te dane wypada zweryfikować i skomentować.
W kwestii terminu złożenia depozytu – najmniej wiarygodne wydają się relacje
Mortkowicz-Olczakowej i Moniki Żeromskiej. Nie tylko z tego względu, że obie autorki w swych opowieściach wielokrotnie mijały się z prawdą; także dlatego, że
przeciwko ich twierdzeniu wytoczyć można niebagatelne argumenty. Po pierwsze:
gdyby depozyt został złożony przed rokiem 1939, z pewnością zostałby jakoś formalnie pokwitowany, jakoś odnotowany w dokumentach Biblioteki; byłaby znana
dokładna data złożenia, spis lub przynajmniej liczba dostarczonych tomików. Takie
pokwitowanie nie istnieje, dzienniki nie figurują też w zrekonstruowanym przez
Danutę Kamolową Wykazie rękopisów Stefana Żeromskiego znajdujących się w Bibliotece Narodowej przed 1939 r. i w czasie okupacji33. Gdyby – po drugie – depozyt
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K ą d z i e l a, przedmowa, s. 7.
M o r t k o w i c z - O l c z a k o w a, op. cit., s. 69.
Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, s. 385.
M. Ż e r o m s k a, Wspomnienia i podróże. Warszawa 1995, s. 23. Warto tutaj zauważyć, że gdy
w 1964 roku M. Ż e r o m s k a (Dzieje rękopisów Żeromskiego. „Poradnik Bibliotekarza” 1964, nr 6.
Przedruk w zb.: Walka o dobra kultury. Warszawa 1939–1945. Księga zbiorowa. T. 2. Red. S. L or e n z. Warszawa 1970) omawiała wojenne losy rękopisów ojca, o dziennikach nie wspomniała ani
słowem.
D. K a m o l o w a, Spuścizna Stefana Żeromskiego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej.
„Rocznik Biblioteki Narodowej” 1966.
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został przekazany w roku 1936, zdarzenie takie byłoby zapewne zapamiętane przez
któregoś z bibliotekarzy Biblioteki Narodowej; nie zostało jednak zapamiętane. I po
trzecie: jeśli w roku 1936 Anna Żeromska nie oddała (ignorując testamentowy
zapis) dzienników polskiemu Pen Clubowi, to dlaczego miałaby je przekazać – jako
depozyt – Bibliotece Narodowej?
Prawdopodobniejsze wydają się twierdzenia Wasilewskiego i Kądzieli, iż dzienniki trafiły do Biblioteki Narodowej dopiero w czasie wojny, gdy bezpieczeństwo
autografów Żeromskiego, przechowywanych do tej pory w Konstancinie, zostało
zagrożone; sejfy Biblioteki były przecież znacznie pewniejszym schronem niż konstancińska willa. Monika Żeromska wymienia w swym wspomnieniu nazwisko
prof. Józefa Grycza, który musiał oddać klucze od sejfu. Jeśli panie Żeromskie
w sprawie depozytu kontaktowały się z prof. Gryczem, to mogły to uczynić najwcześniej w lipcu 1940, bo dopiero wtedy – z nominacji okupacyjnych władz niemieckich i za wiedzą polskiego podziemia 34 – objął on dyrekcję Biblioteki Narodowej (II Oddział Staatsbibliothek Warschau). Jeśli tak istotnie było, to depozyt
zapewne nie był oficjalnie przez Bibliotekę kwitowany; nie było po temu ani czasu,
ani warunków. Dlatego nie wiemy, ile dokładnie tomików (bo na pewno nie wszystkie) trafiło do bibliotecznych sejfów.
Od roku 1943, kiedy wojska niemieckie zaczęły się cofać przed Armią Czerwoną, a front zbliżał się do Warszawy, polskie kierownictwo Biblioteki Narodowej
zainicjowało prace służące zabezpieczeniu zbiorów na wypadek działań wojennych,
władze niemieckie zaś – przygotowania do przewiezienia najcenniejszych zbiorów
do Rzeszy. Wybuch powstania warszawskiego wstrzymał i zmodyfikował te przygotowania – jednak na krótko. Już w połowie sierpnia 1944, gdy w wyniku niemieckiego ostrzału artyleryjskiego i lotniczych bombardowań miasto płonęło i zmieniało się w ruinę, generał Hermann Fegelein przekazał dowódcy sił niemieckich
w Warszawie rozkaz Führera dotyczący ochrony miejscowych dóbr kultury. Do
Warszawy przybył z oddziałem żołnierzy porucznik SS Moritz Arnhardt, który miał
wywieźć do Rzeszy najcenniejsze zbiory muzealne i biblioteczne – nim miasto zostanie całkowicie zniszczone. Wiadomo, że w Bibliotece Narodowej (wówczas znajdującej się przy ul. Rakowieckiej) Arnhardt pojawił się co najmniej dwukrotnie:
3 i 4 IX 1944; to on był tym oficerem SS, o którym Monika Żeromska napisała we
wspomnieniach, że zażądał od prof. Grycza klucza od sejfu.
Na temat tej jego misji zachowało się kilka wiarygodnych informacji.
Jeszcze w roku 1944 prof. Grycz zanotował w swym dzienniczku:
22 VIII [1944] [...]. Cenniejsze rękopisy i stare druki wkładamy do ogniotrwałej kasy. [...]
28 VIII wezwano p. Grodka do Batza, który zażądał pisemnego raportu o władzach, zasobach
i najcenniejszych materiałach Biblioteki, której grozi spalenie, a nam wyrzucenie. Przed godz. 17 zgłosiłem się z p. Grodkiem i wręczyłem żądane pismo. Staraliśmy się wykazać wartość zbiorów dla kultury ogólnej. Batz oświadczył, że pismo jest dobrze napisane i że je pośle dalej. [...]
3 IX około godz. 15 zjawił się Obersturmführer Arnhardt z moim pismem i kazał sobie pokazać
wymienione tam najcenniejsze zbiory. Oświadczył, że je wywiezie celem zabezpieczenia. Po chwili wrócił z ciężarówką i robotnikami, którzy naładowali 16 skrzyń książkami wilanowskimi, zawartością kasy
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Prof. J. Grycz jako pierwsze i najważniejsze swoje zadanie uznał zabezpieczenie przed zniszczeniem
najcenniejszych zbiorów Biblioteki, a także przyjmowanie i otoczenie opieką prywatnych archiwów
i kolekcji.
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(rękopisy, stare druki), kartami katalogowymi, maszynami do pisania oraz zabrali 16 szuflad grafiki
wilanowskiej. Podczas ładowania padał deszcz, otwarte szuflady wynoszono tylko nakryte workami.
Skrzynia z kasy: BNJP 46, RP St 32.
4 IX. Pakowaliśmy z robotnikami pod nadzorem Arnhardta jak najpospieszniej dalsze książki wilanowskie i wybierane przez nas książki z Biblioteki SGH. Nasza polityka szła w kierunku wydania
możliwie jak najwięcej rzeczy, gdyż uważaliśmy, że lepiej je później rewindykować, niż narazić na spalenie, którym ustawicznie nam grożono. Ogółem na 4 ciężarówkach wywieziono 50 skrzyń zbiorów wilanowskich, 2 skrzynie książek z SGH oraz 29 szuflad i 2 bardzo duże skrzynie grafiki. Od robotników
dowiedzieliśmy się, że nasze skrzynie wraz z rzeczami z Belwederu mają w zaplombowanych wagonach
iść do Wrocławia. Arnhardt przed odejściem obiecał przynieść następnego dnia pokwitowanie, że zabrał
nasze zbiory z rozkazu Führera „der Sicherstellung der wertvollsten Kulturgüter” [zabezpieczenia najcenniejszych dóbr kultury] przed całkowitym zniszczeniem Warszawy. Ale więcej się nie pokazał35.

O rekwirowanych i wywożonych z Warszawy przez Arnhardta dobrach bibliotecznych pisały także Alodia Kawecka-Gryczowa36 i Hanna Łaskarzewska37; o zabieraniu przez niego dzieł sztuki z Muzeum Narodowego obszernie opowiedział
Stanisław Lorentz38.
Zdaniem wybitnego znawcy wojennych losów bibliotek warszawskich, Andrzeja Mężyńskiego, Obersturmführer Arnhardt „wywoził wybrane zbiory do posiadłości swego przełożonego [tj. generała Fegeleina] – zamku Fischhorn w Austrii”.
W przypisie do tej informacji dodał: „Do Biblioteki dotarła informacja, że skrzynie
wysłano do Wrocławia. W rzeczywistości Arnhardt przesłał je do Austrii i umieścił
w zamku Fischhorn”39.
Jeśli Arnhardt wszystkie swe transporty wysłał do Fischhornu, to nie mogło
być w nich dzienników Żeromskiego. Fischhorn w pobliżu Salzburga wyzwolony
został przez armię amerykańską: zgromadzone tam liczne polskie dzieła sztuki,
a także książki i rękopisy pochodzące z różnych bibliotek i muzeów zostały odnalezione i rozpoznane przez porucznika Bohdana T. Urbanowicza, który o swym
odkryciu zawiadomił zarówno amerykańskie władze okupacyjne, jak i władze polskie, potem zaś wyszukiwał, inwentaryzował i pakował dzieła sztuki, książki i archiwalia, dzięki czemu już w kwietniu 1946 mogły one wrócić do kraju40. Wiadomo
natomiast z całą pewnością, że autografy dzienników Żeromskiego przywiezione
zostały do Warszawy latem roku następnego – i to z Moskwy; ich losy potoczyły się
zatem inaczej. Prof. Grycz najwyraźniej nie zapamiętał szczegółów ewakuacji rękopisów i niedokładnie poinformował panie Żeromskie o zabraniu dzienników przez
35
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J. G r y c z, Dzienniczek z okresu powstania warszawskiego 1944 r. W zb.: Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej. Studia poświęcone pamięci Józefa Grycza. Wrocław 1961. Przedruk w zb.:
Walka o dobra kultury. Warszawa 1939–1945. Księga zbiorowa. T. 1, s. 251–252.
A. K a w e c k a - G r y c z o w a, Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej. W zb.: jw., s. 219–220, 239.
Autorka ta, podobnie jak wcześniej A. Żeromska w swym liście do Parandowskiego, jak Wasilewski
i Kądziela, twierdziła (s. 222), że wysłany przez Arnhardta transport książek, grafik i rękopisów
trafił do Austrii – do Fischhornu.
H. Ł a s k a r z e w s k a, Straty Okólnika w czasie powstania warszawskiego i po jego upadku. W zb.:
Droga do Okólnika 1844–1944. W 160. rocznicę powstania Biblioteki Ordynacji Krasińskich i w 60.
spalenia bibliotek warszawskich w gmachu BOK na Okólniku. Oprac., posł. H. T c h ó r z e w s k a - K a b a t a. Warszawa 2005, s. 159–160.
S. L o r e n t z, W Muzeum i gdzie indziej. W zb.: Walka o dobra kultury, t. 1, s. 81–84.
A. M ę ż y ń s k i, Biblioteki Warszawy w latach 1939–1945. Warszawa 2010, s. 251.
Zob. B. T. U r b a n o w i c z, Dziennik Fischhornu. W zb.: Walka o dobra kultury, t. 2.
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Arnhardta – stąd z pewnością wzięła się powtarzana potem przez wielu badaczy
informacja o ich wywiezieniu do Austrii. W istocie zostały one ewakuowane z Warszawy dopiero w końcu listopada 1944, w ramach tzw. akcji pruszkowskiej – i nie
do Fischhornu, lecz do Görbitz (polska nazwa: Garbicz) w pobliżu Frankfurtu nad
Odrą. Pisze o tym wspominany prof. Mężyński, świadczą o tym także – w sposób
nie budzący wątpliwości – dokumenty zachowane w archiwum Biblioteki Narodowej41.
Już po kapitulacji powstańczych władz Warszawy i po ewakuacji ludności cywilnej
ekipy polskich muzealników, archiwistów i bibliotekarzy, we współpracy z władzami niemieckimi i pod ich nadzorem, ewakuowały do Rzeszy dobra naszej kultury,
w tym także szczególnie wartościowe rękopisy i książki. Teraz w akcji tej uczestniczyli sami Polacy, przekonani, że jest to najpewniejszy, a może nawet jedyny sposób
uratowania cennych dzieł i dokumentów, bo gdy Armia Czerwona przypuści szturm
na Warszawę, gdy na miasto spadną znowu tysiące pocisków i bomb, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu. Ewakuacją zbiorów bibliotecznych kierował Gustav
Abb42; zespołem zaangażowanych w nią polskich bibliotekarzy i muzealników –
Lorentz. Mężyński pisze o tym tak:
Podczas całej akcji pruszkowskiej zbiory wywieziono w 9 wagonach. Pierwszych pięć skierowano
do posiadłości zaprzyjaźnionej z generalnym gubernatorem Hansem Frankiem rodziny von Rieselmannów w Garbiczu. Właśnie Frank polecił to miejsce Gustavowi Abbowi, a ten odwiedził Garbicz w czerwcu 1944 roku. Książki wysłane do Garbicza w okresie od 15 listopada do 2 grudnia 1944 roku wyczerpały możliwość dalszego składowania zbiorów warszawskich w tym majątku. [...] Kiedy okazało się, że
Garbicz nie jest przygotowane do przyjęcia następnych transportów z polskimi książkami, 3 wagony
zbiorów Abb skierował (5 XII – 16 XII 1944) do Adelina43 na Dolnym Śląsku, gdzie złożono już wiele
książek ewakuowanych między innymi z Ossolineum i Biblioteki Jagiellońskiej. Ostatni, dziewiąty
wagon, wypełniony głównie literaturą popularną, został wyekspediowany 17 grudnia do Berlina, pod
adres pełnomocnika rządu GG Josefa Taschnera44.

Gdy tylko Dolny Śląsk zajęty został przez wojska radzieckie, do Garbicza i Adelina wyruszyły ekipy polskich bibliotekarzy – w misji odnalezienia, rewindykowania
i przetransportowania do Warszawy ewakuowanych wcześniej zbiorów. W sierpniu
1945 w Adelinie, w majątku rodziny von Pfeil, grupa kierowana przez Ksawerego
Świerkowskiego odnalazła warszawskie książki i w październiku przywiozła je do
Warszawy45. Wcześniej, bo w maju 1945, podobna wyprawa, pod wodzą Bohdana
Korzeniewskiego i Witolda Jabłońskiego, wyruszyła do Garbicza.
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Za udostępnienie tych dokumentów i pomoc w ich odnalezieniu podziękowanie zechcą przyjąć:
Pan T o m a s z M a k o w s k i – Dyrektor Biblioteki Narodowej, Pani A n n a R o m a n i u k – kierownik Zakładu Rękopisów, Pani M a r i a R e m i s z – kierownik Archiwum, oraz Pan T o m a s z
M i ń k o, który w poszukiwaniu dokumentów przeprowadził w archiwum skrupulatną i owocną
kwerendę.
G u s t a v A b b (1886–1945) był dyrektorem utworzonego przez okupacyjne władze niemieckie
Głównego Zarządu Bibliotek w Generalnym Gubernatorstwie.
Niemiecka nazwa: Adelsdorf; dzisiejsza polska nazwa: Zagrodno.
M ę ż y ń s k i, op. cit., s. 269–270.
O wyprawie tej opowiedział jej uczestnik, B. H o r o d y s k i (W 16 rocznicę pamiętnych dni. Na
śladach warszawskiej książki. „Stolica” 1961, nr 3. Przedruk w zb.: Walka o dobra kultury, t. 2).
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W Archiwum Biblioteki Narodowej zachowało się datowane 9 VI 1945 i podpisane przez doc. dra Witolda Jabłońskiego i dra Bohdana Korzeniewskiego obszerne, siedmiostronicowe Sprawozdanie delegatów Ministerstwa Oświaty z wyjazdu
do Görbitsch pod Frankfurtem n/Odrą i rewindykacji książek z bibliotek warszawskich. Na początku owego sprawozdania napisali oni:
Według informacji niemieckich książki z bibliotek warszawskich ewakuowane po powstaniu skierowane były do Görbitsch w ilości 6 wagonów. W marcu radzieckie władze wojskowe zawiadomiły Ministerstwo Oświaty o odnalezieniu polskich książek w Görbitsch. Dn. 20 III z inicjatywy dr Fleszarowej
Ministerstwo Oświaty rozpoczęło akcją rewindykacyjną, delegując do niej dr. Bohdana Korzeniewskiego i doc. dr. Witolda Jabłońskiego. Ambasada Radziecka, do której zwrócono się z prośbą o wizę, odpowiedziała, że na razie dostęp do Görbitsch, jako do miejscowości przyfrontowej, jest niemożliwy. Dopiero 22 IV Ambasada zawiadomiła Ministerstwo, że nie ma już przeszkód dla polskiej akcji rewindykacyjnej w Görbitsch.

Dalej delegaci informowali o wyjeździe z Warszawy 7 V 1945, o przybyciu do
Garbicza, o odszukanych książkach i rękopisach, także o uzyskaniu informacji, że
stacjonujące tutaj wojsko radzieckie wcześniej odnalazło również książki rosyjskie,
które zostały wysłane do Moskwy. W czasie miesięcznego pobytu w Garbiczu delegaci zdołali rozpoznać, spakować i przygotować do przetransportowania do Warszawy 1444 worki książek, 225 wiązek książek, 42 skrzynki z kartkami katalogowymi, a ponadto dwie wielkie skrzynie i 6 worków z rękopisami. W zakończeniu
sprawozdania czytamy:
Pomimo bardzo powściągliwej postawy zarówno władz rosyjskich i miejscowych mieszkańców
wobec zapytań delegacji o istotną ilość książek zdeponowanych pierwotnie w Görbitsch i o dalsze ich
losy, udało się ustalić następujący przypuszczalny stan rzeczy: Do stacji Bottschow przyszły z Warszawy 4 wagony książek, z czego jeden nie został przyjęty i odesłano go dalej. 3 wagony zostały końmi
przewiezione do Görbitsch. Wagony te to na pewno 1-szy i 5-ty, a prawdopodobnie i 4-ty, ale dokładne
określenie wymaga szczegółowego sprawdzenia, gdyż spis posiadany przez delegację nie był dostatecznie dokładny. Po odejściu Niemców przez pewien czas książki były w Görbitsch sumiennie strzeżone
przez wystawione posterunki, a w oranżerii sięgały one do wysokości 2½ m. Później znaczna ich część
została wywieziona, najpewniej w pakach, gdyż z 200, wysłanych w pierwszym wagonie, znaleziono
w oranżerii tylko resztki 20. Do tego odnoszą się zapewne słowa komendanta wojennego: Russkije
knigi my uwiezli. Następnie o książkach pozostawionych lub przeniesionych na strych zapomniano,
a pozostałe w oranżerii resztki rękopisów uległy stopniowemu niszczeniu. [...] W każdym razie w przybliżeniu można powiedzieć, że z 3 wagonów wyładowanych w Görbitsch udało się uratować niespełna 2,
a pozostałej reszty większa część została wywieziona, a mniejsza, w ilości przeszło tysiąca tomów,
zniszczona46.

Wykorzystując informacje zawarte w przytoczonym dokumencie, a także inną
swą wiedzę o wywiezionych do Garbicza książkach i rękopisach, już 25 VI 1945
dyrektor Biblioteki Narodowej, prof. Stefan Wierczyński47, skierował do Departamentu Bibliotek w Ministerstwie Oświaty obszerny wniosek o wystąpienie do władz
radzieckich o zwrot książek i rękopisów wywiezionych z Garbicza do Moskwy.
W końcowej części tego wniosku podsumował sytuację:
46
47
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Archiwum zakładowe Bibl. Narodowej, sygn. 482/16.
S t e f a n V r t e l - W i e r c z y ń s k i (1886–1963) dyrektorem Biblioteki Narodowej był najpierw od
1 VII 1937 do 31 I 1940, potem na życzenie okupacyjnych władz niemieckich (i w porozumieniu
z podziemnymi władzami polskimi) Biblioteką Narodową kierował prof. Józef Grycz; od 1 IV 1945
na stanowisko dyrektora wrócił prof. Wierczyński.
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Według doniesienia członków ekspedycji, opartego na zeznaniach lub oświadczeniach osób postronnych, stwierdzić należy:
1) że wojska niemieckie pozostawiły przy swym ustąpieniu wszystkie pomieszczenia, w których
znajdowały się zbiory, w stanie nienaruszonym;
2) że jeszcze przez pewien czas (około miesiąca), gdy w zabudowaniach zamkowych mieścił się
sowiecki szpital wojskowy – zdeponowane zbiory były nienaruszone;
3) że dopiero po usunięciu szpitala i objęciu gmachów przez liniowe wojska sowieckie – przystąpiły te wojska do badania zawartości zdeponowanych skrzyń i worków;
4) że wtedy za decyzją władz wojskowych zabrano i wywieziono – jak brzmiało oświadczenie Komendanta miejscowego – jeden wagon książek.
Ponieważ wśród zbiorów pozostałych w Görbitsch nie znaleziono najcenniejszego materiału, tj. rękopisów i starych druków, przeto wnioskować należy, że zabrano je w owym wywiezionym wagonie.
Przypuszczać przy tym trzeba, że na wybór materiału i na decyzję czynników wojskowych co do wywiezienia wpłynąć mogła mylna interpretacja naklejek sygnaturowych oraz pieczęci, które się mieszczą na
poszczególnych rękopisach i książkach.
Należy mianowicie wyjaśnić, że rękopisy i książki pochodzące z Biblioteki Załuskich były swego
czasu na rozkaz władz carskich wywiezione z Warszawy do Petersburga, gdzie, dostawszy się do tamtejszej Biblioteki Publicznej, zostały zaopatrzone ekslibrisami sygnaturowymi oraz pieczątkami bibliotecznymi tejże Biblioteki48 [...]. Jak jednak wiadomo, rząd ludowy ZSRR, pragnąc wyrównać narodowi
polskiemu krzywdę kulturalną wyrządzoną mu przez rządy carskie, zwrócił Polsce urzędowo i komisyjnie
wszystkie materiały stanowiące ową Bibliotekę Załuskich49, po czym materiały te zostały wcielone do
polskiej Biblioteki Narodowej. Otóż te właśnie materiały (druki i rękopisy), opatrzone ekslibrisami i pieczątkami Publicznej Biblioteki w Petersburgu, znajdując się w skrzyniach pomieszczonych w Görbitsch,
stały się prawdopodobnie przyczyną nieporozumienia, wskutek którego władze wojskowe, uznawszy je
za materiały stanowiące własność państwa rosyjskiego, zagrabione przez Niemców, wywiozły je w głąb
państwa rosyjskiego.
Jeżeli moje przypuszczenie jest słuszne, przyjąć należy, że sowieckie władze wojskowe, natrafiwszy
raz na grupę skrzyń z zawartością, którą uznały z pozorów formalnych za stanowiącą własność Państwa Rosyjskiego, osądziły – bez bliższego badania – także zawartość reszty skrzyń za własność Państwa
Rosyjskiego i wysłały wszystkie skrzynie w głąb Związku Radzieckiego. Wobec tego jednak, że – jak
wykazałem – materiały pomieszczone w Görbitsch należą bezspornie do Biblioteki Narodowej, proszę
o poczynienie odpowiednich kroków dla zbadania tej sprawy i odzyskanie tych rękopisów i druków dla
Biblioteki Narodowej50.

To w tej partii rękopisów pojechały z Garbicza do Rosji autografy dzienników
Żeromskiego.
Dzieła sztuki i dobra kultury zajmowane na terenie Rzeszy przez oddziały radzieckie przewożone były do Rosji do wyznaczonych składnic: m.in. w petersburskim
(wówczas leningradzkim) Ermitażu, w moskiewskim Muzeum Sztuk Pięknych
48

49

50
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Biblioteka Załuskich – utworzona w pierwszej połowie XVIII wieku przez biskupów braci Józefa
i Andrzeja Załuskich, jedna z największych w ówczesnej Europie bibliotek – w 1795 roku zrabowana została przez Rosję; na rozkaz carycy Katarzyny II zbiory Biblioteki wywieziono do Petersburga, gdzie stały się zrębem Cesarskiej Biblioteki Publicznej (dziś noszącej nazwę Rosyjskiej Biblioteki Narodowej).
Po przegranej w roku 1920 wojnie z Polską, na mocy traktatu pokojowego w Rydze, Radziecka
Rosja została zmuszona m.in. do zwrotu zrabowanych w Polsce dóbr kultury; na tej podstawie
w latach 1921–1934 wróciła do kraju także duża część Biblioteki Załuskich, z czasem włączona
do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Wierczyński wolał w swym piśmie – ze zrozumiałych względów – zwrot Biblioteki Załuskich przedstawić tak, jak przedstawił.
Kopia listu Dyrektora Bibl. Narodowej, prof. S. W i e r c z y ń s k i e g o do Ministerstwa Oświaty,
z 25 VI 1945. Archiwum Bibl. Narodowej, sygn. 482/16.
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im. Puszkina i – także w Moskwie – w Bibliotece im. Lenina. Transport z Garbicza
trafił do tego trzeciego magazynu. W dniu 23 V 1946 Tymczasowy Rząd Jedności
Narodowej zawarł z władzami radzieckimi porozumienie w sprawie wymiany dóbr
kultury między Polską a ZSRR51; to na podstawie tego porozumienia w rok później,
w początkach lipca 1947, wrócił z Moskwy do Polski wielki zbiór dokumentów
i rękopisów, w tym i tomiki dzienników Żeromskiego. Formalnie nie był to zwrot
rewindykowanych do Polski zabytków naszej kultury, lecz element wymiany takich
dóbr między Polską a ZSRR; Związek Radziecki oddawał nam stanowiące jego własność zabytki polskiego piśmiennictwa i w zamian mógł oczekiwać podobnego
zachowania strony polskiej. Usłużna prasa reżimowa traktowała ten zwrot niemal
jako wspaniałomyślny radziecki dar dla narodu polskiego. Wprawdzie np. „Tygodnik
Warszawski” pisał o rewindykacji52, ale tygodnik „Odrodzenie” rozpływał się nad
szczodrością radzieckich przyjaciół. W jego numerze 29, datowanym 29 VII 1947,
pod wspólnym tytułem Skarby kultury wracają do kraju opublikowane zostały
artykuły Jana Dembowskiego i Samuela Fiszmana.
Dembowski rozpoczął swój tekst następująco:
Na wniosek dyrekcji Biblioteki im. Lenina w Moskwie władze radzieckie przekazały Polsce bezcenne materiały książkowe i rękopiśmienne wywiezione przez Niemców z Biblioteki Narodowej i Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnę, że już po raz trzeci Związek Radziecki zwraca nam nasze
mienie kulturalne. W roku zeszłym otrzymaliśmy za pośrednictwem Muzeum im. Puszkina wiele polskich
obrazów i innych dzieł sztuki. Na początku roku obecnego Centralna Biblioteka Lekarska w Moskwie
zwróciła nam zbiór książek stanowiących własność Polskiej Biblioteki w Paryżu, a przywiezionych do
Moskwy z Królewca. Jednakże to, co otrzymujemy obecnie, wartością swoją o wiele przewyższa dotychczasowe zwroty. Jest to bardzo różnorodny zbiór materiałów naukowych, którego należyte uporządkowanie wymagałoby dużej pracy. W tej chwili jesteśmy w stanie podać tylko niektóre dane orientacyjne53.

Dalej Dembowski wyliczył ważniejsze zwracane rękopisy, wśród nich i autografy Żeromskiego.
Podobnie wypowiadał się Fiszman:
Miłośników książki, dziejopisów i historyków literatury czeka radosna niespodzianka. Wracają
bowiem na półki naszych bibliotek skarby zaginione w czasie wojny. Wracają setki pergaminów, tysiące
rękopisów, cennych druków, dziesiątki tysięcy książek. Wywiezione przez Niemców w czasie okupacji,
rozproszone zostały po różnych miastach i miasteczkach niemieckich wraz z księgozbiorami wywiezio-
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II-1.indd 180

Zob. K. W r ó b e l - L i p o w a, Rewindykacja archiwaliów polskich z ZSRR w latach 1945–1964.
Rozprawa habilitacyjna. Lublin 1982, s. 74–85. – D. M a t e l s k i, Losy polskich dóbr kultury w Rosji i ZSRR. Próby restytucji. Archiwa – księgozbiory – dzieła sztuki – pomniki. Poznań 2013, s. 168–169.
Informację o tym, pt. Rewindykowanie cennych rękopisów i książek, zamieszczono anonimowo
w rubryce Przegląd kulturalny („Tygodnik Warszawski” 1947, nr 28, z 13 VII): „Na mocy podpisanej
z Rosją umowy do Polski przywiezione zostaną zrabowane przez Niemców w Bibliotece Narodowej
i Bibliotece Uniwersyteckiej Warsz. cenne materiały książkowe (między innymi pierwsze polskie
druki z 15 i 16 wieku i pierwsze wydania humanistów) oraz materiały rękopiśmienne (archiwa
Kościuszki, Lelewela, Niemcewicza, Kochanowskiego, przywileje królewskie, kronika Kadłubka,
diariusze sejmów polskich z 15 i 16 w., listy Voltaire’a, Monteskiusza, Byrona, Kanta, Schillera
i innych sławnych ludzi oraz rękopisy wybitnych polskich pisarzy i poetów). Ogółem rewindykowany księgozbiór obejmuje 20 000 książek, 1000 książek rzadkich i obszerne archiwum Zamoyskich”.
J. D e m b o w s k i, S. F i s z m a n, Skarby kultury wracają do kraju. „Odrodzenie” 1947, nr 29,
z 29 VII.
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nymi z innych krajów, m.in. ze Związku Radzieckiego. Po wojnie władze radzieckie odszukały zagrabione bogactwa i odesłały do Moskwy. Dopiero tu pracownicy Biblioteki im. Lenina w czasie porządkowania
przywiezionych materiałów zauważyli, że na wielu rękopisach i książkach znajdują się stemple polskich
bibliotek. Od razu na wstępie należy zaznaczyć, że Biblioteka im. Lenina nie ograniczyła się bynajmniej
do stwierdzenia przynależności rękopisów i druków i do ich zwrotu, ale dokonała olbrzymiej pracy uporządkowania całości, odkurzania, dezynfekowania, a nawet restaurowania starych pergaminów.

W kolejnych zdaniach Fiszman, podobnie jak Dembowski, informował o zwracanych rękopisach; wymienił wśród nich także „wszystkie zeszyty Dzienniczka
Stefana Żeromskiego”54.
W roku 1948 zorganizowana została wystawa tych przywiezionych z Moskwy
książek i rękopisów; znalazły się na niej i autografy dzienników. W wydanym wówczas katalogu wystawy, na liście eksponowanych rękopisów pod numerem 77
znalazł się Dzienniczek Stefana Żeromskiego z lat 1882–1890 (14 tomików). BN55.
W listopadzie 1948 tych 14 tomików zapisano w księdze akcesji Biblioteki Narodowej pod numerem 4717 jako „zbiory zabezpieczone”. Były to tomiki: I, II, III, VI, IX,
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX i XX.
W Bibliotece Narodowej znajdował się wówczas także fragment jeszcze jednego
tomiku – obejmującego zapisy z września i pierwszych jedenastu dni października
1891 – w sierpniu 1948 zarejestrowany w księdze akcesji Biblioteki pod numerem
4600 jako Fragment dziennika i oznaczony jako pochodzący ze „starego zasobu”.
Tomik ten, stanowiący część depozytu złożonego w Bibliotece Narodowej przez
panie Żeromskie, został uszkodzony (rozerwany) zapewne w listopadzie 1944, gdy
dzienniki, wśród innych rękopisów, wywożone były z Warszawy do Garbicza; jedna
jego część pojechała do Rzeszy, druga pozostała w gmachu Biblioteki. Gdy po wojnie porządkowano tam ocalałe zbiory, ta odnaleziona część liczyła 24 kartki: jedną
kartkę wypełnioną dziennikowymi zapiskami z 9 i 10 IX 1891, 19 kartek z notatkami rozpoczynającymi się 23 IX i doprowadzonymi do 11 X 1891 oraz 4 kartki
puste. To te 24 kartki zarejestrowane zostały niebawem w księdze akcesyjnej Biblioteki Narodowej pod numerem 4600. W tym samym mniej więcej czasie, w maju
1945, gdy Korzeniewski i Jabłoński w Garbiczu identyfikowali, pakowali w worki
i przygotowywali do wysłania znajdujące się tutaj jeszcze książki i autografy należące do warszawskich bibliotek, zabrali także pojedyncze rękopisy i ich fragmenty,
pochodzące z wcześniej uporządkowanych, a teraz rozproszonych zbiorów; takie
fragmenty zdekompletowanego bądź zniszczonego zespołu noszą w języku bibliotekarzy i archiwistów wziętą z łaciny nazwę dissolutów. W dwóch skrzyniach i sześciu workach rękopisów, przywiezionych wówczas z Garbicza, znajdowały się
i dissoluta z Archiwum Zamoyskich, które – po wstępnym rozpoznaniu odzyskanych
autografów – w roku 1951 przekazane zostały do Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie. Dopiero tutaj – przy dokładniejszym porządkowaniu otrzymanych

54
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Ibidem.
Katalog wystawy rękopisów i druków wywiezionych przez hitlerowców do Niemiec, uratowanych
przez Armię Czerwoną i przekazanych Polsce przez Rząd Radziecki. Warszawa 1948, s. 32. Na
końcu katalogu znalazło się 16 tablic z fotokopiami wystawianych rękopisów; dwie z nich (XIII
i XIV) prezentują początkowe stronice pierwszego i trzeciego tomiku dzienników.
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materiałów, wyszło na jaw, że wśród owych dissolutów znajduje się także fragment
dzienników Żeromskiego: 10 kartek z zapisami od 10 do 23 IX 1891, jak się potem
okazało, idealnie wpasowujących się między pierwszą a dwunastą kartkę fragmentu zeszytu odnalezionego „w starym zasobie” Biblioteki Narodowej.
Nie wiadomo, kto i kiedy dokładnie zidentyfikował w Archiwum Akt Dawnych
ten przywieziony z Garbicza fragment dziennika; stało się to dopiero w końcu 1954
lub w początkach 1955 roku. W kwietniu 1955 o znalezisku poinformowała „Nowa
Kultura”56 – i stąd właśnie dowiedziała się o nim dyrekcja Biblioteki Narodowej.
W dniu 12 IV 1955 dyrektor Biblioteki, Władysław Bieńkowski, oficjalnie wystąpił o zwrot autografu do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie57 – i już po kilkunastu dniach fragment dziennika przekazano do Biblioteki
z następującym wyjaśnieniem, podpisanym przez Dyrektora Archiwum Głównego
Akt Dawnych, Michała Wąsowicza, datowanym 23 IV 1955:
W wykonaniu polecenia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z dnia 20 kwietnia rb. Archiwum
Główne Akt Dawnych przekazuje przy niniejszym fragment Dzienników Żeromskiego odnaleziony wśród
dissolutów Archiwum Zamoyskich i prosi o potwierdzenie odbioru. Archiwum Główne od pierwszej
chwili odnalezienia wspomnianego fragmentu i rozpoznania go nie miało wątpliwości, iż właściwym
miejscem przechowywania tego rękopisu jest Biblioteka Narodowa, gdzie znajdują się zachowane części
rękopisu Dzienników Żeromskiego. Jednak, ze względu na interes nauki, Archiwum Główne jeszcze
przed przekazaniem odnalezionego fragmentu Bibliotece Narodowej udostępniło go Instytutowi Badań
Literackich, który przygotowuje obecnie wydanie III-go tomu Dzienników Żeromskiego. Tom ten, obejmujący również rękopis, z którego pochodzi wspomniany fragment, jest już w druku, a więc włączenie
uzupełniającego fragmentu było sprawą niecierpiącą zwłoki. Z tego powodu Archiwum Główne zdecydowało się na udostępnienie rękopisu IBL-owi z pominięciem drogi formalnej, tj. przed przekazaniem
go do Biblioteki Narodowej; stąd też wynikła pewna zwłoka w przekazaniu [...]58.

Dopiero teraz, gdy ocalałe fragmenty zostały złączone, Biblioteka Narodowa
znalazła się w posiadaniu całej końcowej części tomiku z września i października
1891. Nie wiadomo, ile kartek z początku tego tomiku przepadło bezpowrotnie;
zachował się kompletny tekst dalszej części z zapisami od 9 IX do 11 X 1891.
Tych 15 tomików opublikowanych zostało w pierwszym wydaniu Dzienników
w latach 1953–1956.
Dobry klimat dla rewindykacji i zwrotów polskich dóbr kultury z ZSRR trwał niezbyt
długo – do roku 1951. Potem strona polska z wnioskami rewindykacyjnymi nie
występowała; dopiero odwilż polityczna roku 1956 stworzyła warunki do starań

56
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T. Z i e l i ń s k a, Żeromski w Nałęczowie. (Nieznany fragment dziennika). „Nowa Kultura” 1955,
nr 15, z 10 IV, s. 2. Na wstępie autorka stwierdziła: „Nasze zasoby rękopiśmienne przechodziły
w czasie wojny nie lada perypetie. Nie trzeba przypominać, jak wiele spośród nich uległo zniszczeniu, ale także niejeden rękopis nieznany lub uznany za zaginiony wychodzi naraz na światło
dzienne. Taką niespodziankę zgotował nam fragment dziennika Stefana Żeromskiego odnaleziony
niedawno w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w luźnych papierach porządkowanego Archiwum Zamoyskich. Jaką drogą tam trafił, nie wiadomo. Być może, że znalazł się tu w czasie wędrówki części zasobów archiwalnych z Warszawy do Niemiec”. Dalej Zielińska informuje,
jakie wiadomości o Żeromskim przynosi odnaleziony rękopis, i przytacza jego fragmenty.
Kopia pisma Dyrektora Bibl. Narodowej, W. B i e ń k o w s k i e g o, do Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych w Warszawie, z 12 IV 1955. Archiwum Bibl. Narodowej, sygn. 482/19.
Ibidem.
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o dalsze zwroty. W czerwcu 1956 rządy PRL i ZSRR podpisały nową umowę o współpracy kulturalnej, która zaowocowała oddaniem (jeszcze jesienią 1956) kilkuset
obrazów i grafik, także (w grudniu 1956) wielkiej partii archiwaliów, a w październiku 1957 następnym przygotowanym w Bibliotece im. Lenina transportem rękopisów59. Zapewne w tym transporcie wrócił do Biblioteki Narodowej jeszcze jeden,
piąty tomik dzienników60 – w marcu 1958 zapisany w księdze akcesji pod numerem
7395. W kilka lat później tomik ów został włączony do drugiej edycji Dzienników –
tym razem w ramach edycji Dzieł Żeromskiego pod redakcją Pigonia. Był to ostatni tomik zwrócony przez Rosję, ale nie ostatni, jaki trafił do Biblioteki Narodowej.
Kilkanaście lat później ofiarowany został Bibliotece tomik, w grudniu 1969 zarejestrowany w księdze akcesji pod numerem 9243 jako dar NN, czyli anonimowy61.
Kądziela, który ten tomik opublikował w roku 1973 pod tytułem Dzienników tom
odnaleziony, dotarł do informacji o losach i autografu, i jego ofiarodawcy. Napisał
on:
tuż przed wojną tomik ten znajdował się w Gródku Jagiellońskim pod Lwowem. Miał go w swoim posiadaniu niejaki sędzia Gross, od którego pożyczył go inż. Jerzy Stamirowski. Po obu tych ludziach ślad
zaginął. Rodzina Jerzego Stamirowskiego, zamieszkała przed wojną i w czasie wojny w Warszawie,
podzieliła losy swego miasta. Wysiedlona w 1944 r., wróciła tu dopiero po dwudziestu z górą latach.
Przy porządkowaniu rozproszonych pamiątek rodzinnych znalazł się i ten rękopis. Uznany zrazu za
rodzaj prywatnego depozytu, został w 1969 r. przekazany przez dr Zofię Stamirowską Bibliotece Narodowej, w przekonaniu, że wobec zbliżającej się do końca publikacji Dzienników Żeromskiego należy go
już teraz uznać za własność ogólnonarodową62.

To wyjaśnienie opiera się, oczywiście, na rodzinnej legendzie Stamirowskich,
która – jak na ogół takie przekazy – nie musi być ścisła. Nie ulega jednak wątpliwości, iż los tego tomiku był inny niż pozostałych. Na pewno w czasie wojny nie
trafił on do Biblioteki; w jakimś momencie od zasadniczego korpusu dzienników
został odłączony. Kiedy – i przez kogo? Czy zawieruszył się gdzieś, zanim jeszcze
wszystkie zachowane tomiki znalazły się w domu pisarza w Konstancinie? Czy
został potem pożyczony – czy to sędziemu Grossowi, czy Jerzemu Stamirowskiemu,
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Zob. W r ó b e l - L i p o w a, op. cit., s. 74–85.
Zdarzenie to odnotowano w sprawozdaniu Zakładu Rękopisów Bibl. Narodowej za rok 1958 (Archiwum Bibl. Narodowej, sygn. 487/19). P.o. kierownika Zakładu, mgr B. Kupść, napisał w tym
sprawozdaniu m.in. że „wśród nowych nabytków w r. ub. znalazła się duża grupa rękopisów odzyskanych z dawnych zasobów Biblioteki Narodowej i b. Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, utraconych
w czasie wojny” i że „w dniu 17 marca r. ub. [tj. 1958] władze archiwalne przekazały Bibliotece
rękopisy zwrócone Polsce [...] przez Rząd Radziecki z zasobu rękopisów zabezpieczonych w Niemczech po działaniach wojennych”; wśród tych zwróconych rękopisów wymienił „V tom Dziennika
Stefana Żeromskiego”.
W Archiwum Bibl. Narodowej zachowała się kopia datowanego 5 XII 1969 podziękowania, skierowanego do Z. Stamirowskiej w Pruszkowie (sygn. 53/17/21): „Dyrekcja Biblioteki Narodowej wyraża
Pani podziękowanie za pośrednictwo w oddaniu do zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej
21-go tomiku dziennika Stefana Żeromskiego, który znajdował się dotychczas w rękach prywatnych
jako depozyt rodziny Grossów z Gródka Jagiellońskiego, zaginionej w czasie ostatniej wojny. Nieznany w dotychczasowych wydaniach tomik jest bezcennym uzupełnieniem spuścizny wielkiego
pisarza, która stanowi przedmiot szczególnej troski i umiłowania całego narodu”.
J. K ą d z i e l a, wstęp w: Ż e r o m s k i, Dzienników tom odnaleziony, s. 5.
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który mógł znać się z Żeromskim63? A jeśli został pożyczony – to przez kogo? Przez
Żeromskiego? Przez Annę, która uznawała dzienniki za swoją własność?
Po upływie następnych wielu lat, w grudniu 1992, Biblioteka Narodowa nabyła – od Moniki Żeromskiej – tomik opatrzony później numerem 21a; jego losy potoczyły się jeszcze inaczej. Za życia Żeromskiego i potem aż do wojny znajdował się
w Konstancinie, nie wszedł jednak w skład depozytu złożonego w Bibliotece Narodowej i nie odbył podróży przez Rzeszę Niemiecką i Rosję. Być może, błędnie został
uznany przez spadkobierczynie za notatnik bez większej wartości i – tak przed
wojną, jak po wojnie – dzielił los takich notatników. Dopiero gdy w latach osiemdziesiątych XX wieku rozpoczynała się edycja Pism zebranych Żeromskiego i gdy
jej redaktor, prof. Zbigniew Goliński, identyfikował i opisywał wszystkie znajdujące się w Konstancinie autografy, zorientował się, że jest to kolejny tomik Dzienników.
Jego fragment, zawierający opis milczącej manifestacji warszawiaków w dniu 3 V
1891, tj. w setną rocznicę Konstytucji, Goliński opublikował w wychodzącym wówczas tygodniku „Potop”64, a w roku 2000, wraz ze Zdzisławem Jerzym Adamczykiem,
wydał ten tomik w Kielcach65.
Historia tomiku jest dość prosta, ale i tutaj nie wszystko jest jasne. Wydaje się,
że znacznie wcześniej, może jeszcze przed wojną, właściwie rozpoznała go Mortkowicz-Olczakowa, która wszakże nie stwierdziła, że jest to jeden z tomików dziennika. W artykule Jak pisał Żeromski. (Z osobistych wspomnień), wydrukowanym
w końcu 1950 roku w „Przekroju”, opowiadała o tym, iż Żeromski miał zwyczaj
notowania w małych zeszycikach spostrzeżeń o ludziach i zdarzeniach, cytatów
z przeczytanych książek itp., i jako przykład takiego zeszyciku podała „notatnik
nałęczowski z r. 1891”, w którym –
obok wynurzeń czysto osobistych, charakterystyki Faustyny Morzyckiej [...] znajdują się sprawozdania
z pobytu w Warszawie, wypiski z listów Zygmunta Wasilewskiego, a obok notatki i cytaty z czytanych
książek Heinego, Musseta, Szczedrina, Lama, formuły geometrii Euklidesa, a nawet Schlegla Przyczynek
do określenia stopy wartości dodatkowej66.

Kiedy jednak w 1954 roku Kądziela listownie poprosił Mortkowicz-Olczakową,
by uściśliła informacje o owym zeszyciku, odpowiedziała, iż „wzmianka” w jej artykule „pochodzi z zapiski zrobionej na podstawie przedwojennych jeszcze kontaktów
z rękopisami Żeromskiego, do których wówczas miałam dostęp”; tę jej odpowiedź
Kądziela opublikował67. Gdy w roku 1964 autorka przygotowywała swą obszerną
63
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Inż. J e r z y S t a m i r o w s k i (1873–1943) – publicysta i działacz spółdzielczy – w latach 1918–1932
był starostą powiatu olkuskiego i z tej racji aktywnie uczestniczył w organizowaniu w Olkuszu
w maju 1923 ogólnopolskich uroczystości ku czci poległego w powstaniu styczniowym i pochowanego w tym mieście Francesca Nulla. W biogramie Stamirowskiego w Polskim słowniku biograficznym (T. 41. Warszawa 2002, s. 504) napisano, że w czasie tych obchodów „przemawiał – obok
m.in. Stefana Żeromskiego”. Nie udało się ustalić, czy na pewno znali się i kontaktowali osobiście,
jednak na pewno obracali się – przynajmniej wówczas – w tym samym kręgu spraw i ludzi.
S. Ż e r o m s k i, Setna rocznica Konstytucji majowej. (Nieznane fragmenty „Dziennika”). „Potop”
1991, nr 2/3, s. 10–11.
Ż e r o m s k i, Dziennik z wiosny 1891 roku, s. 65.
H. M o r t k o w i c z - O l c z a k o w a, Jak pisał Żeromski. (Z osobistych wspomnień). „Przekrój” 1950,
nr 296, s. 7.
K ą d z i e l a, przypisy w: Ż e r o m s k i, Dzienniki, t. 7, s. 445–446.
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książkę biograficzną O Stefanie Żeromskim, także tutaj notatnikowi z roku 1891
poświęciła spory ustęp, zacytowała nawet niewielki jego fragment, zaznaczając
znowu, iż posługuje się „dawnym zapisem sprzed lat”; teraz twierdziła, iż notatnik
„został zapisany w okresie przerwy w prowadzeniu Dzienników i stanowi pewną ich
odmianę”68. Konsekwentnie więc (i trochę wykrętnie) utrzymywała, że nie był to
jeszcze jeden tomik dziennika, chociaż nim właśnie był.
W miarę odnajdowania się kolejnych notesów-autografów zmieniały się obliczenia,
ile takich notesów Żeromski zapisał, zmieniała się także numeracja niektórych
tomików. Przez wiele lat utrzymywało się przekonanie, iż komplet dzienników liczył
21 tomików; tak w roku 1953 informował Wasilewski w przedmowie do pierwszego
wydania, podobnie w roku 1961 pisał Kądziela w przedmowie do wydania drugiego.
Gdy w roku 1969 do Biblioteki Narodowej trafił tomik opublikowany potem jako
Dzienników tom odnaleziony, Kądziela zmienił zdanie i w przedmowie do tego tomu
twierdził, iż tomików było 24 czy nawet 25; od kiedy zaś w roku 1991 Goliński
rozpoznał tomik ogłoszony następnie drukiem jako Dziennik z wiosny 1891 roku,
można sądzić, iż notatników z dziennikowymi zapisami Żeromskiego było co najmniej 26, a ocalało i znalazło się w zbiorach Biblioteki Narodowej – 18:

68
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Numer
tomiku

Daty zapisów

Liczba kart

Numer w księdze
akcesji Bibl.
Narodowej

Sygnatura Bibl.
Narodowej

I

19 V 1882 – 15 XII 1882

87

4717

I.7584 t. 1

II

16 XII 1882 – 1 IX 1883

152

4717

I.7584 t. 2

III

2 IX 1883 – 1 IV 1884

123

4717

I.7584 t. 3

V

14 X 1884 – 11 IV 1885

170

7395

I.7584 t. 5

VI

6 V 1885 – 24 X 1885

223

4717

I.7584 t. 6

IX

21 V 1886 – 13 VIII 1886

115

4717

I.7584 t. 9

XI

18 XI 1886 – 26 II 1887

180

4717

I.7584 t. 11

XII

27 II 1887 – 29 V 1887

108

4717

I.7584 t. 12

XIII

1 VI 1887 – 8 VII 1887

95

4717

I.7584 t. 13

XIV

17 VII 1887 – 26 VIII 1887

104

4717

I.7584 t. 14

XV

29 VIII 1887 – 1 XII 1887

133

4717

I.7584 t. 15

XVII

29 II 1888 – 11 VII 1888

131

4717

I.7584 t. 17

XVIII

17 VII 1888 – 21 XI 1888

120

4717

I.7584 t. 18

XIX

23 XI 1888 – 23 VI 1889

162

4717

I.7584 t. 19

XX

16 VII 1889 – 31 V 1890

105

4717

I.7584 t. 20

XXI

10 VI 1890 – 18 X 1890

171

9243

I.7584 t. 21

XXIII

8 IV 1891 – 23 V 1891

61

13666

I.7584 t. 21a

XXV

9 IX 1891 – 11 X 1891

34

4600

I.7584 t. 22

M o r t k o w i c z - O l c z a k o w a, O Stefanie Żeromskim, s. 99–101.
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Nie zachowały się:
tomik IV – obejmujący okres od początków kwietnia do połowy października 1884, kiedy dwudziestoletni Żeromski jest (powtórnie) uczniem szóstej klasy
kieleckiego gimnazjum, uzyskuje promocję do klasy siódmej, a w wakacje wyjeżdża z macochą do Mińska Mazowieckiego w gościnę do jej młodszej siostry, Heleny z Zeitheimów Radziszewskiej, żony tamtejszego naczelnika stacji kolejowej;
wróci z Mińska zakochany w Helenie;
tomiki VII i VIII – z okresu od połowy października 1885 do połowy maja 1886,
a zatem z roku szkolnego, w którym Żeromski uczęszcza do klasy ósmej; przygotowuje się wówczas do matury, rozważa, co będzie robił po ukończeniu szkoły, i ciągle
zakochany jest w Helenie Radziszewskiej; o tomiku VIII wiadomo nieco więcej, na
początku bowiem tomiku IX, pod datą 14 VI 1886, Żeromski zanotował o Helenie:
„Chciałem, by mną wzgardziła, więc dałem jej do czytania dziennik poprzedni, pokazałem notatkę z odwiedzin u prostytutki, opowiedziałem chorobę nawet za czarnymi może farbami, słowem, odmalowałem tę śmieszną niznotę, jaką jestem”;
tomik X – z zapisami od połowy sierpnia do połowy listopada 1886, tj. z okresu,
kiedy Żeromski, odstąpiwszy od zdawania egzaminu maturalnego i zapisawszy się
na studia weterynaryjne w Warszawie, rozpoczyna studenckie życie;
tomik XVI – z okresu od grudnia 1887 do końca lutego 1888, gdy Żeromski
przebywa w Warszawie, utrzymuje się z udzielania korepetycji, bieduje i głoduje;
tomik XXII – z zapisami datowanymi od połowy października 1890 do początków
kwietnia 1891, gdy Żeromski zamieszkuje w Nałęczowie, zatrudniony przez inż. Michała Górskiego jako nauczyciel domowy jego dzieci, i gdy zaznajamia się ze środowiskiem inteligencji nałęczowskiej69;
tomik XXIV i początkowa część tomiku XXV – z okresu od końca maja do początków września 1891, tj. z ostatnich tygodni pobytu Żeromskiego w Nałęczowie,
gdy bliżej poznaje się on z Oktawią Rodkiewiczową i gdy rodzi się nowe ważne
uczucie;
tomik XXVI – z zapisami obejmującymi ostatnie tygodnie 1891 i pierwsze miesiące 1892 roku, kiedy (po udanym debiucie literackim i zakończeniu guwernersko-korepetytorskiej pracy w Nałęczowie) Żeromski wyjeżdża w pierwszą dłuższą podróż
zagraniczną, najpierw do Galicji (do Krakowa, Lwowa i Zakopanego), potem (przez
Austrię) do Szwajcarii i w czasie tej podróży przestaje dziennik prowadzić.
Pora wrócić do postawionego na początku pytania: w jakich okolicznościach i dlaczego aż tak wiele tomików przepadło?
W roku 1963, zreferowawszy w przedmowie do drugiego wydania Dzienników
wojenne i powojenne losy autografów, Kądziela napisał, iż „nie sposób [...] ustalić,
w jakim miejscu tych burzliwych peregrynacji zaginęło sześć tomików z pierwotnej
liczby dwudziestu jeden”70, sądził więc wówczas, iż wszystkie niezachowane tomiki zawieruszyły się i przepadły w okresie wojny i późniejszych tułaczek autografów;

69

70
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Przyjmujemy, że zapisy z okresu prawie pół roku mieściły się w jednym notesie, równie dobrze
mogły jednak wypełniać dwa notesy mniejsze objętościowo. Dlatego mówimy tutaj o „co najmniej”
26 tomikach.
K ą d z i e l a, przedmowa, s. 7.
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potem nikt już chyba na temat nieodnalezionych tomików dziennika się nie wypowiadał. Dziś wiemy, że tamta diagnoza Kądzieli nie była trafna, że wydarzeń i sytuacji, w których autografy dziennika mogły zaginąć lub ulec zniszczeniu, było
znacznie więcej.
Po tym, jak w roku 1969 do Biblioteki Narodowej trafił tomik zwrócony przez
Stamirowską, nie ulega wątpliwości, że przed rokiem 1939 jeden notes z zapiskami
diarystycznymi znajdował się poza Konstancinem, w rękach sędziego Grossa albo
inżyniera Stamirowskiego. Czy ten tomik zrabowany został lub skradziony – czy
może wypożyczony? A jeśli wypożyczony – to przez kogo? I czy to był jedyny tomik
odłączony przed wojną od całego zbioru?
Po tym, jak Goliński w jednym z notesów Żeromskiego znajdujących się w Konstancinie rozpoznał autograf dziennika z wiosny 1891, wiadomo, że w czasie wojny
do depozytu w Bibliotece Narodowej trafiły nie wszystkie tomiki pozostające w rękach
pań Żeromskich. Czy w Konstancinie zaplątał się tylko ten jeden?
I trzeba koniecznie postawić inne jeszcze pytanie: czy jakiś tomik albo jakieś
tomiki mogły zostać zniszczone – świadomie i celowo – bądź to przez Żeromskiego,
bądź przez kogoś z jego bliskich?
Wydaje się, że on sam mógł zniszczyć tomik ostatni, z końca 1891 i początków
1892 roku, „zdegradowany do rzędu notesu”, a w końcu „zarzucony”. Jeśli więcej
w nim było „notesu” niż „dziennika”, to Żeromski był w stanie tak postąpić. Czy
jakiś tomik lub jakieś tomiki zostały zniszczone także z tego powodu, że naruszały
czyjeś dobra osobiste? Że np. kompromitowałyby bohaterki opowiadanych w dzienniku romansów?
Jak wiemy, Żeromski – jeszcze w czasie, gdy swój dziennik prowadził – parokrotnie bliski był takiej decyzji. Latem 1887, gdy przebywał „na kondycji” w Szulmierzu, gdzie szczególnie doskwierała mu samotność, pod datą 23 VII napisał
w dzienniku:
Gdybym umierał – nie miałbym komu zostawić moich dzienników. Nie ma nikogo, kto by je przeczytał od deski do deski... Matki nie mam... Pani Helena? – Wycięłaby rzeczy uwłaczające jej miłości
własnej, oskarżające ją... A reszty by i nie czytała może. Trzeba będzie spalić dzienniczki (jeżeli się nie
ożenię).

Trzy lata później, gdy przebywał (również „na kondycji”) w Łysowie na Podlasiu
i gdy wdał się w romans – jednocześnie z dwiema siostrami – z panią Anielą i panią
Natalią, po jakiejś awanturze i scenie zazdrości ze strony starszej z nich także
myślał o zniszczeniu dziennika. Pod datą 17 VII 1890 zanotował:
Postanowiłem [...] spalić moje dzienniki, listy, które skompromitować by mogły moje dawne kochanki – Helenę, Helenkę, Natusię samą... Wróciłem do domu w nocy i zabrałem się gorączkowo do
wyszukiwania listów, nagle zawołano mię.

Takie postanowienia, podejmowane pod wpływem emocji, przemijały – nie czyniąc chyba dziennikom żadnej szkody. Po latach, gdy emocje wyblakły, autor tym
mniej miał powodów, by jakieś tomiki zniszczyć.
Wydaje się też mało prawdopodobne, by jakieś notatniki mogły zostać zniszczone przez bohaterki romansów Żeromskiego, chociaż wykluczyć tego nie sposób,
zwłaszcza jeśli się zważy, że – po pierwsze – zaginęły głównie tomiki opowiadające
o związku Żeromskiego z Heleną Radziszewską, a potem z Oktawią Rodkiewiczową
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oraz że – po drugie – Żeromski dawał swoje dzienniki owym „bohaterkom” do czytania, że taka praktyka była nawet elementem jego strategii podbojów miłosnych.
Można ją obserwować już w najwcześniejszym tomiku z roku 1882, gdy 18-letni
diarysta zwierza się dziennikowi ze swoich uczuć do młodszej o kilka miesięcy
Ludwiki Borkowskiej, a następnie pożycza jej dziennik, by mogła go czytać, komentować, wykreślać pewne wyrazy, dopisywać swoje uwagi. Podobnie autor zachowuje się i potem, w okresie długotrwałego romansu z Heleną Radziszewską; również ona ma dostęp do tomików, w których związek ich jest przedstawiany, i również
ona wpisuje do dziennika – obszerniejsze niż jej poprzedniczka – refleksje i wyznania. Znacznie rozleglejsze niż w tomiku I są w tych tomikach także – ubytki tekstu.
Oto kilka przykładów takich ubytków:
Pod datą 7 X 1885, gdzie Żeromski zwierza się, jak miłość do Heleny zawładnęła jego życiem, najpierw zamazane zostały aż do zupełnej nieczytelności dwa
wiersze tekstu, a zaraz potem wydarta obustronnie zapisana karta. W zapisie z 14 VI
1886 po słowach: „Wczoraj [Helena] powiedziała mi, że doznaje symptomów... ciąży. Tak – to nic innego. Wiadomość tego rodzaju byłaby” – również wycięta jest
obustronnie zapisana karta. W zapisie pod datą 4 IX 1887, gdzie Żeromski skarży
się, iż przedwczoraj nikt nie pamiętał o jego imieninach, nawet Helena, która dwa
tygodnie wcześniej zapewniała go w liście, że nie może sobie wyobrazić życia bez
niego – usunięte są dwie obustronnie zapisane karty. W zapisie z 21 VI 1888, gdzie
autor usiłuje opisać ciało półnagiej Heleny – wydarta została kartka.
Te ubytki tekstu pojawiają się, jak widać, w sytuacjach, gdy zakochany autor
dziennika wypowiada żale, pretensje albo jakieś opinie krytyczne o Helenie lub gdy,
pisząc pean na temat piękna jej ciała, nie zachowuje szczególnej dyskrecji. Niewykluczone, że to „ciotunia Helena” usunęła fragmenty zbyt, jej zdaniem, drastyczne
albo krytyczne71. Ale nawet jeśli to ona – choćby bez przyzwolenia Żeromskiego –
wycięła lub wydarła z dziennika kilka kartek, to czy posunęłaby się do zniszczenia
jakiegoś tomiku w całości? I czy Żeromski takiej straty by nie zauważył?
I jeszcze słowo o Oktawii Rodkiewiczowej, i o utrzymującej się legendzie, iż przed
zawarciem małżeństwa Żeromski dał jej do przeczytania swe dzienniki oraz że ich
lektura, jak napisała Mortkowicz-Olczakowa, „odsunęła [...] na rok termin ślubu
z Żeromskim, tak bardzo przeraziła ją i zabolała ich treść”72. Ta opinia o odłożeniu
terminu ślubu ze względu na zgorszenie czy oburzenie spowodowane zaznajomieniem się z treścią dzienników, powtarzana w innych pracach o młodości autora,
ma, być może, swoje źródło w zanotowanej przez Wacława Borowego jego rozmowie
z Oktawią Żeromską odbytej w dniu 23 IX 1927; dowiedział się on wówczas od niej,
iż „kiedy się mieli pobrać, dał jej Żeromski do przeczytania swój dziennik. Nic mu
71

72
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Bywały i inne – podobnej natury – ubytki w tekście. Gdy latem 1887 Żeromski przebywał „na
kondycji” w Szulmierzu w Ciechanowskiem, zawzięcie flirtował z mieszkającą tam nie znaną nam
z nazwiska panną Bronisławą. Obcałowywał ją, gdy tylko nadarzyła się okazja – i opisywał te zaloty w dzienniku. W dniu 22 VIII 1887 zauważył, że z dziennika wydarta została kartka z zapisem
z 1 VIII 1887, gdzie – jak stwierdził – „była mowa o którymś ze spotkań z B. Ona dziś rano była w moim pokoju. Wycałowałem ją i poszedłem na lekcje, zostawiając dziennik schowany jak
zwykle w tłomoczku. A więc to ona czytała i wyjęła tę kartkę! Jestem strasznie zły! Nie mogę jej
tego powiedzieć, naturalnie, ale... wycałuję ją jutro tak, że popamięta!”
M o r t k o w i c z - O l c z a k o w a, O Stefanie Żeromskim, s. 68.
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nie mogła zarzucić, ale ją wiele raziło: opis np. biedy studenckiej i schadzek z mężatkami. O tym z obrzydzeniem czytała”73. Zarazem mówiła wówczas Borowemu,
iż wielbiła Żeromskiego „za szczerość i otwartość”.
Ich uczucie narodziło się jesienią 1891, a w pierwszych dniach roku następnego – istotnie – rozstali się na ponad 5 miesięcy; Żeromski – młody człowiek bez
matury, bez wyuczonego zawodu, na domiar złego jeszcze zagrożony gruźlicą – pojechał do Krakowa, Lwowa i Zakopanego, by się leczyć, kształcić i szukać pracy; to
niemal półroczne rozstanie miało być także próbą trwałości ich uczucia, próbą, na
którą oboje przystali. Czas rozłąki świetnie znamy z listów, jakie Żeromski co kilka
dni wysyłał do Nałęczowa. Nie ma w tej korespondencji niczego, co mogłoby potwierdzić przytoczoną wcześniej opinię Mortkowicz-Olczakowej. Nic nie wiadomo
także, by Oktawia w jakikolwiek sposób ingerowała w tekst zachowanych tomików
dziennika lub by przyczyniła się do zniszczenia któregoś autografu. I nie odkładała o rok ślubu. W dniu 3 IX 1892 była już żoną Żeromskiego.
Okoliczności zaginięcia ośmiu tomików pozostają zagadką – być może na zawsze.
Abstract
ZDZISŁAW JERZY ADAMCZYK Jan Kochanowski University, Kielce
BEFORE THE NEW EDITION OF STEFAN ŻEROMSKI’S DIARIES: STORIES OF MANUSCRIPTS
The article informs about the history of Stefan Żeromski’s diary’s manuscripts from the moment the
diary started its development, namely from May 1882 until December 1992, when the last of the existing volumes reached the National Library. The history proves to be turbulent since out of at least
26 notes of the diary’s contents only 18 survived to the present. The author of the paper accessed many
unknown to date library documents, thus he rectifies the numerous mistakes recorded in the scientific material and recollects that in his last will written by the end of his life Żeromski presented his
diaries to Polish PEN Club as well as that the inheritress, Anna Żeromska and Monika Żeromska, did
not comply with that will: they kept the manuscripts for themselves and regarded them as their private
property. This issue became the basis for complications and dispute when in the year 1947 prof. Wacław
Borowy started preparing the edition of Dzienniki (Diaries). In the final part the author considers when
and in which circumstances as many as at least 8 volumes might have been lost or destroyed.
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GOMBROWICZ W ZAKOPANEM KILKA UWAG O PROJEKCIE
„POWIEŚCI ZŁEJ”
Napisać dziś o początkach twórczości Witolda Gombrowicza, że debiutował za
sprawą Pamiętnika z okresu dojrzewania, to napisać wszystko i nic... Wszak ten,
całkiem udany literacki start nie zrodził się przecież pod piórem autora relatywnie
młodego. Trudno też uznać ów debiut za efekt nagłego natchnienia... Trzeba by
raczej powiedzieć, że poprzedziły go kilkukrotne, co od razu należy zaznaczyć –
chybione, próby literackiego zaistnienia. Gdyby pokusić się o sporządzenie mapy
miejsc, wokół których przede wszystkim koncentrowały się siły twórcze młodego
Gombrowicza, na samym początku winno się wskazać: po pierwsze, Warszawę, ze
szczególnym uwzględnieniem otoczenia Gimnazjum Wielopolskiego; po drugie,
Małoszyce; i po trzecie – Potoczek. Związane z tymi miejscami pierwociny literackie
Gombrowicza – mowa tu o jego satyrycznych wierszach z czasów uczniowskich,
o zuchwałych, przezabawnych, ale i szalenie interesujących poprawkach w tomie
poezji szkolnego polonisty Czesława Cieplińskiego, o monografii rodziny Gombrowiczów i o tajemniczej powieści o buchalterze – zasługują na osobną rozprawę.
W tym szkicu chciałbym wszakże skupić się na epizodzie, za którego sprawą do
owej mapy należałoby dodać Zakopane.
Po potoczkowskich doświadczeniach z powieścią o buchalterze Gombrowicz
na jakiś czas faktycznie miał przestać pisać. Doprecyzowanie sformułowania „jakiś czas” okazuje się jednak w tym przypadku dość kłopotliwe. Kłopotliwe nawet
dla Janusza Margańskiego, który w swojej książce ze szczególną przecież skrupulatnością analizował nieustające debiuty autora Ferdydurke. Z pewną dozą ostrożności, wspierając się korespondencją Gombrowicza z Tadeuszem Kępińskim,
wspomniał badacz o najważniejszym – z perspektywy mojej rozprawy i pierwocin
pisarskich Gombrowicza – projekcie tzw. powieści złej. Na podstawie daty z zakopiańskiego listu ustalił czas całej akcji na przełom lat 1928–1929 1. Co w 2001 roku
było dla tego literaturoznawcy problemem, to w roku 2017 dla Klementyny Suchanow nie stanowiło już, z pozoru, żadnej trudności. Opierając się na tym samym
materiale źródłowym, w biografii Gombrowicza napisała badaczka, że to właśnie
wtedy, w styczniu 1929 „Zawstydzony Witold rusza do pokoju i wyciąga chowane
w walizce kartki, po czym na tyłach willi Mirabella pali książkę na śniegu” (S 212)2.

1
2
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Mogłoby się wydawać, iż ciekawość filologiczna czytelników namiętnie śledzących
historię życia i dzieła Gombrowicza powinna zostać zaspokojona. Niestety, to się
nie dokonało... Wszystko, z wyjątkiem faktu istnienia listu wysłanego przez Gombrowicza do Kępińskiego z Zakopanego w styczniu 1929, którego leitmotivem jest
sprawozdanie z postępów prac nad „powieścią złą”, poddaje się, zresztą bez wielkiego oporu, falsyfikacji. Cóż nam po wiernie cytowanych przez badaczkę słowach
z owego listu, kiedy tuż pod nim, co w ramach cytacji już nie ujęte, Kępiński,
adresat i niejako współuczestnik całego procederu, napisał:
P o p o w r o c i e d o W a r s z a w y [G o m b r o w i c z] k o n t y n u o w a ł p r a c ę, a ja jeszcze mniej
miałem czasu, ponieważ w sierpniu 1929 roku zacząłem pracować w banku [...], po południu lekcje ze
starymi uczniami, których trudno mi było porzucić, a wieczorami i często późno w noc trzeba było się
uczyć. Nawet nie chciało mi się później pytać, czy wykorzystał moje elukubracje (co się tłumaczy: „mozolnie wypracowany utwór o małej wartości”), uważając je za całkiem marginesowe dla jego pracy.
[K 244; podkreśl. K. K.]

Pominięcie tych słów diametralnie zmienia sytuację, a włączenie osoby Tadeusza
Brezy do historii rękopisu spalonego w Zakopanem sprawia, że jeszcze więcej traci ona na wiarygodności...3 Autor Spiżowej bramy we wspomnieniach z zakopiańskich eskapad Gombrowicza wprawdzie pojawia się, aczkolwiek przy okazji opisu
zupełnie innego pobytu. Choć wizyta, o której mowa, faktycznie wiązała się z mieszkaniem w Mirabelli, to – co najważniejsze – Gombrowicz w żaden sposób nie łączy
go z losami „powieści złej”, ale raczej z zabawną anegdotą z walizkami pewnego
nuworysza w roli głównej. Właśnie z takich powodów poprzednie próby ustalenia
czasu i miejsca dla tego konkretnego powieściowego projektu Gombrowicza same
się dyskwalifikują, a ciekawość filologiczna pracuje ze zdwojoną siłą, domagając się rozwiązania.
Tak „Naczelny Gombrowiczolog” 4 rozpocznie opowiadanie o „powieści złej”:
„dzieło to różniło się wielce pod względem koncepcji od tamtego utworu o buchalterze, poczętego w ciszy potoczkowskiego lasu” (GW 51). Kolejno pojawią się tu
uwagi natury technicznej oraz kluczowe dla sprawy pytanie: „Cóż to jednak znaczy
»dobra powieść dla mas« [...]?” (GW 51). Jak pamiętamy, projekt Gombrowicza miał
być niesłychanie radykalny: „oddać się masie, stać się gorszym, niższym – nie tylko opisywać tę niedojrzałość, ale nią właśnie pisać [...]” (GW 52). Ambitną powieść,
mimo zapowiadanych różnic, spotkał los identyczny z utworem poprzednim. Autor
zdał sobie sprawę, że będzie musiał ją komuś pokazać... Jak we Wspomnieniach
polskich czytamy: „pisał »dla czytelnika«”, a co za tym idzie, „musiał być konsekwentny”! (GW 54). Historia recepcji niestety zatoczy tu koło. Gombrowicz zanotował po latach: „Przebywałem wtedy w Zakopanem i zaprzyjaźniłem się z panią

3

4
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stosuję w artykule następujące skróty: G = E. G r a c z y k, Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym. Gdańsk 2004. – GO = W. G o m b r o w i c z,
Opętani. Posłowie: J. F r a n c z a k, Mezalians. Oprac. B. G ó r s k a. Kraków 2011. – GW =
W. G o m b r o w i c z, Wspomnienia polskie. Kraków 2002. – K = T. K ę p i ń s k i, Witold Gombrowicz
i świat jego młodości. Kraków 1974. Liczby po skrótach oznaczają stronice.
Nawiązuję tu do ustaleń S u c h a n o w (S 207–213). W rozdziale biografii Gombrowicza zatytułowanym Spalone w Zakopanem badaczka sugeruje, że pobyt w Mirabelli, epizod z „powieścią złą”
i spotkanie Gombrowicza z Brezą miały miejsce w tym samym czasie.
Określenia tego używam za J. S ł a w i ń s k i m (Sprawa Gombrowicza. „Nurt” 1977, nr 2, s. 19).
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Szuchową, osobą inteligentną i oczytaną, która mnie ceniła i wierzyła w moje
zdolności” (GW 54), i dalej:
Oddała [...] maszynopis jakoś nie patrząc i powiedziała jakoś bokiem: – Niech pan to spali.
Ja od razu poszedłem do mojego pokoju, wyciągnąłem z walizki pozostałe kopie, wywaliłem wszystko na śnieg za pensjonatem i podpaliłem. [GW 54]

Przytoczona sytuacja musiała dla młodego Gombrowicza mieć nie lada znaczenie. Niech świadczy o tym fakt, że podczas heroicznego wysiłku, jaki bez wątpienia
stanowiła próba odtworzenia i zanotowania w formie pamiętnika (bo przecież Kronos do roku 1952 nie jest dziennikiem) swojego życia sprzed około 20 lat, przypomina sobie pisarz właśnie to, po trochu zaszyfrowane w Kronosie, wydarzenie. Mowa
tu o fragmencie rozpoczynającym się następująco: „1928 grudzień Zakopane (kanoniczki), Paryż” 5. Jest to z całą pewnością reminiscencja pobytu w Mirabelli,
pensjonacie prowadzonym przez kanoniczki: Wandę i Halinę Szczukówny, reminiscencja pobytu, który, jak sądzę, błędnie utożsamiany jest przez badaczy z finałem
losów „powieści złej”. Co ciekawe, według znawców tematu i Gminnych Ewidencji
Zabytków Miasta Zakopane 6 pensjonat Mirabella został wybudowany dopiero
w 1929 roku. Jak można przeczytać w przewodniku historycznym po Zakopanem:
przykładem starszego budownictwa pensjonatowego, obecnie także wykorzystywanego przez FWP, jest
zespół trzech domów o nazwie „Skalnica”, usytuowanych po przeciwnej stronie ulicy (ul. 15 Grudnia
31, 33, 35) [aktualnie jest to ulica J. Piłsudzkiego – K. K.]. „Skalnica I” – dawniej „Tuberoza”, powstała
w 1932 r., „Skalnica II”, nosząca przedtem nazwę „Złocień” – rok później, a trzecią „Skalnicę” wybudowano pod nazwą „Mirabella” w 1929 r.7

Nie wyklucza to jednak w żaden sposób części tezy Suchanow, w której mowa
o tym, iż Gombrowicz w Mirabelli miał spędzić już przełom lat 1928–1929, gdyż
kwerenda „list gości” w archiwum Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego wykazała, że pensjonat przyjmował przyjezdnych przynajmniej od lipca
1928. Tuż pod wspomnieniem pobytu w Mirabelli Gombrowicz zanotował słowa
kluczowe dla mojej rozprawy:
1929–30 Zakopane, Szober (tłamsidła).
1930–31 Zakopane, Szober (Haman, Szuchma)8.

To właśnie dzięki potraktowaniu tego fragmentu jako wyjściowego, dzięki dość
kompletnemu archiwum Muzeum Tatrzańskiego oraz przede wszystkim dzięki
niezwykle interesującemu zjawisku, jakim bez wątpienia była publikacja tzw. list
gości9, zawierających dokładne miejsce i datę meldunku pensjonariuszy, mogłem

5
6

7
8
9
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W. G o m b r o w i c z, Kronos. Wstęp R. G o m b r o w i c z. Posł. J. J a r z ę b s k i. Przypisy R. G o mb r o w i c z, J. J a r z ę b s k i, K. S u c h a n o w. Kraków 2013, s. 33.
Pensjonat ten został skatalogowany pod numerem 1022. Obok informacji o murowanym budynku
i adresie pojawia się, jako data powstania, rok 1929 (Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Zakopane. Na stronie: bip.zakopane.eu/zalacznik/10413 ádata dostępu: 25 I 2018ñ).
L. D ł u g o ł ę c k a - P i n k w a r t, M. P i n k w a r t, Zakopane. Przewodnik historyczny. Wyd. 2, popr.,
rozszerz. i uzup. Warszawa 1994, s. 196.
G o m b r o w i c z, Kronos, s. 33.
Listy gości, publikowane w zakopiańskich czasopismach, stanowią bardzo ciekawy, ale i niejednoznaczny proceder. Z jednej strony, to m.in. na ich podstawie możemy dziś zrekonstruować choć
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pozwolić sobie na wskazanie ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem miejsca
i czasu owej feralnej recepcji „powieści złej”.
Co ważne – wróćmy jeszcze na moment do dotychczasowych ustaleń gombrowiczologii – w listach gości nie odnotowano (potwierdziła to kwerenda), by w latach
1928–1931 w Mirabelli choć raz zameldowała się (niezbędna przecież przy okazji
finałowych losów „powieści złej”!) Stefania Szuchowa. Trzeba by od razu zaznaczyć:
nie jest to spowodowane tym, że na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych wieku XX nie przyjeżdżała ona do zimowej stolicy Polski. Jeśli jednak nie Szuchowa,
to kto odwiedzał ów rozsławiony przez Gombrowicza pensjonat? We Wspomnieniach
polskich czytamy:
Było to bodaj w roku 1928, w „Mirabelli”, pensjonacie którejś ze Szczukówien, już nie wiem, czy
kanoniczki, czy jej siostry – dość, że wszystkie osoby, tam zamieszkujące, rekrutowały się spośród
znajomych i przyjaciół i były osobami – mówiąc językiem naszych dziadków – „w lepszym tonie”, należały do grupy arystokratycznej. [GW 188]

Ciekawe rezultaty przyniosła próba zweryfikowania zacytowanych słów. Aby
lepiej zrozumieć, co Gombrowicz miał na myśli, pisząc o „lepszym tonie” i „grupie
arystokratycznej”, wystarczy, że przytoczę za listami gości kilka nazwisk i krótkich
biogramów pensjonariuszy z tego okresu. Tak więc około 7 III 1929 w Mirabelli
zameldowała się Krystyna Hełczyńska10, córka Kazimierza herbu Ostoja-Hełczyńskiego, znanego w Nowym Sączu działacza i nauczyciela. Ta sama, którą kilka lat
później sportretował Stanisław Ignacy Witkiewicz podczas jednej ze swoich zarobkowych eskapad do Nowego Sącza. Wykonany w 1934 roku rysunek powstał, jak
wnioskuję z charakterystycznych dla Witkacego skrótów, w okresie abstynencji
alkoholowej, nikotynowej, a jedyny „wspomagacz” najprawdopodobniej stanowiła
herbata. Oznaczenie rysunku literą „E”, zgodnie z tym, co znajduje się w Regulaminie Firmy Portretowej, sugeruje, że rysunek jest efektem interpretacji psychologicznej artysty11. Parę miesięcy później, między 21 a 23 VIII, do Mirabelli zawitał
Samuel Dickstein12 (1851–1939), matematyk, historyk, który od kilkunastu lat

10
11
12
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odrobinę z przedwojennej atmosfery pensjonatów czy – szerzej Zakopanego. Z drugiej wszakże
strony, nieoczywiste jest, na jakich zasadach funkcjonowały, w jaki sposób zbierano do nich dane,
i w końcu – jak przebiegała ich publikacja. Z zebranych informacji wynika, że proceder ten zapoczątkowany został w 1923 roku, kiedy to „Głos Zakopiański” podał Listy gości zakopiańskich:
„co dowodzi nawiązania bliższej współpracy z kierownictwem uzdrowiska, wobec którego w opozycji pozostawało Gremium Właścicieli, dotychczasowy mecenas pisma. [...]
W miesiąc później, od numeru 19/20, »Głos Zakopiański« otrzymał podtytuł »Pismo tygodniowe
z listą gości i informatorem«” (M. P i n k w a r t, Tatry w świadomości mieszkańców Zakopanego i ich
gości. Prasa zakopiańska 1891–1939. Zakopane 2002, s. 152–153).
M. P i n k w a r t w rozmowie ze mną (28 XII 2017) precyzuje, że „obowiązek publikowania spisów
gości spoczywał na Komisji Klimatycznej, było to finansowane z taksy klimatycznej. Klimatyka,
jeśli nie była wydawcą lub współwydawcą, udostępniała spis gości pismom, zapewne odpłatnie,
ale tego nie wiem na pewno. Wiadomo też, że jeśli pismo zanadto krytykowało władze, to Klimatyka zabierała mu prawo publikacji i są takie okresy, kiedy list gości drukowanych nie ma. Jak nie
wychodziły żadne pisma – spisy gości były, zdaje się, dostępne tylko w biurze Klimatyki”.
„Zakopane” 1929, nr 1, s. 3.
Regulamin Firmy Portretowej „S. I. Witkiewicz”. Na stronie: http://www.witkacy.hg.pl/firma/regul.
htm (data dostępu: 19 X 2018).
„Zakopane” 1929, nr 23, s. 7.
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Ilustracja 1. Portret Krystyny Hełczyńskiej z 1934 roku autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza
Na stronie: http://www.artinfo.pl/aukcje/witkiewicz-stanislaw-ignacy-witkacy/portret-krystyny-helczynskiejkilarskiej-iv-1934 (data dostępu: 19 X 2018).

zajmował stanowisko profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Niewykluczone, że
pracował wtedy nad wygłoszonym rok później przemówieniem zatytułowanym Jan
Śniadecki jako mistrz i krzewiciel nauk matematycznych w Polsce. W Zakopanem
Dicksteinowi towarzyszyła córka, Julia Dickstein-Wieleżyńska13 (1881–1943), filozofka, pisarka, krytyczka literacka, która przebywała w stolicy Tatr w okresie od
31 VIII do 1/2 IX. W tym czasie już nie sygnowała swoich, publikowanych m.in.
w „Bluszczu” czy „Kobiecie Współczesnej”, utworów jako Dicksteinówna, tylko jako
Julia Wieleżyńska.
Pójdźmy jednak tropem dziennikowego zapisu – w trakcie sporządzania archiwalnej kwerendy najbardziej pożądana była taka sytuacja, w której listy gości z lat
1929–1931 wykazały równoległy pobyt w pensjonacie Wojciechowo zarówno Gombrowicza, jak i Szuchowej, a najlepiej też któregoś z członków jej rodziny. W cytowanym tu fragmencie Kronosu widnieje: po pierwsze, odniesienie do konkretnego
czasu (lata 1929–1931); po drugie: miejscowość (Zakopane); po trzecie: wskazanie
pensjonatu przez nawiązanie do nazwiska właścicieli (Szoberowie); po czwarte:
informacja o konkretnym towarzyszu (Haman); i wreszcie po piąte: choć panieńskie
nazwisko Szuchowej brzmiało właśnie Haman, to podając je, Gombrowicz miał
zapewne na myśli kogoś z członków jej rodziny, gdyż do owej jedynej czytelniczki
„powieści złej” odwołuje się w tej notatce, zamykający ją, dopisek – Szuchma. Rzecz,
oczywiście, musiała się wydarzyć pomiędzy późną jesienią a początkiem wiosny,
ponieważ, jak pamiętamy, Gombrowicz „wywalił wszystko na śnieg za pensjonatem
[...]”, i co od razu należy zaznaczyć: za pensjonatem nie ustępującym w żadnej
mierze Mirabelli. Wybudowana w 1922 roku willa bardzo szybko zyskała alternatywną nazwę. Poza Wojciechowem zwykło się o niej mówić Gramatyka. Wszystko
13
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Ibidem, nr 24, s. 6.
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Ilustracja 2. Willa Wojciechowo, rok 1927
Zdjęcie fotografii znajdującej się w gablocie promocyjnej we współczesnej willi Wojciechowo – K. K.

dlatego, że przebywającemu tam często profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego,
Stanisławowi Szoberowi (pensjonat wybudowany i prowadzony był przez jego rodzinę), zdarzało się podczas owych pobytów egzaminować swoich studentów. Tuż
po wojnie nieruchomość przeszła w posiadanie skarbu państwa, co zaowocowało
jedynie trzecią nazwą: Sfinks II. Po roku 1989 majątek szczęśliwie wrócił do prawowitych właścicieli: rodziny Szoberów. Niestety, pozostawiony bez opieki, kilkukrotnie uległ pożarom14. W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku został sprzedany obecnym gospodarzom, którzy odbudowując go, przywrócili pensjonatowi
dawną świetność.
Niekwestionowany atut Wojciechowa stanowiło i nadal stanowi położenie. Sam
Gombrowicz zauważył zresztą, że pensjonat był „skromny, ale sympatycznie umiesz14
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Mimo że nie ma to żadnego związku ze sprawą, warto wspomnieć, że o pożarach pensjonatów jako
zakopiańskiej specjalności interesująco pisał R. M a l c z e w s k i (Pępek świata. Wspomnienia
z Zakopanego. Warszawa 1999, s. 16): „Rzadkością są jeszcze »murowańce«, też nie tak bardzo
»pikne«, tylko że mniej narażone na pożary. Trzeba bowiem nadmienić, że ogień trzebił tak chałupy, jak sadyby pańskie. Poza tym płonęły starej daty »pensjonaty« – wielkie, drewniane dworzyszcza. Już wiele tygodni przed pożarem każdy zakopianin wiedział o dniu i godzinie, kiedy spłonie
domostwo na śmierć skazane. [...] Zwykle działo się to w martwym sezonie, późną jesienią. Po
pierwsze, by ludność miała jakąś godziwą rozrywkę poza deptaniem w zakisłym błocie, a właściciel
radość, że będzie mógł wczesną wiosną zacząć się odbudowywać. Oczywiście, zanim wybuchł tego
rodzaju pożar, meble były już dawno w bezpiecznym miejscu, zwłaszcza dywany i co cenniejsze
antyki lub fortepiany. Czasem tylko zostawiano jakieś stare pudło, które niegdyś uchodziło za klawikord, by je z nabożną paradą strącić z najwyższego piętra. Był to efekt obliczony na Zakład
Ubezpieczeń i widzów. Coś jak odjazd Lohengrina łabędziem lub wysadzenie kolubryny przez Kmicica. Za polskich czasów było już gorzej. Mniej ufano obywatelom, a ubezpieczenia wysoko ceniły
kominy. Jeśli udało się go ocalić, co było łatwym zadaniem, skoro chałupa w kilkanaście minut
zgorzała, a komin nawet w biednej Polsce musiał być z kamienia lub cegły i stał dłużej, pozostałość
oceniano piekielnie wysoko. Toteż nascy ludzie z Podtatrza mieli przygotowane bosaki i skoro ogień
dobrał się do chaty walono komin, by runął, zanim straż pożarna się pojawi. Pogotowie nie rwało
znowu tak bardzo, zawsze się trafi paru porządnych ludzi nie tak pazernych na cudze dobro”.
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czony na karkołomnej w czasie gołoledzi górce [...]” (GW 183). Owa „górka” to
droga na Koziniec, o którym Henryk Worcell napisał:
te dwie góry, Antałówka i Koziniec, do dziś dnia żyją z sobą w przyjaźni i z całą pewnością na zawsze
pozostaną sobie wierne, jakby w cichym sojuszu wobec pobliskich skalnych olbrzymów z Giewontem
na czele, od którego zawsze zaczynają się chmurzysto-wichrowate awantury, halniaki, kurniawy, burze,
błyskawice, grzmoty15.

Na śmietankę towarzyską Wojciechowa składało się zaś przede wszystkim, jak
wspominał po latach Gombrowicz, „uczone grono profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego”. W myśl zasady – „Do profesorów nigdy nie czułem sympatii [...]” (GW
184), potraktuje on zresztą szanowne gremium podobnie jak siostrzenice panny
Szober (słynne „tłamsidła”):
Zachowywałem się [...] buntowniczo, w najbardziej solennych momentach przerywałem uprzejmie
„może tych ciasteczek”, albo prosiłem o sól, a kiedyś, gdy uraczono nas daniem wyjątkowo ciężkim
i niesmacznym, kluskami z jakąś przyprawą, zaprotestowałem dość głośno mówiąc, że kluski dla brzucha i kluski dla duszy to stanowczo za dużo. Nic dziwnego, że w końcu doszło do awantury i jeden
z uczonych krzesłem na mnie się zamachnął. [GW 184]

Żeby nie powtórzyła się sytuacja z Niedoli zakopiańskich Gombrowicza („Przy
stole [w pensjonacie] podczas obiadu siedzą same anonimy, co wytwarza poważną
trudność w prowadzeniu konwersacji”16), postaram się zrekonstruować na podstawie list gości – tak jak to było w przypadku pensjonatu Mirabella – biogramy osób
odwiedzających Wojciechowo w podobnym okresie. Tak więc w pierwszym tygodniu
sierpnia 1929 w pensjonacie zameldował się Kazimierz Ignacy Nitsch17 (1874–1958),
językoznawca, historyk języka polskiego, wtenczas od kilkunastu lat profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, członek
Polskiej Akademii Umiejętności. Do Wojciechowa przybył z żoną, pisarką, krytyczką literacką Anielą z Gruszeckich 18 (1884–1976), późniejszą recenzentką Pamiętnika z okresu dojrzewania Gombrowicza. Około dwóch tygodni później, między
21 a 23 VIII, do towarzystwa dołączył Ksawery Lewkowicz19 (1869–1958), od 9 lat
profesor zwyczajny Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Część jego
zainteresowań skupiała się na zagadnieniu patogenezy gruźlicy, która stanowiła
plagę tamtych czasów20.
W kolejnym roku profil przyjezdnych nieco się zmienił. W pierwszym tygodniu
sierpnia zameldował się w Wojciechowie Franciszek Białokur21 (1869–1942), od

15
16

17
18
19
20

21
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H. W o r c e l l, Wpisani w Giewont. Wrocław 1974, s. 143.
W. G o m b r o w i c z, Niedole zakopiańskie. W: Czytelnicy i krytycy. Proza, reportaże, krytyka literacka, eseje, przedmowy. Wstęp: W. B o l e c k i, Pierwszorzędne teksty drugorzędne. Kraków 2004,
s. 111.
„Zakopane” 1929, nr 20/21, s. 8.
Ibidem.
Ibidem, nr 23, s. 6.
Zob. S 209: „W tym czasie prawie wszyscy mierzą się z gruźlicą – szkolny kolega Tadzio musiał
przerwać studia z powodu »rozwijającej się gruźlicy płuc, znajdującej się obecnie w stanie początkowym«, gruźlicę kości leczy w Zakopanem Choromański, na gruźlicę zapadł Szymanowski, nawet
arystokrata Antoni Sobański”.
„Zakopiańska Lista Gości i Wiadomości Codzienne” 1930, nr 4.
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Ilustracja 3. Słynna, karkołomna w czasie gołoledzi górka, na której usytuowany jest pensjonat
Zdjęcie wykonane w styczniu 2018 – K. K.

4 lat generał brygady Wojska Polskiego. Podczas odpoczynku w stolicy Tatr towarzyszyła mu żona, Anna Białokurowa22. Oboje w czasie okupacji będą aresztowani
przez Niemców za działalność w Komendzie Głównej Armii Krajowej w Warszawie
i osadzeni na Pawiaku. Ostatecznie generał zostanie zamordowany, a jego żona
popełni samobójstwo. Kilka miesięcy przed ich przyjazdem do Wojciechowa, w marcu 1930, pensjonat Szoberów odwiedziła też Jadwiga Moes23 (1897–1933), siostra
Władysława Moesa (1900–1986) – starszego o 4 lata od Gombrowicza – ucznia tego
samego gimnazjum, który miał być inspiracją dla postaci Tadzia z noweli Thomasa
Manna Śmierć w Wenecji. Władysław Moes 24 dojechał zresztą do Wojciechowa
niebawem, między 16 a 23 IV. Z perspektywy mojej tezy dotyczącej projektu nowego określenia miejsca i daty spalenia w Zakopanem rękopisu najważniejszymi
gośćmi Wojciechowa byli Gombrowicz i Szuchowa.
Tych nazwisk, oczywiście, również nie brakuje na kartach zakopiańskich list
gości. Tak więc między 25 a 27 I 1930 w Wojciechowie zameldowała się Szuchowa
z rodziną25, a parę dni później (między 31 I a 1–3 II) dołączył do nich Stanisław
Haman26, kilka lat młodszy brat Stefanii Szuchowej. Kiedy po tych doniesieniach
22
23
24
25
26
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Ibidem.
„Zakopane” 1930, nr 13, s. 5.
Ibidem, nr 17, s. 6.
Ibidem, nr 5, s. 8.
Ibidem, nr 6, s. 7.
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można by już mówić o pewnym sukcesie, okazuje się, że listy gości milczą o pobycie Gombrowicza... Nieco później dotarłem do fotografii zrobionej w 1930 roku przed
pensjonatem Wojciechowo, na której widnieją, od prawej: Witold Gombrowicz,
Andrzej Koźniewski, dwie panie oznaczone jako „N. N.” i sympatyczny (niestety,
niezidentyfikowany) owczarek. Nazwisko Koźniewskiego, stojącego na zdjęciu tuż
obok Gombrowicza, nie stanowi żadnej zagadki. Z powodzeniem można je znaleźć
w opracowaniach dotyczących matematyków polskich w Dwudziestoleciu międzywojennym27 czy w słynnej relacji Gombrowicza o tzw. tłamsidłach, w których Koźniewski miał czynnie uczestniczyć28. Nieco bardziej problematyczne okazało się
ustalenie tożsamości kobiet widocznych na fotografii. Dzięki innym archiwalnym
zdjęciom i konsultacjom z Marcinem Kozarzewskim udało się stwierdzić, że tuż
obok Koźniewskiego, na balustradzie, siedzi nie kto inny jak – przybyła do pensjonatu w Wojciechowie w ostatnim tygodniu stycznia 1930 – Szuchowa. W związku
z tym, iż na zdjęciu nie ma brata Stefanii, Stanisława Hamana, należałoby domniemywać, że fotografia musiała być robiona już po jego przyjeździe do Zakopanego.
U podstaw tego stwierdzenia leży przekonanie, iż pierwsza od lewej na omawianym
zdjęciu stoi Anna Haman z Horodyńskich, żona Stanisława. Być może, było to tuż
przed grą Witolda i Stanisława w statki albo tuż po niej, gdyż jak czytamy w tekście
Magdaleny Bajer:
Przed wojną rodzina [Hamanów] spędzała lato w Józefowie pod Otwockiem, z uwagi na klimat
pomocny choremu ojcu [Stanisław Haman chorował na gruźlicę, która była przyczyną jego śmierci
w 1936 roku – K. K.]. Zimą bawili w Zakopanem, gdzie w pensjonacie należącym do słynnego językoznawcy Stanisława Szobera, na Kozińcu, ojciec grywał z... Witoldem Gombrowiczem, prześcigając się
z partnerem w wymyślaniu kunsztownie „łamanych” okrętów29.

27
28

29
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Zob. M. P r z e n i o s ł o, Matematycy polscy w Dwudziestoleciu międzywojennym. Studium historyczne. Kielce 2011.
Choć moja propozycja przesunięcia datowania spalenia rękopisu w Zakopanem z roku 1929 na
rok 1930 i korekta miejsca – z pensjonatu Mirabella na pensjonat Wojciechowo – wydaje się jedynie „kosmetyczną” zmianą, to trzeba pamiętać, że lata 1928–1930 to bardzo istotny okres dla
przyszłego autora Pamiętnika z okresu dojrzewania. Wtenczas w jego życiu dochodzą do głosu m.in.
„wszystkie fermenty przywiezione z Paryża” (GW 81) czy pierwsze doświadczenia w związku z aplikacją sędziowską. To, w jaki sposób przeżycia te zaważyły na osobowości młodego Gombrowicza,
doskonale uwidacznia się w kontrastujących ze sobą relacjach z pobytu raz w Mirabelli, innym
razem w Wojciechowie. W słowach T. B r e z y (Nelly. O kolegach i o sobie. Wyd. 3. Warszawa 1983)
o ich wspólnym pobycie w Mirabelli jawi się Gombrowicz jako osoba małomówna, ugrzeczniona,
sztywna, outsider, który jeśli już bierze udział w pensjonatowym humorze, to raczej robi to na
uboczu i dość specyficznie (anegdota z walizkami pewnego nuworysza w roli głównej). Z kolei swój
sposób na przełamanie wypoczynkowej monotonii podczas jednego z pobytów w willi wybudowanej
przez Szoberów autor Wspomnień polskich opisze następująco: „Przez dwa sezony atrakcją były tak
zwane »tłamsidła«, to jest kilka Bogu ducha winnych panienek, od piętnastu do osiemnastu wiosen,
siostrzenic panny Szober skądś z prowincji przybyłych, które tłamsiliśmy – ja i mój pensjonatowy
zausznik i sprzymierzeniec, Andrzej Koźniewski. – Czyby nie potłamsić panny Jolanty? – zapytywałem Koźniewskiego, na co on odpowiadał: – Owszem, można by trochę potłamsić pannę Jolantę, po czym przystępowaliśmy do tłamszenia panny Jolanty, która, w strachu, żeby ciocia nie
usłyszała, poprzestawała na jakimś cichym wrzasku przechodzącym w pisk przeraźliwy a ściszony.
Naturalnie nic zdrożnego w tym tłamszeniu nie było, ot takie tam towarzyskie łaskotki” (GW 183).
Są to te same „tłamsidła”, co odnotowane przy dacie 1929–1930 w Kronosie.
M. B a j e r, Hamanowie. „Forum Akademickie” 2014, nr 6. Na stronie: https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2014/06/hamanowie/ (data dostępu: 29 I 2018).
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Ilustracja 4. Przed pensjonatem Wojciechowo, rok 1930. Od prawej: Witold Gombrowicz,
Andrzej Koźniewski, Stefania Szuchowa, Anna Haman
Zdjęcie fotografii znajdującej się w gablocie promocyjnej we współczesnej willi Wojciechowo – K. K.

Atrakcje w czasie wspólnego pobytu w Wojciechowie Szuchowej i Gombrowicza
prawdopodobnie nie ograniczały się więc jedynie do „leżakowania na werandzie,
w futrzanym worku, gapiąc się godzinami na nieunikniony Giewont z przyległościami” (GW 183). Zakopane w tych latach to oczywiście przede wszystkim mekka
narciarstwa, którego tajników, mimo podjętych prób, Gombrowicz nigdy nie zgłębił30.
Aczkolwiek poza pieszymi wędrówkami w okolice mniej wymagające mogli oni
w pierwszych miesiącach 1930 roku (jak datuję spotkanie z Szuchową i projekt
„powieści złej”) uczestniczyć w szeregu innych, bardzo ciekawych wydarzeń. 30 I np.,
w niedalekiej odległości od Wojciechowa, w hotelu Bristol, którego obecny stan w żaden sposób nie przypomina o dawnej świetności, ruszyła wystawa prac malarskich
i architektonicznych, 9 dni później zaś w Jaszczurówce odbył się bal plastyków.
Witkacy miał wtedy sportretować najpiękniejszą przybyłą tam damę31.
30

31
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Jak wspomina W. P r z y ł ę c k a (cyt. za: J. S i e d l e c k a, Jaśnie panicz. Wyd. 2, poszerz. Gdańsk
1992, s. 171): „Próbował [Gombrowicz] nawet uczyć się jeździć na nartach, nie miał jednak, jak
inni chłopcy, krótkiej kurtki, w swojej długiej bekieszy przewracał się tylko, co go szybko zniechęciło”.
Więcej na temat artystycznej atmosfery Dwudziestolecia międzywojennego w Zakopanem zob.
E. J o s t - K l e c z k o w s k a, Zakopiańskie artystyczne kalendarium międzywojnia. W zb.: Zakopa-
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Ilustracja 5. Stefania Szuchowa z synem Piotrem w 1919 roku
Na stronie: https://polona.pl/item/stefania-schuchowa-z-synem-piotrem,NTc3Nzc4NQ/0/#info:metadata (data
dostępu: 19 X 2018)

Po skrótowym zreferowaniu drogi, a właściwie licznych wędrówek, które doprowadziły mnie do przedstawionej – w ramach votum separatum – tezy, nadszedł czas,
by skupić się na Szuchowej, na specyfice „powieści złej” i możliwych przyczynach
czytelniczej dezaprobaty. Całą sprawę dałoby się, oczywiście, załatwić, cytując
Suchanow, dla której Szuchowa jest „autorką wierszy dla przedszkolaków” – trudno by było znaleźć Gombrowiczowi „gorszego doradcę” (S 225). Słowa te jednak
brzmią, przynajmniej moim zdaniem, dość niefortunnie. Znamy przecież Gombrowicza jako pisarza, który tworzył raczej w tajemnicy, nieszczególnie chętnie przedstawiał własne plany, nawet bliskim. Jeśli już zasięgał rady co do materiału, którym
się zajmuje, to raczej były to osoby wyselekcjonowane z kręgu najbardziej zaufanych
przyjaciół. W okresie przedwojennym Gombrowicz sprawdzał pierwsze efekty swojej pracy m.in. na Tadeuszu Brezie, Brunonie Schulzu, Zofii Nałkowskiej, Zbigniewie Uniłowskim i... Stefanii Szuchowej! Wstydliwość pisarza na punkcie własnych
literackich początków w tym przypadku nie znała granic. Można więc przypuszczać,
że Gombrowicz – charakteryzując Szuchową jako kobietę inteligentną, oczytaną,
która go ceniła i wierzyła w jego zdolności – w żaden sposób jej nie ironizował.
Określenie autorki Tajemnic motyli jako inteligentnej i oczytanej znajduje zresztą
potwierdzenie w innych świadectwach.
Pisarka, poetka, krytyczka literacka, pedagog, realizatorka słuchowisk radiowych dla dzieci i młodzieży, była o 14 lat starsza od Gombrowicza. Urodziła się
w 1890 roku w Warszawie. Studia z filologii polskiej ukończyła na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1915 poślubiła Stanisława Grzegorza Schucha,
znanego hipologa, potomka w prostej linii Jana Chrystiana, późniejszego patrona
alei Szucha, po której w przedwojennej Warszawie spacerował Gombrowicz. W telegraficznym skrócie wypada napisać, że twórczość Szuchowej sytuuje się wśród
– jak zauważają historycy literatury dziecięcej – „wybitniejszych” pozycji dla dzieci
i młodzieży okresu Dwudziestolecia32. Jej nazwisko w tym kontekście figuruje obok

32

II-2.indd 201

ne w czasach Rafała Malczewskiego. T. 2. Red. D. F o l g a - J a n u s z e w s k a, T. J a b ł o ń s k a.
Olszanica 2006.
Zob. J. Z. B i a ł e k, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939. Zarys monograficzny.
Materiały. Warszawa 1979, s. 52.
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takich autorów, jak Janina Porazińska, Zofia Rogoszówna, Halina Górska, Jan
Brzechwa czy Julian Tuwim. Znaleźć je można również w antologiach poezji dziecięcej33 lub w tzw. spisach książek poleconych34, utwory Szuchowej są chętnie
wykorzystywane i wznawiane do dziś. Jako krytyczka, recenzentka:
ostro krytykowała ukazujące się utwory dla dzieci. Tylko nieliczne teksty otrzymywały ocenę pozytywną.
W obszerniejszych wypowiedziach, drukowanych już na łamach pism, apelowała do rodziców o tworzenie odpowiednich księgozbiorów dziecięcych, eliminowanie bezwartościowej szmiry i tandety, przeciwstawianie się presji pseudopisarzy [...]35.

Zalew rynku księgarskiego wytworami niskiej jakości, wszechobecna tandeta,
bezsens tonu moralizatorskiego, bagatelizowanie możliwości młodego czytelnika,
rola prasy dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, konieczność doboru odpowiednich lektur – to tylko część z zagadnień, które frapowały Szuchową-krytyczkę, a w ramach których podejmowała ona na łamach czasopism bezkompromisową
walkę. Równie bezkompromisową, co wtedy, kiedy pytała: „Jakie czytacie książki
i jak czytacie książki?”36, czy zastanawiała się nad rolą matki w pierwszych latach
nauki dziecka37. Choć prywatnie, jak zanotowała osoba przeprowadzająca wywiad,
Szuchowa była „jedną z najsympatyczniejszych literatek w Warszawie [...]”, której
„wizyty w wydawnictwach [stanowiły] prawdziwą radość dla redaktorów” 38, to mam
nadzieję, że po tym błyskawicznym sprawozdaniu z jej krytyczno-literackiej działalności, stanowcza reakcja na „powieść złą” Gombrowicza zaskakuje już nieco
mniej.
„O czym był utwór, który tak zbrzydził i zaszokował kobietę inteligentną i oczytaną?” – pyta w swojej książce Agnieszka Stawiarska39. Jej odpowiedź do momentu rozpoczęcia prac nad tym tekstem uznawałem za kamień milowy w sprawie
„powieści złej”. Stawiarska bowiem stwierdziła:
według tego, co przekazała komuś w relacji z owej lektury pani Szuchowa, powieść opisywała historię
straszliwego emocjonalnego zapętlenia i zawierała drastyczne wyznanie – fizycznej niemożności, impotencji40.

Źródła owych słów, jak wynika to z tekstu Stawiarskiej i przypisu w najnowszej
książce Suchanow, należy szukać w artykule Antoniego Libery Kosmos. Wizja życia –

33
34
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40
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Antologia poezji dziecięcej. Wybór, oprac. J. C i e ś l i k o w s k i. Komentarze uzup. i teksty przejrz.
G. F r y d r y c h o w i c z, P. M a t u s z e w s k a. Wyd. 3, popr. i uzup. Wrocław 1991. BN I 233.
Spis książek poleconych do bibliotek szkolnych przez Komisję Oceny Książek do Czytania dla Młodzieży Szkolnej przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w latach od 1923
do 1928 włącznie. Warszawa 1929. W owym spisie znalazły się zarówno Tajemnice motyli, jak
i Szepty myszek, aczkolwiek ta pierwsza pozycja została zdecydowanie lepiej oceniona i bardziej ją
rekomendowano. W recenzji Szeptów myszek pojawiły się zarzuty dotyczące ceny książki, która
dla bibliotek szkolnych mogła być zbyt wygórowana.
B i a ł e k, op. cit., s. 211–212.
S. S z u c h o w a, Jakie czytacie książki i jak czytacie książki? „Bluszcz” 1926, nr 34.
S. S z u c h o w a, Matki – a pierwsze lata nauki. Jw., nr 40.
J. B., Tworzą dla najmilszych czytelników i słuchaczy. „Stolica. Warszawski tygodnik ilustrowany”
1959, nr 32, z 9 VIII, s. 10.
A. S t a w i a r s k a, Gombrowicz w przedwojennej Polsce. Kraków 2001, s. 84.
Ibidem.
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wizja wszechświata. Problem w tym, że ani na łamach „Twórczości”, w pierwodruku rozprawy, ani w jej późniejszym reprincie w tomie Gombrowicz i krytycy41, nie
pojawia się wzmianka choćby podobna do tej, którą poczyniła Stawiarska. Sam
projekt „powieści złej” w szkicu Libery jest, oczywiście, bardzo ważny. Badacz bowiem
traktuje go jako inicjalny punkt dla rozwijanego później w Dzienniku, następnie zaś
w Kosmosie wątku metafizycznego w twórczości Gombrowicza. Sytuacja, w której
słowa Stawiarskiej nie znajdują żadnego pokrycia, wydaje się zaskakująca, a przede
wszystkim rozczarowująca, gdyż do dziś uchodziły one za jedyne świadectwo co do
treści „powieści złej”. O ile wnioski dotyczące zapętlenia emocjonalnego i wyznania
fizycznej impotencji można w pewien sposób czytać jako interpretację słów artykułu Libery, o tyle nie należy traktować tak poprzedzającego je zdania, że „według tego,
co przekazała komuś w relacji z owej lektury pani Szuchowa [...]” itd. Gdyby faktycznie relacja Szuchowej istniała, myślę, iż wieść o tym zachowałaby się w pamięci rodziny tak, jak to się stało ze wspomnieniem o zakopiańskim spacerze pisarki
i Gombrowicza. Omawiając zdjęcie sprzed pensjonatu Wojciechowo, sygnalizowałem,
że w próbach zweryfikowania tożsamości Szuchowej na fotografii pomógł mi Kozarzewski, dla którego jedyna czytelniczka „powieści złej” była cioteczną babką. W rozmowie ze mną przyznał, iż wspomnienie bardzo już schorowanej ciotki ma tylko na
poziomie percepcji dziecięcej, a trwałym śladem pobytu Szuchowej w domu jego
rodziców jest jej książeczka Marcin i jego miasto. Kozarzewski potwierdził również,
że wątek znajomości Szuchowej i Gombrowicza przewijał się w rozmowach rodzinnych. Nadmieniał, iż zapewne działo się to w okresie studiów, kiedy wręcz „pożerał”
Dziennik. Choć echo epizodu z „powieścią złą” raczej się w owych rozmowach nie
pojawiało, to mojemu interlokutorowi zapadła w pamięć anegdota opowiadana przez
Magdalenę Bojanowską, matkę Kozarzewskiego. Anegdota ta dotyczyła wspólnego
pobytu Gombrowicza i Szuchowej nad Morskim Okiem. Gombrowicz, ujrzawszy tam
wycieczkę wykrochmalonych panienek z warszawskiego liceum, zawołać miał do swej
towarzyszki (z charakterystycznym rotacyzmem) coś w rodzaju: „Płoszę Pani, tak bym
je wszystkie utytłał, utytłał, utytłał!” Wszyscy ci, którzy pamiętają te fragmenty
Wspomnień polskich, gdzie Gombrowicz opisał spotkanie, na tle krajobrazu zakopiańskiego, dwóch grup młodzieży szkolnej, jak sądzę, dostrzegą tu dość ciekawą
korespondencję.
Nie sposób dziś odpowiedzieć na pytanie: o czym był utwór zwany „powieścią
złą”...? Gdyby jednak nieco je przeformułować i zapytać: czym była, jakie znaczenie
miała dla Gombrowicza „powieść zła”? Twierdzę, choć to może nadinterpretacja, że
sam Gombrowicz, zakamuflowany w historii pewnego Iksa, co nieco nam na ten
temat wyznaje... Rzecz jasna, poziom autokreacyjnych praktyk pisarza urasta do
granic możliwości, pojawiają się charakterystyczne dla jego twórczości frazy typu
„no, opowiem jak to było”... Niemniej warto tutaj, moim zdaniem, zacytować ów
szczególny fragment:
dopiero w dziesięć lat potem [po spaleniu „powieści złej” – K. K.] zrozumiałem, że to było igranie z ogniem –
coś bardzo niezdrowego... Uprzytomniła mi to pewna wizyta... no, opowiem jak to było.
Ja wtedy miałem już za sobą pierwszą książkę – Pamiętnik z okresu dojrzewania – i w pewnych

41
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A. L i b e r a, Kosmos. Wizja życia – wizja wszechświata. „Twórczość” 1974, nr 5. Przedruk w zb.:
Gombrowicz i krytycy. Wybór, oprac. Z. Ł a p i ń s k i. Kraków–Wrocław 1984.
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kołach uchodziłem za autora arcynowoczesnego i śmiałego. Któregoś ranka – dzwonek. Wchodzi młody
człowiek, lat dwadzieścia parę, blondyn, trochę jak rekrut, trochę jak rządca, a pod pachą maszynopis. –
Proszę wybaczyć nachalność – mówi – ale ja napisałem powieść, a jeden mój przyjaciel, co się zna,
poradził, żebym panu pokazał. Mówi, że pana to gotowe wziąć.
– Dlaczego? – pytam nieufnie, bo wygląd przybysza nie upoważniał do zbytnich nadziei.
– A bo – odpowiada ze wzrastającą nerwowością – to jest powieść taka... ze szwungiem erotycznym,
wie pan? Na całego! Ja umyślnie takem sobie pozwolił... żeby podniecić... żeby ludzie czytali... Kiepsko
z forsą, zapowiedź trzecia, rozumie pan? No, niech pan zajrzy – dodał zachęcająco. – Erotyczne!
Wziąłem. Przeczytałem. Z wrastającym niepokojem, z niesmakiem, z bólem prawie, bo... tak... to
było erotyczne i brudne, fatalnie brudne, rozmiłowane w brudzie, na tych stronach nie było nic oczyszczającego, nie tylko brudne, ale i złe, tanie jako robota, była to brudna tandeta. Czasem zdarza się
w literaturze opis brudu, ale tak świetny, mistrzowski, że forma zbawia treść. Ale tutaj sam opis zrażony
był brudem i nieudolnością... zaraz, coś mi się nasunęło na pamięć... acha, owa dawna powieść moja,
dawno zapomniana! Zaczerwieniłem się, jak by tu powiedzieć... śmiertelnie... i aż mnie skręciło od tego
wspomnienia!
Zostawił mi swój numer telefonu. Zadzwoniłem. – Czy mogę mówić z panem X.? Szepty w słuchawce. W końcu odpowiedź: – Nie ma go. I dowiedziałem się wreszcie, że się zabił. Zastrzelił. Z rewolweru.
Tydzień temu.
Nie będę naturalnie twierdził, że z powodu tej powieści. Ale ten utwór był jednak wyrazem stanu
duchowego, który go doprowadził do katastrofy – i poczułem wtedy, że i ja, dziesięć lat temu, wbrew
pozorom, wbrew beztroskiej prawie egzystencji, nie byłem tak daleki od podobnej decyzji, ja, jego kolega po piórze... Tak jest, musiałem być bardzo zrozpaczony... [GW 53–54]

Z kolei Michał Paweł Markowski w eseju poświęconym twórczości Georges’a
Pereca zanotował:
Pisanie nie jest możliwe bez pierwotnego pęknięcia, które oddziela nas od świata, szukanie śladów
nie jest możliwe bez utraconej obecności, słowa nie mogą nakładać się na pełną i doskonałą substancję
świata, a Inny – choć przywoływany – zawsze przychodzi nie w porę. U źródeł pisania nie pełnia tkwi,
lecz pustka, w której trzeba się przejrzeć i wytrzymać moment, w którym nie odnajdzie się tam własnego oblicza. U źródeł pisania tkwi różnica między tym, co było, a tym, czego jeszcze nie ma, różnica
zwana czasem, który składając obietnicę spełnienia, jednocześnie ją unieważnia. U źródeł pisania tkwi
poczucie wykorzenienia, któremu miałoby zaradzić czernienie papieru, najprostsza forma opanowywania przestrzeni. O tym właśnie mówią mi dzieła Montaigne’a, Prousta, Nietzschego, Barthes’a [...]42.

„O tym właśnie mówi mi dzieło” Gombrowicza – dopowiadam do tekstu Markowskiego...
Tytułem zakończenia – chciałbym odnieść się do sposobu funkcjonowania projektu „powieści złej” w rozmaitych dysertacjach gombrowiczologów, w których to
dysertacjach odgrywa on zazwyczaj albo rolę marginalną, albo rolę pretekstu do
rozważań o Opętanych. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że
w większości przypadków wartość Opętanych w stosunku do „powieści złej” zostaje
znacząco pomniejszona, co argumentuje się m.in. nieporównywalnym poziomem
śmiałości eksperymentu czy rangi twórczej. W moim przekonaniu – istnieją argumenty wywołujące protest wobec tego typu praktyk... Mam tutaj na myśli przede
wszystkim (iście freudowską) pomyłkę Kępińskiego, która, jak się wydaje, dotąd nie
została dostrzeżona. Tuż po tym, kiedy w rozdziale książki Witold Gombrowicz i świat
jego młodości opowiedział on historię słynnego listu Gombrowicza z Zakopanego,
zanotował:
42
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Nigdy już więcej o niej [tj. o „powieści złej”] nie wspominał ani nie dał nam do przeczytania, tak że
pozostała dla nas wszystkich nie znana i prędko zapomniana. Widocznie nie uznał jej za dobrze napisaną złą powieść. N i e w i e m t e ż, p o n i e w a ż n i g d y n i e r o z m a w i a l i ś m y o t y m, d l ac z e g o d o d r u k u p o w i e ś c i d o s z ł o d o p i e r o p o l a t a c h. R a d z i ł s i ę t y l k o, j a k j ą
p o d p i s a ć. W y m y ś l i ł s o b i e p s e u d o n i m „W i t o l d G. B r o m o w i c z”. D o s z e d ł j e d n a k
d o w n i o s k u, ż e m a m y r a c j ę, ż e j e s t z b y t p r z e j r z y s t y, i u ż y ł n a z w i s k a „N i ew i e s k i” k o m p o z y c j i J u r k a. [K 244; podkreśl. K. K.]

Wnioski, które można tu wyciągnąć z owej domniemanej czynności pomyłkowej,
są zaskakujące... Chciałoby się zapytać: w jaki sposób doszło do druku, skoro
powieść miała zostać spalona?! Jakby tego było mało, dowiadujemy się, że wydano
ją pod konkretnym pseudonimem, który jednoznacznie odsyła nas do – kategorycznie odcinanych przecież od projektu „powieści złej” – Opętanych...
Przyjrzyjmy się kilku szczegółom. Można odnieść wrażenie, iż zasadnicza kwestia
ostatniej, przedwojennej powieści Gombrowicza oscyluje wokół problematyki, nakreślonej w finale moich rozważań o rękopisie spalonym w Zakopanem. Znów przecież na pierwszym planie pojawiają się (rozpaczliwe) pytania o tożsamość, jej warianty i granice, rozumiane przynajmniej na kilka sposobów. Sytuacja dwójki
głównych bohaterów, Mai i Leszczuka, jest równie dramatyczne co sytuacja słynnego Iksa/Gombrowicza. Już w drugim rozdziale dowiadujemy się przecież o Leszczuku (vel Walczaku):
Wieczorami napadała go czasem taka rozpacz, że chciał skończyć z sobą raz na zawsze. Marnował
się. Miał to uczucie, że marnuje się i przepada ze szczętem. [GO 21]

Wraz z biegiem akcji i mnożonymi w nieskończoność pytaniami głównych bohaterów o to, kim są i kim mogą być, sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej.
Sylwetki Mai i Leszczuka w swym niedookreśleniu popadają w skrajność: „Maja
już sama nie wiedziała, kim właściwie jest i jak należy ją traktować” (GO 283). A on
uwierzył, iż jest złodziejem, tylko dlatego, że był podobny do Mai: „Więc jeśli ona
jest podejrzana, to i on jest podejrzany. A jeśli on jest podejrzany, to i ona jest...
Leszczuk tracił zupełnie głowę” (GO 129). Konsekwencją takich stanów psychicznych stał się wybór dziwacznej drogi, pełnej absurdalnych i groteskowych występków (kradzieże, zabijanie much, awantury, okaleczanie drzew), których podłoże
trafnie lokalizuje Ewa Graczyk:
Robi to wszystko [Leszczuk], bo sam dla siebie jest zgniecionym owadem, wyrwanym, okaleczonym
krzewem. Motyw miażdżenia powtarza się tu wielokrotnie. Zabijanie stanowi ekspresję wewnętrznej
śmierci, szalejącej w duszy opętanego zbrodniarza. [G 182]

O jeszcze jednym, skrajnym, sposobie „ekspresji wewnętrznej śmierci” Leszczuka dowiadujemy się z relacji Handrycza:
– Rankiem pojechałem do lasu połyckiego po chrust. Idę linią, aż tu coś czerni się w zagajniku,
tam między Zaniwczem a Dębinkami.
Maja drżała.
– Myślę sobie – dzik nie dzik. Aż tu przybliżam się i widzę, że ten pasek od spodni zdejma i na
gałąź zakłada. Od razu zmiarkowałem, co się święci, ale jakem kaszlnął, to zaraz przestał i tylko tak
sobie poczekał ze dwie minuty. [GO 325]

Historia Iksa, z którego losami identyfikował się Gombrowicz, zatacza w tym
miejscu koło. Sugestywnie wyobrażam sobie sytuację, kiedy pytany po jakimś
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czasie o ten incydent Leszczuk, odpowiada za Gombrowiczem: „Tak jest, musiałem
być bardzo zrozpaczony...”, a postronny obserwator owych wydarzeń napomknie
coś o „stanie ducha, który doprowadził go [tj. Leszczuka] do katastrofy [...]”.
Takiej problematyki w Opętanych nie sposób rozpatrywać jedynie w jej wąskim
znaczeniu. Spora część pytań o samoświadomość to przecież pytania o seksualność.
Powszechnie mówi się i pisze o Gombrowiczu jako o autorze tej powieści ukrywającym się pod pseudonimem Zdzisław Niewieski (od nazwy rzeki Niewiaża, ale źródłosłów można upatrywać również w „niewiedzy” i w „niewierze”!). Miał go zaproponować Jerzy Gombrowicz, brat pisarza, w miejsce jego zbyt czytelnego pomysłu.
Pierwotna koncepcja – na szczęście – ocalała we wspomnieniach i, jak twierdzę, ma
kapitalne znaczenie dla tego, o czym tu mowa. Autor Opętanych chciał sygnować
swoją powieść jako „Witold G. Bromowicz”. Pseudonim taki ewidentnie kojarzył się
z prawdziwym nazwiskiem i stanowił jedynie rodzaj jego wariacji, kalambur. Przy
zgodzie na tego typu interpretację należałoby wszakże wyrazić jedno zastrzeżenie.
Druga część pseudonimu wyraźnie odsyła do nazwy pierwiastka chemicznego –
bromu, oznaczanego symbolem Br. Zastosowanie tego pierwiastka jest powszechnie
znane. W Wojsku Polskim, jeszcze w wieku XX, bromku potasu używano jako środka tłumiącego popęd seksualny żołnierzy. Natomiast we fragmencie otwierającym
jeden z rozdziałów powieści Opętani Cholawicki przecież „namówił znękanego księcia do przyjęcia podwójnej ilości bromu i skierował się w stronę »muzeum« jak ironicznie nazywał sale z antykami (GO 103). Te dwie kwestie w połączeniu z kapitalnymi uwagami Graczyk o „kazirodczym (dosłownie i/lub metaforycznie)” (G 167)
układzie, relacji księcia Holszańskiego i Frania43 oraz dwuznacznej scenie spotkania
Leszczuka z wypatrującym (zamku? nagiego chłopaka?) profesorem Skolińskim
(G 197–199) mogą stanowić korespondencję z „brudną”, bo niekonwencjonalną,
wizją świadomości erotycznej owego Iksa/Gombrowicza. Przypadek dwojga głównych
bohaterów wcale nie wydaje się mniej intrygujący, a sytuując go na obrzeżach konwencji, nie popełnia się rażącego błędu. Już wyjściowy układ: Maja–Cholawicki, jest
w pewnym sensie perwersyjny. Jerzy Jarzębski następująco formułuje ten problem:
Fakt, że młoda dziewczyna przedkłada w dziedzinie erotyki starszego, dystyngowanego, już „uformowanego” pana nad swego rówieśnika, jest dla Gombrowicza czymś nienormalnym, uwarunkowanym
tylko nieprawidłową, fałszywą linią rozwoju form towarzyskich44.

Nienormalność jednak nie ustępuje wraz ze zmianą obiektu pożądania. Roz-
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Jak wynika z notatek w Kronosie (s. 34, 35), w połowie lat trzydziestych XX wieku pojawia się
w życiu Gombrowicza słynny pierwszy partner erotyczny – Franek, do którego ze swoją zawiłością
tożsamościową być może nawiązuje powieściowy niechciany syn Holszańskiego. Nb. scena napierania Leszczuka na „Frania Handrycza” może być odczytana jako dwuznaczne, zabarwione erotycznie, marzenie o parobku.
Zob. też GO 326: „Wyglądało to tak, jakby chciał coś powiedzieć temu chłopu, a nie mógł – jakby
chciał wejść z nim w jakiś kontakt. Przysuwał się do niego blisko, blisko garnął się do niego, szedł
za nim, jakby tajemniczy magnes przyciągał go ze szczególną siłą.
Miało to charakter niezbyt przytomny, ale przejawiało się tylko w stosunku do chłopa. Na jego
żonę, która niechętnie przyglądała się tym manewrom, nie zwracał żadnej uwagi”.
J. J a r z ę b s k i, „Opętani” – zapomniana powieść Gombrowicza. W: Powieść jako autokreacja.
Kraków–Wrocław 1984, s. 80.
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paczliwe poszukiwania i pytania o seksualność w konfiguracji Maja–Leszczuk doskonale skumulowały się w scenie tuż po ich wspólnym zabiciu wiewiórki:
Leszczuk dopadł Mai po dłuższym pościgu i złapał za ramiona. Pchnął ją na drzewo, aż zaszyła się
między gałęzie. Jeszcze raz ją złapał i cisnął na ziemię.
Uklękła na jedno kolano i rozszerzonymi oczami patrzyła mu w oczy, a on też patrzył na nią, jakby ją widział po raz pierwszy. Zadarł jej głowę. – To pani... taka... taka...?
Była przekonana, że ją zabije, jak tamtą... wiewiórkę. Oczekiwała okrucieństwa. Wiedziała, że go
doświadczy na sobie. Jego palce zaciskały się na jej szyi, oczy zwęziły się.
– To pan jest t a k i! – wyszeptała, jakby nie wierząc własnym oczom.
Uderzył ją mocno. Maja rzuciła się. Trzymał ją silnie. Ugryzła go. Wtedy on, nie panując już zupełnie nad sobą, pchnął ją i potoczyli się na ziemię. Zaczęli się bić, gdzie popadnie, tarzając się po mchach.
Owładnęło nimi zdziczenie! [...]
[...] W głowie – pustka. I tylko ta jedna myśl: to tak? to tak?
Aha, to on jest taki – i ja jestem taka – i to tak?... to tak?... [...].
[...] leżała na wznak, z rękami pod głową, wpatrzona w ciemność, niezdolna do jednej skoordynowanej myśli. Same strzępki. I okropna żałość, przygniatający smutek, jakby za czymś bezpowrotnie
utraconym, za jakąś delikatnością, która była w niej – i która została zamordowana i zniweczona w proch
chamskim prostactwem, zwierzęcą furią, ohydną brutalnością. [GO 147–149]

Uwidacznia się tutaj – charakterystyczna dla twórczości Gombrowicza – niemożność normalnej, konwencjonalnej miłości czy połączenie dwojga ludzi w oparach
jakiegoś, stanowiącego podnietę, występku. Mimo pozornego osiągnięcia świadomości („on jest taki”, „ja jestem taka”) główni bohaterowie do ostatnich stronic
powieści poszukiwać będą odpowiedzi na pytania: kim i jaka/jaki jestem? Formułując list do matki, Maja na samym końcu dopisze: „Muszę się przekonać, jaka
naprawdę jestem. Muszę dowiedzieć się, jaką mam naturę” (GO 178).
Z pomocą dziewczynie przychodzi Halimska, której zdanie na temat Mai relacjonuje Róża:
Ona mówi, że ty jesteś najlepsza z nas wszystkich, bo masz wyjątkowy wdzięk i – jak to ona powiedziała? Że w tobie jest wszystko – i dziecko, i dama, i wamp, i panna z dobrego gniazda, i nawet
dziewczyna z ludu – co czyni cię szalenie interesującą. [GO 191]

W tym fragmencie ciekawi mnie głównie ostatnie określenie: „dziewczyna z ludu”,
gdyż wskazuje ono na kolejny już wymiar problematyki tożsamościowej, ściśle
zresztą połączony z omówionym poprzednio. Na szczególną uwagę zasługuje tu
próba przekroczenia konwenansu klasowego przez Maję i chęć „zniżenia się do
poziomu chłopaka” (GO 76). Zdaje się zresztą, że w pewnym sensie ten eksperyment
się udaje. Efekty podsumowuje adorator Mai, Mołowicz, którego najbardziej zastanawiało, że:
Maja była obojętna w stosunku do mężczyzn eleganckich i dobrze ubranych. Natomiast młodzież proletariacka ściągała momentalnie jej uwagę. I to łączyło się dziwnie z tymi gminnymi naleciałościami, które już w niej zaobserwował, z tym jej „nieee” przeciągłym, z pewnym odcieniem jej śmiechu, z niespodziewanymi, a zaskakującymi u tak wytwornej damy, wulgarnościami zachowania.
[GO 244–245]

Podobne słowa o Ochołowskiej padną zresztą z ust Cholawickiego: „Ty się nim
zaraziłaś! Stałaś się gminna i pospolita, jak on. Winszuję – już nic was nie dzieli!”
(GO 280), czy podczas balu w Syrenie. Nie sposób nie zwrócić też uwagi na retrospekcje lokajczyka Grzegorza. Wspomina on, że nie mógł wyjść ze zdumienia na
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widok księcia Holszańskiego, który klęczał przed, pochodzącym z mezaliansu klasowego, niechcianym synem – Frankiem45. Wątek Franka, a właściwie należałoby
powiedzieć: „Frania Handrycza” i prawdziwie „sklejonej tożsamości”, świetnie wyłowiony i opisany został przez Graczyk (G 173–180).
Chociaż Kępiński napisał wprost, iż „Żadna z postaci Opętanych nie przypomina realnego Gombrowicza z lat dwudziestych i trzydziestych ani w sylwetce, ani
w psychice”46, to uważam, że sytuacja bohaterów tej powieści nosi jednak pewne
rysy podobieństwa do sytuacji samego artysty. W szczególności wtedy, kiedy mowa
o psychice. Nie bez powodu przecież wyłuskałem z Opętanych problematykę, która
dotyka kluczowych pytań: kim jestem? kim mogę być? jaka jest moja natura i seksualność? jak przekroczyć nadane uwarunkowanie – klasowe czy erotyczne? To
przecież dylematy towarzyszące Gombrowiczowi podczas pisania „powieści złej”, te
same, które miały go doprowadzić niemalże do uczynienia gestu na podobieństwo
owego Iksa. W Opętanych, co pewnie przyczyniło się do opinii Kępińskiego, „ja”
Gombrowicza rozprasza się między wiele postaci i sprzężonych z nimi losów. Równie dobrze można doszukiwać się go w sylwetce Mai, Leszczuka czy Hińcza. Wiąże
się to też z tym, że – jak słusznie zauważa Klara Lutsky:
Tak dla Gombrowicza, jak dla Bachtina, aby istnieć, jaźń potrzebuje Innego, funkcjonującego jako
mediator przy ustalaniu jej charakteru i uzewnętrznień, których sama ustanowić nie może, bo brak jej
samoświadomości. Podobnie jak u Bachtina, u Gombrowicza „ja” nie przystaje do samego siebie i pragnie, by Inny podarował mu tożsamość z zewnątrz47.

Abstrahując od jałowych i paraliżujących prób odpowiedzi na pytanie: czy to
„dobra »zła powieść«”, czy może „zła »dobra powieść«”, trzeba teraz podkreślić, że
Opętani, wbrew temu, co twierdzą badacze, są niesłychanie blisko projektu „powieści złej”. Dystans zmniejszy się jeszcze bardziej, kiedy na podorędziu znajdzie
się ponownie słynny list Gombrowicza do Kępińskiego. Artysta, relacjonując postępy pracy, napisze: „mam II i IV R. w imię koncepcji oraz skończyłem V (bal) i zacząłem VI” (K 243). Szczegół ten pozwala mówić o podobieństwie „powieści złej”
i Opętanych również na poziomie motywów. Scena balu (choć w rozdziale 14, a nie
w 5), moim zdaniem, stanowi jeden z najbardziej udanych fragmentów, którego
atrakcyjność w pełni oddała Graczyk:
W odurzającej sadomasochistycznej aurze tanga pojawiają się obrazy z całym bagażem kiczu,
z groteskowością przesady. Gombrowicz nie cofa się przed niczym, ukazuje nam dwojga bohaterów,
nadzwyczajnych jak bogowie. [...]

45

46
47
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Zob. GO 155: „Podczas tej rozmowy – rzekł Grzegorz – książę za syna go uznał, ściskał, całował,
na kolana przed nim upadł i prosił o przebaczenie.
– Będziesz moim synem – mówił – wszystkim ogłoszę, do nazwiska i majątku cię dopuszczę, wybacz
mi! Wykształcenie ci dam, serce ci otworzę, tylko mi przebacz!
Aż mnie dziwno było, że książę urodzony przed lokajczykiem własnym w prochu się tarza! A on –
nie i nie! Ręce w kieszenie wsadził, stoi nieruchomo i patrzy”.
T. K ę p i ń s k i, Witold Gombrowicz. Studium portretowe II. Wyd. 2, zmien. i popr. Warszawa 1994,
s. 188.
K. L u t s k y, „Wiem, kim nie jestem”. Problem granicznego „ja” w powieściach Gombrowicza. W zb.:
Witold Gombrowicz. Nasz współczesny. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza, Uniwersytet Jagielloński – Kraków, 22–27 marca 2004. Red. J. J a r z ę b s k i.
Kraków 2010, s. 281 (przeł. J. J a w o r s k a).
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[...] Gombrowicz w swojej sekretnej powieści ukazuje nam epifanię blasku dwojga istot odbieranych
przez innych jako wspaniałe i nadzwyczajne. Wspaniałe, lecz nie doskonałe, pogrążone w różnego rodzaju zawiłościach uczuć, w klimacie niechęci i opresji. Maja idzie przez sale piękna jak bogini z „zaciśniętymi usty”, pełna niepokoju i cierpienia. [...]
Przez chwilę jesteśmy w rzeczywistości, w której kult piękna i młodości nie prowadzi żadnej wymiany z płaszczyzną energicznej diagnozy, znajdujemy się w świecie, w którym występuje on „nago”
i osobno. [G 204–205]

Czyż nie o stworzenie tego rodzaju efektu zmysłowości chodziło Gombrowiczowi w „powieści złej”? Odpowiedź wymusza uruchomienie aparatu krytycznoliterackiego, więc niech pozostanie na razie zawieszona. Komentarz Graczyk należałoby
uzupełnić jedynie refleksją, że scena ta jest niesłychanie istotna z punktu widzenia
rozważań o tym, co w swojej pracy roboczo nazwałem problematyką tożsamości
klasowej. To przecież w tym rozdziale, na balu kelnerów:
Zdawało jej [tj. pannie Ochołowskiej] się, że wszyscy tańczą do niej i dla niej – że ta zabawa wyśmiewa ją i wyszydza. – Maja! Maja! – zdawała się wołać na nią zabawa. – Chodź do nas! Tańcz z nami!
Baw się z nami! Ty jesteś nasza! Nasza! [GO 257–258]

I jak dalej czytamy:
zazdrościła [Maja] tym prostym dziewczynom, że są takie, jakie są – i że każda z nich może podejść do
Leszczuka, nie kryjąc się, jawnie, jak do swego. Och, ile by dała za to, żeby być taką jak inne! [GO 262]

Nie chcę twierdzić, iż z „powieścią złą” jest jak z nośnikiem zła z Opętanych:
zawieszonym na kołku w starej kuchni, drgającym ręcznikiem, który zamiast zostać
spalony (co w powieści postulował profesor!), zostaje delikatnie, za pomocą patyka,
włożony do walizki – przeznaczony do wykorzystania w późniejszych badaniach
naukowych... Chcę jednak podkreślić, że nie sposób traktować owych dwóch projektów, „powieści złej” i Opętanych, jako rzeczy skrajnie różnych, gdyż nawet gdyby
faktycznie karty tej pierwszej zostały strawione przez ogień, to w ostatniej przedwojennej książce Gombrowicza z powodzeniem doszukiwać by się można przynajmniej
odprysków pochodzących z owego ognia, jeśli w ogóle Opętani jako całość takowym
nie są... Tego typu teza, jak sądzę, pozwala z optymizmem patrzeć na paralelę między Opętanymi a Kosmosem 48, a w konsekwencji, być może, pełniej zrozumieć
znaczenie Zakopanego jako miejsca akcji największej powieści Gombrowicza.
Abstract
KRYSTIAN KORYTKO University of Silesia, Katowice
GOMBROWICZ IN ZAKOPANE SOME REMARKS ON THE PROJECT OF “A BAD STORY”
It is common knowledge that Witold Gombrowicz made his debut in the year 1933 with his Pamiętnik
z okresu dojrzewania (Memoirs from the Period of Maturing), while it is forgotten that this debut was

48
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W tym kontekście moja intuicja, jak przypuszczam, jest bliska koncepcji A. Ż u ł a w s k i e g o –
mowa tu o jego ostatnim filmie, Kosmosie (2015). Choć punkt wyjścia dla konstrukcji świata
przedstawionego w filmie stanowi fabuła Kosmosu Gombrowicza, to bardzo zręcznie zostały replantowane tam zarówno epizod z „powieścią złą”, jak i wątek Opętanych: Witold (J. Genêt) odgrywa
przecież u Żuławskiego rolę nieudanego pisarza, autora powieści Opętani...
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obtained at the price of a series of (pre)literary failures. One of such failures is an inspiration for writing this article, the author of which firstly tells the story of a manuscript of Gombrowicz’s “bad story”
allegedly burnt in Zakopane, and secondly, as based on the settlement of a literary investigation, he is
trying to prove the reasons that he doubts into this destruction and answering the questions about
what can be done with the knowledge; whether—provided that is the case, where and how—we may
approach the pages of the “bad story,” even closer than the writer wants us to in his Wspomnienia
polskie (Polish Memories) and Tadeusz Kępiński, who took part in the discussed situation, in his book
about Gombrowicz.
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KORESPONDENCJA ZYGMUNTA HAUPTA Z JERZYM STEMPOWSKIM
Opracował
ALEKSANDER MADYDA Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

O istnieniu tych listów wiadomo było już od pierwszej połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to Zygmunt Haupt, publikując w paryskiej „Kulturze” (1972, nr 4) opowiadanie Z Laczczyny, opatrzył je swoistym komentarzem w postaci listu Jerzego Stempowskiego z 11 I 1966 (nr 9 w przyjętej tu numeracji), w którym znalazło się m.in. sformułowanie wykorzystane przez pisarza do zatytułowania utworu. W liście do Jerzego Giedroycia
z 16 II 1972 tak się z tego tłumaczył przed redaktorem:
Cieszę się, że to, co posłałem Panu, nadaje się do „Kultury”. Materiał ten jest rodzajem hommage1
spłaconym nieodżałowanej pamięci Stempowskiemu2. Już nie staje po tej czy tamtej stronie umysłu
tak przenikliwego, o takiej wiedzy i rozumieniu stosunków ludzkich, sztuki, świata [jak umysł] autora
Esejów dla Kassandry3. Może coś jeszcze ocalało po nim, Pan pewnie wie. Chociażby listy, z których
każdy jest znakomitym esejem, jakiego przykład pozwoliłem sobie załączyć do mego ostatniego listu do
Pana. Stempowski bardzo konsekwentnie potrafił przez kilka takich listów podtrzymywać jeden temat,
mam na przykład prawdziwe jego krótkie studium o pisarskim dziwolągu, jakim był Ritter von Sacher-Masoch. Są pewni ludzie, których darzył osobistą przyjaźnią i którzy pewnie zachowali to, co do nich
pisał i dużo. Ja zasłużyłem sobie na jego przychylność bardzo późno, za późno. Zapytuje Pan, czy nie
mam zastrzeżeń co do zamieszczenia wzmiankowanego listu Stempowskiego do mnie wraz z mym opowiadaniem. Jego pierwsza część jest czarującą relacją z myślowych wędrówek „z Laczczyny na Tureczczynę”4. Natomiast w części drugiej autor listu jest bardzo na [!] mnie łaskaw za moje własne pisanie
i mam z tego powodu słuszny powód do dumy. Pan może wybaczył mi, że listem tym popisałem się przed
Panem samym, ale boję się tego popisu przed czytelnikami. A pokusa jest wielka, bo to, co robię w osamotnieniu i co Pan łaskawie aprobuje do druku, domaga się takiej czy innej krytyki, a ta jest głucha;
chyba z całym zaufaniem zdam się na własny sąd Pana5.

Po raz drugi i zarazem ostatni posłużył się pisarz dwoma innymi listami Stempowskiego – tu: nry 4 i 7 – włączając skompilowane w jeden fragment obszerne z nich cytaty do
eseju Inwokacja do powiatu latyczowskiego („Kultura” 1973, nr 7/8). Wszystkie te trzy listy
przetrwały w archiwum Haupta, znajdującym się w Green Library na Uniwersytecie Stanforda6, lecz co się stało z jego listami do autora Od Berdyczowa do Rzymu, nie było wiadomo
aż do r. 2016, kiedy to udało mi się całkowicie przypadkowo odkryć kompletną korespondencję – siedem listów – Haupta do Stempowskiego w miejscu, w którym szukałem zupełnie

1
2
3
4
5
6
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hommage (fr.) – hołd.
Jerzy Stempowski zmarł 4 X 1969 w Bernie.
Pierwodruk Esejów dla Kassandry J. S t e m p o w s k i e g o ukazał się w Paryżu w 1961 r. w Instytucie Literackim.
Zob. list 9, przypis 11.
J. G i e d r o y c, Z. H a u p t, Listy 1949–1975. Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.
Zygmunt Haupt papers, 1939–1976. Department of Special Collections and University Archives
Stanford University Libraries. Collection number M0356, box 2, folder 8.
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czegoś innego: w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej7. Miałem bowiem
nadzieję, że autor Pierścienia z papieru, korespondujący z wieloma bliskimi i znajomymi
zamieszkującymi Polskę8, będzie monitorowany przez Służbę Bezpieczeństwa na tyle uważnie, że w jej kartotekach pozostaną przynajmniej odpisy jego listów. Tymczasem, jak się
okazuje, SB przejęła korespondencję krążącą między USA a Szwajcarią – jakim cudem, tego
nikt w IPN-ie nie potrafił mi wyjaśnić.
Genezę tej korespondencji, prowadzonej od kwietnia 1963 do stycznia 1966, stanowi
fakt przyznania Hauptowi Nagrody Literackiej „Kultury” za utwory publikowane na łamach
tego paryskiego miesięcznika oraz londyńskich „Wiadomości”, a także – w wersji angielskiej –
w amerykańskich periodykach literacko-artystycznych9. Pisarz, jak zaświadcza list nr 1,
poczuł się zobowiązany do wyrażenia wdzięczności Stempowskiemu, który zasiadał w jury,
za jego słowa uznania wydrukowane w zamieszczonym w „Kulturze” (1963, nr 1/2) uzasadnieniu przyznania nagrody. Juror natychmiast odpisał, ale list datowany 30 IV 1963 zaginął,
niemniej na podstawie kolejnego listu Haupta, nr 3, w którym autor przyznaje się do „nieporządku pisarskiego”10, do niechlujności w maszynopisie zbioru opowiadań przesłanym do
Maisons-Laffitte11, możemy się domyślać, że ów zaginiony list był bardzo podobny pod
względem treści do tego z 30 X 1962, adresowanego do szefa Instytutu Literackiego, a zawierającego świeże wrażenia Stempowskiego z lektury debiutu książkowego jego późniejszego korespondenta:
Z tym rękopisem12 będzie Pan miał jeszcze trochę zmartwienia, bo nie jest przygotowany do druku.
Autor nie okazuje żadnego starania o poprawność swego tekstu. Nie trzyma się więc żadnej pisowni;
w jego rękopisie znaleźć można elementy wszystkich ortografii praktykowanych w Polsce w ciągu ostatnich 50 lat. To samo dotyczy przestankowania, które trzeba by ustalić w całym tekście, bo nie ma w nim
ani jednej stronicy mającej jakiś konsekwentny system znaków przestankowych. Na opiekę zasługują
też wyrazy francuskie, rozsiane dość hojnie w rękopisie. Poprawiłem je z gruba. Nie ma bodaj ani jednego, który by nie miał jakiegoś defektu ortograficznego. Najlepiej byłoby może dać je wszystkie kursywą, co ułatwi potem ich korektę. Najtrudniejszą jednak rzeczą będzie poprawienie zdań, w których
niepoprawna jest składnia. Uwzględniając nawet największą swobodę w tej dziedzinie, trzeba będzie
wiele zdań wyprostować, aby nie robiły wrażenia niechlujnego, niepoprawnego mimo woli, jak „drzewa
wysadzające drogę”13.
Jeżeli chodzi o meritum literackie rękopisu, nie można mu odmówić wartości, jakkolwiek też od
tej strony nie jest gotowy do druku. Zyskałby moim zdaniem wiele, gdyby dokonać w nim pewnego
wyboru, odrzucając parę rozdziałów słabszych, jak Madrygał dla Anusi i Dziewczynka z nóżkami na
księżycach, a być może też dwa inne. Właściwie każdy autor powinien mieć jakiegoś przyjaciela, który
by robił w jego utworach użyteczne skróty. Przydałoby się to nawet samemu Goethemu. Z rękopisu
Haupta widać, że brak mu takiego przyjaciela.

7
8

9
10
11
12
13
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Sygnatura archiwalna: IPN BU 2889/164.
Zob. Z. H a u p t, list do Z. Ruszkowskiego, z 1 VII 1948. W: Zdzisław Ruszkowski papers, 1925–1972.
Department of Special Collections and University Archives Stanford University Libraries. Collection
number MISC0239, folder 1–3: „koresponduję z rodziną w Polsce i z kilkorgiem przyjaciół tam”.
Haupt w czasie drugiej wojny światowej opuścił Polskę 19 IX 1939, potem poprzez Węgry i Francję
przedostał się do Wielkiej Brytanii, skąd w 1946 r. wyjechał na stałe do Stanów Zjednoczonych,
dwa razy tylko odwiedzając Europę.
Zob. J. G i e d r o y c, list do J. Stempowskiego, z 6 X 1962. W: J. G i e d r o y c, J. S t e m p o w s k i,
Listy 1946–1969. Wybór, wstęp, przypisy A. S. K o w a l c z y k. Cz. 2. Warszawa 1998, s. 208.
Zob. list 3.
Zbiór ten, zatytułowany Pierścień z papieru, został wydany w Paryżu w 1963 r. przez Instytut Literacki.
Stempowski konsekwentnie nazywa maszynopis Pierścienia z papieru rękopisem.
Stempowski przytacza tu cytat z omawianego maszynopisu. W wersji drukowanej Pierścienia z papieru sformułowania tego nie ma.
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[...] Szkice Haupta nie są tworami wyobraźni. Autor w i d z i a ł to, o czym pisze, wykazując niezwykłą spostrzegawczość i talent do oddawania rzeczy widzianych. Opisuje też ludzi żywych, niektórych
zapewne pod ich własnymi nazwiskami, jak w szkicu Biały mazur. Są to raczej wspomnienia, szkice
memorialisty. [...] Jest on świetnym memorialistą. Jego Galicja Wschodnia jest come viva. Jako twory
wyobraźni, natury literackiej, szkice jego byłyby mniej przekonywające. Jest zresztą pewna różnica
między jego obrazami z Galicji i z Francji. Ewokacja dawnej Galicji Wschodniej daje prawdziwe złudzenie rzeczywistości; autor posiada do tego celu język przylegający ściśle do rzeczy i ludzi. W obrazach
Francji musi więcej polegać na wyobraźni, i to mu się mniej udaje.
[...]
Szkice Haupta wyróżniają się same przez swą odmienność od tego, co się dziś pisze, przez swą
odległość od modnych manieryzmów. Posiadają samobytność zasługującą na uwagę. W ocenie ich
przeszkadza trochę niezdecydowanie ich rodzaju literackiego. Świetne jako szkice pamiętnikarza, są
wątpliwe jako nowele, nie spełniając wymagań tego rodzaju literackiego. [...]
Uwaga: stronice rękopisu nie są ponumerowane i w jednym miejscu miałem wrażenie luki14. Gdyby się rozsypał, byłoby na tydzień roboty”15.

Zarysowujące się w listach spore różnice między pisarzami co do gustów artystycznych
i stylistycznych, nie mówiąc już o niezaprzeczalnej dysproporcji w dziedzinie erudycji i wykształcenia oraz o odmienności zainteresowań lekturowych i onieśmielającym Haupta respekcie dla pozycji literackiej Stempowskiego, sprawiły, że ich korespondencja trwała
krótko i była niezbyt obfita, dlatego w oczach dzisiejszego czytelnika staje się ona bardziej
przyczynkiem do poznania biografii i osobowości artystycznej autora Pierścienia z papieru
niż istotnym źródłem wiedzy o eseiście z Berna.
Pisownię i interpunkcję listów zmodernizowano według aktualnie obowiązujących zasad, zachowując sporadycznie występujące osobliwości leksykalne, charakterystyczne dla pisarskiego idiolektu,
oraz stosowaną niekiedy przez Haupta majuskułę. Ujednolicono też układ nagłówków, adresów i podpisów. Nieliczne niezbędne uzupełnienia redakcyjne podano w nawiasach kwadratowych.

1. Zygmunt Haupt do Jerzego Stempowskiego
1021, OAKCREST ROAD
ARLINGTON, VA.
9/IV/[19]63
Szanowny Panie!
Chcę Panu bardzo podziękować za to, co zechciał Pan napisać w numerze za styczeń–luty „Kultury” o moich wysiłkach1. Powinienem był to zrobić wcześniej, ale
nie znałem adresu Pana. Adres ten podał mi Jerzy Giedroyc dopiero niedawno.
Powinienem był poprosić o to za mej bytności w styczniu w Maisons-Laffitte, ale
po prostu przegapiłem tę okazję.
Pana uwagi o mym pisaniu bardzo sobie cenię, tym bardziej że mam tyle re-

14

15
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Luka ta występuje w opowiadaniu Z. H a u p t a Meine liebe Mutter, sei stolz, Ich trage die Fahne
(w: Pierścień z papieru. Maszynopis Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu) – między s. 4
a 5 maszynopisu: „Z Januarym przede wszystkim rano wychodziliśmy [koniec s. 4! – A. M.] W tym
Szymbarku-Bystrzycy byłem tylko trzy razy albo dwa – tyle lat temu, że nawet nie pomnę, ile to
razy było”. W wersji drukowanej fraza „Z Januarym przede wszystkim rano wychodziliśmy” została po prostu opuszczona.
G i e d r o y c, S t e m p o w s k i, op. cit., s. 213–215.
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spektu dla tego, co Pan sam pisze. O samym Panu słyszałem także w styczniu
w Paryżu od mego lwowskiego przyjaciela Andrzeja Kruczkowskiego2, który niedawno widział Pana w Bernie. Znał on kiedyś także, jak mi mówił, Pana Stanisława Stempowskiego3. Kruczkowski ma straszny kłopot ze wzrokiem i bardzo mi go
żal. Ale potrafił zapomnieć o tym, kiedy mogliśmy sobie porozmawiać o dawnych
czasach.
Dla mnie po 15 latach w Ameryce pierwsza wizyta w Europie (tej, co ma na
głowie „coronę turritę”4) była nostalgicznym przeżyciem. Następnym razem wybiorę się chyba tam po krótszym przedziale czasu5.
Kończąc te słowa, jeszcze raz dziękuję i przesyłam wiele pozdrowień
Zygmunt Haupt
List pisany odręcznie, piórem, niebieskim atramentem, na dwóch czystych kartach papieru formatu A4.
1
2

3
4
5

P. H. [P. H o s t o w i e c, pseud. J. S t e m p o w s k i e g o], Nagroda Literacka „Kultury” za rok 1962
– Zygmunt Haupt. „Kultura” 1963, nr 1/2.
Andrzej Zdzisław K r u c z k o w s k i (1912–2006), redaktor i publicysta, po wojnie współpracownik
„Rzeczypospolitej” Jerzego Borejszy, później urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Handlu Zagranicznego. W Polsce międzywojennej współpracownik lwowskich czasopism
„Małopolanin. Wczoraj – dziś – jutro” i „Sygnały” oraz współzałożyciel „Lwowa Literackiego”.
Chodzi o ojca Jerzego Stempowskiego.
Aluzja do: P. H o s t o w i e c [J. S t e m p o w s k i], Corona turrita. (Z dziennika podróży do Włoch).
„Kultura” 1948, nry 5–6.
Kolejną i zarazem ostatnią podróż do Europy odbył Haupt w 1971 roku.

2. Zygmunt Haupt do Jerzego Stempowskiego
1021, OAKCREST ROAD
ARLINGTON, VA.
27/V/[19]63
Szanowny i Kochany Panie!
Proszę mi wybaczyć, że w tej chwili piszę tylko parę słów w odpowiedzi na list Pana
z 30/IV1. Był on wysłany pocztą lotniczą, ale widocznie przez pomyłkę szedł dłuższą drogą, bo dostałem go dopiero teraz. Chcę przede wszystkim potwierdzić jego
odbiór i podziękować Panu za tyle uwagi i przychylności, jakie Pan zechciał okazać
mej pracy. Bardzo jestem Panu wdzięczny, a także zaszczycony. W ślad za tym listem wyszlę drugi, obszerniejszy, ale chciałbym się nad nim namyślić2.
Jeszcze raz dziękuję i łączę słowa poważania i pozdrowienia
Zygmunt Haupt
List pisany odręcznie, piórem, niebieskim atramentem, na karcie papieru formatu A4.
1
2
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List Stempowskiego nie zachował się.
Zob. list 3.
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3. Zygmunt Haupt do Jerzego Stempowskiego
1021, Oakcrest Road
Arlington, Virginia
18/VIII/[19]63
Szanowny i Kochany Panie!
Przede wszystkim chciałbym Panu serdecznie pogratulować nagrody im. Godlewskiej1.
Proszę mi wybaczyć, że tak późno odpowiadam obszerniej na list Pański
z 30 kwietnia. Doszedł mnie późno i wtedy tylko potwierdziłem jego odbiór. Byłem
bardzo zaszczycony i ujęty uwagą, jaką chciał Pan przywiązać do mego pisania,
i jestem niezmiernie wdzięczny za komentarze i rady zawarte w liście Pana. Godzę
się z rozmaitymi zastrzeżeniami Pana tyczącymi się zwłaszcza nieporządku pisarskiego i powinienem z wielu rzeczy wytłumaczyć się przed Panem. Manuskrypt
książki przedstawiony Giedroyciowi2 był niechlujny, a to dlatego, że do ostatniej
chwili nie byłem pewien, czy „KULTURA” zechce ją wydać, a kiedy do tego cudu
doszło, to od razu bardzo mnie piłowano, ażeby manuskrypt wysłać. Myślałem, że
w czasie bytności w Paryżu będę mógł posiedzieć nad korektą, ale miałem tylko
parę dni czasu i odbitki szczotkowe napływały bardzo powolnie z drukarni. Poza
tym nie mam cnoty cierpliwości, a także bałem się, ażeby nie dać się ponieść manii
poprawiania, co nieraz może być fatalne w skutkach.
Okazał Pan tyle zainteresowania się, jeżeli idzie o moje pisanie, że ośmiela mnie
to do wypowiedzi na własny temat. To, że nawracam do stron swojej młodości,
należy chyba przypisać szczególnej ich właściwości – pobudzającej natchnienie.
Wystarczy wyliczyć na chybił trafił dziesięciu autorów polskich, którzy stamtąd to
natchnienie brali: Miłosz (Dolina Issy3), Czernyszewicz (Nadberezyńcy)4, Józef
Mackiewicz, Sergiusz Piasecki5, Putrament (Pięćdziesiąt lat)6, Leopold Buczkowski,
Iwaszkiewicz, Wołoszynowski (Opowiadania podolskie7), Julian Stryjkowski, Vincenz. Od Żmudzi, przez Białoruś, Wołyń, Podole, Ukrainę, po Karpaty to teren
najbardziej interesujących książek ostatniego piętnastolecia.
Pisać zacząłem dawno, ale robiłem to dorywczo i błąkając się, pełen skrupułów
co do wyboru środków wyrazu i formy. A samo pisanie jest sztuką dosyć przerażającą, kiedy samemu przeczytać, co się napisało. Były przeszkody i innego rodzaju,
chociażby to, że jak obliczam sobie to teraz, nosiłem mundur przez prawie siedem
lat. Ale późny debiut książkowy ma także swój gorzki urok satysfakcji zapóźnionej
młodości.
Myślę, że powinienem oszczędzić Panu dalszych wynurzeń. Chcę tylko zapewnić Pana, że co tylko będę publikował czy pisał dalej, to zawsze w przeświadczeniu,
że mogę liczyć na to, że będzie Pan to czytał uważnie i przychylnie.
Proszę pozwolić mi zwrócić się od czasu do czasu listownie do Kochanego Pana,
co będzie nie tyle poufałością z mej strony, ile potrzebą i zaufaniem.
Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia
Zygmunt Haupt
List pisany na maszynie, dwa ostatnie zdania odręczne.
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Anna G o d l e w s k a, matka dr. Juliana G o d l e w s k i e g o (1903–1983), prawnika, przedsiębiorcy i filantropa (wspierał on m.in. odbudowę Zamku Królewskiego oraz renowację kościoła Wizytek
w Warszawie), który postanowił uczcić jej 90 urodziny przyznaniem nagrody dwóm pisarzom emigracyjnym wyłonionym w plebiscycie; nagrodę tę oprócz Stempowskiego otrzymał także Józef
Mackiewicz. Zob. Nagroda Literacka Anny Godlewskiej. „Kultura” 1963, nr 9. – Nagroda imienna
Anny Godlewskiej. „Wiadomości” 1963, nr 32. – W. A. Z b y s z e w s k i, Dwaj laureaci: Jerzy Stempowski i Józef Mackiewicz. Jw. Zob. też wymianę listów na ten temat między T. T e r l e c k i m
a J. S t e m p o w s k i m (Listy 1941–1966. Oprac., przypisy, posł. N. T a y l o r - T e r l e c k a. Warszawa 2015, s. 134–136). Nagrodę im. Anny Godlewskiej przyznawano jeszcze przez kolejnych 9 lat.
Chodzi o Pierścień z papieru Z. H a u p t a (Paryż 1963).
Powieść Dolina Issy Cz. M i ł o s z a miała pierwodruk w Instytucie Literackim w 1955 roku.
C z e r n y s z e w i c z – właśc.: Florian C z a r n y s z e w i c z (1895–1964), pisarz ur. w okolicach
Bobrujska na Białorusi; jego utwór Nadberezyńcy. Powieść w trzech tomach, osnuta na tle prawdziwych wydarzeń ukazał się po raz pierwszy w Buenos Aires w 1942 roku.
Sergiusz P i a s e c k i (1901–1964), powieściopisarz, ur. w Lachowiczach na Białorusi.
Haupt ma na myśli wspomnienia J. P u t r a m e n t a Pół wieku, których tom 1, Młodość, dotyczący lat 1910–1939, ukazał się nakładem Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie w 1961 roku.
Pierwodruk Opowiadań podolskich J. W o ł o s z y n o w s k i e g o opublikował Państwowy Instytut
Wydawniczy w 1959 roku.

4. Jerzy Stempowski do Zygmunta Haupta
Jerzy Stempowski
Nydeggasse 17, Berne

21 VIII [19]63

Kochany Panie,
Najserdeczniej dziękuję za list. To, co Pan pisze o roli kraju pochodzenia w twórczości literackiej, odnosi się także do wielu pisarzy literatury światowej, do czego
wrócę niżej. Kraj pochodzenia ma swe miejsce także w tym, co można by nazwać
talentem czytelniczym. Pochodzę wprawdzie z innych stron, z dalszej Ukrainy,
bliższej Morza Czarnego1, ale bywałem w Galicji Wschodniej i uległem też do pewnego stopnia urokowi tego kraju. Okoliczność ta sprawia, że Pańskie opowiadania
i Pański list są dla mnie czymś przypominającym rozmowę z przyjacielem.
Świetny krytyk francuski René Dumesnil poświęcił całą obszerną książkę elementom normandzkim u Maupassanta2. Zdaniem jego, Maupassant traci połowę
talentu, gdy oddala się od tematów normandzkich.
Jeszcze bardziej uderzający jest przykład Sacher-Masocha, który był prawdziwym piewcą Galicji Wschodniej. Pisarz ten został całkowicie i niesłusznie zapomniany na skutek spisku niemieckich profesorów, którzy nie mogli mu darować
powieści satyrycznej o Berlinie z czasów Bismarcka3. Pewnie i Pan go nie zna,
powiem więc o nim kilka słów. Sacher-Masoch figuruje dziś tylko w traktatach
o patologii seksualnej. To też da się znaleźć w jego książkach i Venus im Pelz4
uchodzi słusznie za alfę i omegę masochizmu. Ale, zwłaszcza dla nas, nie to jest
w jego dziełach najbardziej interesujące. Sacher-Masoch, ściślej mówiąc: Leopold
Ritter von Sacher-Masoch, urodził się w 1835 [roku] we Lwowie jako syn tamtejszego dyrektora policji. Znał na wylot okolice Stanisławowa i Kołomyi i około [roku]
1860 ogłosił swe pierwsze Galizische Erzählungen5. Potem był docentem historii
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w Grazu, bardzo wziętym pisarzem, tłumaczonym na obce języki; mieszkał do jakiegoś 1880 [roku] w Wiedniu, po czym przeniósł się do Niemiec Zachodnich i tam
umarł w 1895 [roku], zostawiając córkę mieszkającą obecnie w Kolonii6. Jakkolwiek
nigdy już nie wrócił do Galicji Wschodniej, bredził nią [!] przez całe życie. Pisał dla
pieniędzy i zostawił [o]koło 400 tomów bardzo nierównej wartości. Kiedy oddalał
się od Galicji Wschodniej, tracił talent. Francuzi wybrali do tłumaczenia opowiadania galicyjskie, których kilkanaście tomów ukazało się w Paryżu w [latach]
1880–1895.
Książki Sacher-Masocha znikły nie tylko z podręczników, nawet najobszerniejszych, literatury niemieckiej, ale także z największych bibliotek w Niemczech.
Szukałem ich tam na próżno. We Wiedniu gromadziła je tylko biblioteka Opery, ale
i tam brak kilku tomów. W handlu antykwarskim pojawiają się co pewien czas dwa
tytuły: Don Juan aus Kolomea, jedyny utwór przedrukowany po śmierci autora
przez Ph.[ilippa] Reclama7, i Das Vermächtnis Kains, jeden z głównych zbiorów
nowel w 3 tomach, wydany rzekomo w Bernie, w istocie w Dreźnie8. W tym zbiorze,
wybranym przez autora, znajduje się kilka opowiadań galicyjskich i Venus im Pelz
oraz dłuższa notatka biograficzna sporządzona przez samego autora i zawierającą
większą część tego, co o nim wiadomo. Nieraz przychodziło mi na myśl, że książki
Sacher-Masocha łatwiej znaleźć w Ameryce, dokąd nie sięgał spisek profesorów
niemieckich.
Rozpisałem się tak o Sacher-Masochu w przypuszczeniu, że ten autor, o ile Pan
już go nie zna, może Pana zainteresować. Jest to może najlepszy opis Galicji
Wschodniej z połowy ubiegłego stulecia, pełen ciekawych realiów i portretów osobistości ukrytych pod przejrzystymi kryptonimami. Sacher-Masoch musiał być za
życia znany w swej ściślejszej ojczyźnie, bo widziałem kiedyś tom jego opowiadań
wydanych po polsku w Kołomyi. W 1937 [roku] zainteresowałem nim jednego z wydawców wiedeńskich, który chciał wydać wybór jego opowiadań z moim studium
o autorze. Niestety, wypadki przeszkodziły wykonaniu tego projektu.
Najserdeczniejsze wyrazy przyjaźni przesyła Panu szczerze oddany
Jerzy Stempowski
List pisany na maszynie, podpis odręczny.
1
2
3
4

5
6
7
8
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Stempowski wychował się w Szebutyńcach nad Dniestrem na Podolu.
R. D u m e s n i l, Guy de Maupassant. Paris 1947.
Nie udało się ustalić, o jakiej książce pisze Stempowski. Być może, trafny jest domysł Haupta
wyrażony w liście 6.
Venus im Pelz – powieść L. v o n S a c h e r - M a s o c h a, opublikowana po raz pierwszy w r. 1870
w czasopiśmie „Die Liebe”; w r. 1920 ukazał się we Lwowie, w Wydawnictwie „Kultura i Sztuka”,
polski anonimowy przekład: Wenus w futrze.
Galizische Erzählungen – zbiór opowiadań galicyjskich, nie był wydany po polsku.
Chodzi o Marthę d e S a c h e r - M a s o c h, matkę wspomnianej w liście 7 Mechthild Saternus.
Mowa o wydawnictwie Leipzig Philipp Reclam Verlag, które opublikowało wspomnianą książkę
w 1926 roku.
Zarówno Don Juan aus Kolomea (Donżuan z Kołomyi), jak i Das Vermächtnis Kains (Testament
Kaina) nie zostały przetłumaczone na język polski.
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5. Zygmunt Haupt do Jerzego Stempowskiego
1021, Oakcrest Road
Arlington, Virginia
28/X/[19]63
Szanowny i Kochany Panie!
Proszę mi wybaczyć, że na list Pański z końca sierpnia odpowiadam z dwumiesięcznym opóźnieniem. Wiem, czym to grozi: po prostu mogę zrazić sobie Pana z wielką
szkodą dla siebie i zniechęcić do pisania. Może pewnym wytłumaczeniem się będzie
własna obawa zbytniego narzucania się Panu.
O Sacher-Masochu i słyszałem, i czytałem coś dawniej‚ a nawet pamiętam polski tytuł jego: Wenus w futrze1, ale nie przypominam sobie, bym to czytał. Trochę
mnie pewnie zrażał z jego nazwiskiem związany „masochizm” i jakaś galicyjska
policyjna parantela, ale teraz, kiedy dowiaduję się od Pana ciekawych rzeczy, to
żałuję, że nie wykorzystałem okazji. Co prawda, żyjąc tutaj: pod Waszyngtonem
i niedaleko naprawdę olbrzymiej Biblioteki Kongresu, mógłbym tam poszukać, bo
mają tam bardzo wiele rzeczy, a także i dział książek polskich. Tylko że przy niemożliwych w Stanach trudnościach z dojechaniem, a zwłaszcza z parkowaniem
samochodu, co zabiera niepomiernie wiele czasu i cierpliwości, a także przy wielkich
fatygach i komplikacjach, jakim jest [!] zamawianie i wyczekiwanie w czytelni na
zamówiony tom, muszę ze wstydem przyznać się, że do tejże biblioteki rzadko zaglądam. Ale obiecuję sobie poszperać tam za Sacher-Masochem i doniosę Panu, co
znalazłem.
Swój brak cierpliwości do systematycznego wyboru i poszukiwania książek
wyniosłem z czasów młodości, bo chociaż zawsze wiele czytałem i teraz wiele czytam,
to jest to nieporządne i niesystematyczne. Wynikało to z ówczesnych warunków
w mych stronach, a i w czasie studiów we Lwowie, kiedy czytało się wszystko, co
podpadło pod ręce, bez doboru, rzeczy często przypadkowe, niektóre zadziwiające,
których teraz by i nie odnalazł. Na przykład za czasów, kiedy chodziłem do I Gimnazjum we Lwowie, to umieszczono mnie w internacie tamtejszych x.x. zmartwychwstańców i chociaż ówcześni moi wychowawcy księża niewiele zachowali z górnych
ideałów Założycieli tej reguły, to mieli w swym zakładzie ogromny i ciekawy księgozbiór. Ich dom lwowski miał jakąś misję objęcia wychowania i nad Ukraińcami
i pamiętam także, że mieścił się częściowo w starych zabudowaniach jakiejś dawnej
greckokatolickiej instytucji i w dawnej cerkwi pomieścili bibliotekę, do której nikt
nie zaglądał i w której bez przeszkód mogłem sobie szperać do woli2.
Chcę nawrócić do tematu poruszonego przez Pana: wagi, jaką dla piszącego
jest jego kraj własny, zwłaszcza kraj młodości. Zastanawia mnie, jak bardzo jednak
mało tego jest u Conrada-Korzeniowskiego, jak niewiele albo wcale nie ma w jego
rzeczach śladów życia (pierwszych 17 lat) z Ukrainy czy Krakowa.
To, co mnie zawsze interesowało u Conrada-Korzeniowskiego, to determinacja,
z jaką odgrodził się od dawnego życia i w tym nie tylko posłużył się językiem innego narodu, ale i tematem morza i okrętów, z całym tak egzotycznym i odległym
z tym związanym opisem życia i po prostu techniki okrętowej, spraw nawigacji,
folkloru życia pokładowego, i polscy tłumacze, zwłaszcza Aniela Zagórska3, musieli mieć wiele kłopotów z uporaniem się po prostu z techniczną terminologią morską.
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W rezultacie mamy u Conrada pełno tych bukszprytów, bezanmasztów, foków,
logów itp. i już przez sam mechanizm tego dodaje to powieściom jego wiele egzotycznego smaku. A nie doszuka się u niego śladu z zaprzęgów, batów, bryk, którymi przecież za dzieciństwa wozili go i po Ukrainie, i z rodziną na wygnanie, i do
Krakowa. Nic z tego nie zostało. (Ubawił mnie u Gombrowicza opis podróży okrętem,
gdzie ten sandomierzanin przyrównuje koło sterowe na okręcie do koła u bryczki,
a maszty – do dyszli!4).
Uderza mnie jeszcze jeden paradoks, kiedy myślę o pisarstwie Conrada. Jego
biografowie wspominają anegdotę o tym młodym Conradzie, który jakoby miał
palcem wskazywać sobie białe plamy na ówczesnej mapie Afryki i postanawiać, że
kiedyś tam będzie. Dzisiaj na tych samych miejscach „jądra ciemności” w Afryce
są asfaltowane szosy, kina i stacje benzynowe TEXACO5, a przez paradoks białe
plamy dla nas są w miejscach, gdzie Conrad-Korzeniowski się urodził.
Wracając do pisarza, o którym pisze Pan, znów zastanawia mnie osobna literatura „austriacka”, którą zresztą znam słabo. Niedawno wspomnieli w „Wiadomościach” Rotha (Radeckiego marsz)6, moim ulubionym autorem jest Hugo von Hofmannstahl7, a Haška z jego Szwejkiem8 zaliczyłbym jednak do tej „austriackiej” literatury.
Kończąc te słowa, obiecuję na przyszłość odpowiadać wcześniej. Proszę o pamięć
i przesyłam słowa pozdrowień
Zygmunt Haupt
List pisany na maszynie, dwa ostatnie akapity – odręcznie.
1
2

3
4
5
6

7
8

Prawdopodobnie chodzi o edycję Wydawnictwa „Kultura i Sztuka” (Lwów 1920).
Zob. na ten temat wspomnienie Z. H a u p t a w: Jak się uczyli współcześni pisarze polscy. Odpowiedź na ankietę „Wiadomości”. „Wiadomości” 1949, nr 19. Przedruk według autografu w: Z Roksolanii. Szkice, opowiadania, recenzje, warianty. Zebrał, oprac., bibliogr., posł. A. M a d y d a.
Toruń 2009.
Aniela Z a g ó r s k a (1881–1943), zachęcona przez samego Conrada, około 1920 r. zajęła się przekładaniem jego twórczości na polski.
Nie udało się ustalić, który tekst W. Gombrowicza miał Haupt na myśli.
Texaco – amerykański koncern paliwowy.
Joseph R o t h (1894–1939), ur. w Brodach na Wołyniu powieściopisarz i nowelista austriacki,
znany przede wszystkim jako autor powieści Marsz Radetzky’ego (Przeł. W. K r a g e n. Warszawa
1934) i Krypta kapucynów (Przeł. J. W i t t l i n. Warszawa 1939).
Hugo v o n H o f m a n n s t a h l (1874–1929), ur. w Wiedniu austriacki nowelista, dramaturg,
eseista i poeta.
Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej J. H a š k a opublikowało wydawnictwo „Rój” w przekładzie P. H u l k i - L a s k o w s k i e g o (Warszawa 1929–1930).

6. Zygmunt Haupt do Jerzego Stempowskiego
1021, Oakcrest Road
Arlington, Va.
30/XI/[19]63
Szanowny i Kochany Panie!
Zaintrygowany listem Pana, w którym zalecał Pan Sacher-Masocha, byłem onegdaj
w Bibliotece Kongresu i przestudiowałem katalog. Otóż mają tam po niemiecku
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Das Eigentum, Die Republik der Weiberfeinde, Die Messalinen Wiens, Die Liebe1,
Das Vermächtnis Kains..., w tłumaczeniu na francuski L’Ennemi des femmes, Nouveaux récits galiciens, Les Prussiens d’aujourd’hui2 (to pewnie to, czym zrobił sobie
wrogów w Niemczech), a także po angielsku Venus in Furs3 i Jewish Tales4. Niektóre z tych rzeczy miałem nawet w ręku, a poza tym także z ciekawości zajrzałem
do dwu francuskich dosyć świeżej daty monografii o „chevalier5 de Sacher-Masoch”,
bo chociaż Ritter von Sacher-Masoch był bardzo świeżej nobilitacji, to Francuzom
ten chevalier był potrzebny jako pendant6 do markiza de Sade pewnie. Z powierzchownego zapoznania się z tym pisarzem wydaje mi się, że był niezwykły, i wdzięczny jestem Panu za zwrócenie mi na niego uwagi.
Gdybym nie umiał zdobyć się przed Świętami na dłuższy list do Pana, to chcę
teraz, tak wcześnie, przesłać Panu życzenia Wesołych Świąt
Zygmunt Haupt
List pisany na maszynie, podpis odręczny.
1
2
3
4
5
6

Tytuły te można przetłumaczyć następująco: Das Eigentum – Własność; Die Republik der Weiberfeinde – Republika wrogów kobiet; Die Messalinen Wiens – Messaliny Wiednia; Die Liebe – Miłość.
L’Ennemi des femmes – Wróg kobiet; Nouveaux récits galiciens (właśc.: Les Nouveaux récits galiciens)
– Nowe opowiadania galicyjskie; Les Prussiens d’aujourd’hui – Prusacy dzisiaj.
Venus in Furs – angielska wersja tytułu Wenus w futrze.
Jewish Tales – Opowieści żydowskie.
le chevalier (fr.) – tytuł szlachecki, odpowiadający niemieckiemu tytułowi der Ritter.
pendant (fr.) – tu: odpowiednik.

7. Jerzy Stempowski do Zygmunta Haupta
Jerzy Stempowski
Nydeggasse 17, Berne

3 XII [19]63

Szanowny i drogi Panie,
Dziękuję serdecznie za list z wiadomością o Pańskich znaleziskach w Congress
Library. Dodam od razu, że w istocie książek Sacher-Masocha jest tam mniej niż
tytułów. Das Vermächtnis Kains jest trzytomowym zbiorem jego dłuższych opowiadań, zawierającym m.in. Venus im Pelz. Das Eigentum i Die Liebe są, jak mi się
zdaje, tylko podtytułami z tegoż Vermächtnis, dzielącego się na kilka grup. Ciekawe
mogą być Les récits galiciens, bo Francuzi na ogół wybrali do tłumaczenia najlepsze
opowiadania. Jewish Tales są zapewne tłumaczeniem obszernego zbioru opowiadań,
wchodzącego także częściowo do serii opowiadań galicyjskich. Die Messalinen Wiens
i Die Republik der Weiberfeinde są mi nieznane. Być może nie pamiętam ich, bo
porzuciłem te książki po kilku stronicach. U Sacher-Masocha najlepsze sąsiaduje
dziwnie blisko z najgorszym. Pisał dla pieniędzy i miał niebezpieczną łatwość pisania, prowadzącą go przy pisaniu zarobkowym do nieprzyjemnej zamaszystości. Jego
książki są jak grzyby: trzeba odróżnić jadalne od trujących.
Nowością dla mnie są francuskie monografie o „chevalier de S.-M.” Wiem tylko,
że jego wnuczka, panna Saternus1, przygotowywała o nim tezę doktorską. Gdyby
Pan miał zanotowane tytuły tych monografii, byłbym Panu bardzo wdzięczny za
łaskawą wiadomość o nich, jakkolwiek nie przypuszczam, aby Francuzi mogli coś
interesującego na ten temat napisać.
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Według mego zdania dzieła S.-M. zawierają teksty, przy pomocy których można by rozważyć zagadnienie sentymentalizmu. Od 150 lat literatura i sztuka uciekają wciąż na próżno od sentymentalizmu, wpadając tylko w jego nowe odmiany,
coraz bardziej nieznośne. I. A. Richards2 w Principles of Literary Criticism mówi, że
sentymentalizm jest rozbieżnością między wyrazem uczuć i okolicznościami motywującymi te uczucia. Jest więc, powiada, sentymentalizm płaczący bez dostatecznego powodu i sentymentalizm krzepy, nie wiadomo czemu spluwający, wzruszający ramionami i klnący siarczystym słowem. Jako przykład tej drugiej odmiany
przytacza Hemingwaya. W obawie przed łzami nasi współcześni wpadli w manieryzm
krzepy. S.-M. jest typem wybitnie uczuciowym, jak można wnosić chociażby z jego
fanatycznego przywiązania do Galicji Wschodniej, ale pisząc, mimo zamaszystości
pióra, zatrzymuje się przed nieopatrznym słowem. Te elipsy, litotes3, understatements4 dają mu najlepsze efekty artystyczne. Zachęcałem pannę Saternus do
uwzględnienia tej strony jej dziada, ale nie wiem, czy profesorowie Sorbony, pod
których kierunkiem pracowała, aprobowali takie dochodzenia. Jak mogłem wnosić
z jej słów, S.-M. był dla nich przede wszystkim rodzajem pendant do markiza de
Sade. Dla mnie i zapewne dla Pana będzie przede wszystkim piewcą Galicji Wschodniej, co dla Francuzów jest du grec5 i z czego nawet panna Saternus, wychowana
na Węgrzech, nie bardzo sobie zdawała sprawę.
Najserdeczniejsze pozdrowienia przesyła Panu szczerze oddany
J. S.
List pisany na maszynie, inicjały odręczne.
1

2

3
4
5

Mechthild S a t e r n u s (1920–2015), ur. w Berlinie wnuczka po kądzieli autora Wenus w futrze,
w latach 1935–1945 przebywała na Węgrzech, uzyskując tam wykształcenie romanistyczne, a po
wojnie osiedliła się we Francji, kontynuując pracę naukową; w 1967 r. uzyskała obywatelstwo
francuskie.
Ivor Armstrong R i c h a r d s (1893–1979), ur. w Sandbach (Cheshire) w Anglii, jeden z najwybitniejszych XX-wiecznych teoretyków badań literackich; Principles of Literary Criticism (1924) należą do jego najbardziej znanych dzieł.
litotes (ang.) – litota, tu: litoty.
understatements (ang.) – niedopowiedzenia.
du grec (fr.) – przenośnie: niezrozumiałe.

8. Zygmunt Haupt do Jerzego Stempowskiego
1021, Oakcrest Road
Arlington, Va.
26/I/[19]64
Szanowny i Kochany Panie!
Na list Pański z grudnia ubiegłego roku odpowiadam dopiero teraz, bo chciałem
podać Panu bibliografię francuską o Sacher-Masochu, a z tą musiałem poczekać
do jednej z mych rzadkich wypraw do Library of Congress. Oto, co tam figuruje:
Amiaux, Mark
...Le chevalier de Sacher-Masoch
Paris, Les Éditions de France, 1938
----------
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Stern, Léopold
...Sacher-Masoch, ou l’amour de la souffrance1
Paris, Grasset, l933.
Chciałbym rozpisać się więcej, zwłaszcza na temat mojej literackiej roboty, ale
proszę mnie do tego ośmielić. Będę bardzo zaszczycony i wdzięczny.
Łączę wiele pozdrowień
Zygmunt Haupt
PS. Bardzo ucieszył mnie wybór Parnickiego do zeszłorocznej Nagrody „Kultury”,
tym bardziej że to mój stary znajomy ze Lwowa2.
List pisany na maszynie, dwa ostatnie zdania odręczne.
1
2

Sacher-Masoch, ou l’amour de la souffrance (fr.) – w tłumaczeniu: Sacher-Masoch, czyli miłość
cierpienia.
Teodor Parnicki mieszkał we Lwowie w latach 1928–1940; w 1963 r. otrzymał Nagrodę Literacką
„Kultury” za całokształt twórczości. Haupt mógł poznać go albo w r. 1928, przed swoim wyjazdem
na studia do Paryża, albo po powrocie – w latach 1933–1939.

9. Jerzy Stempowski do Zygmunta Haupta
Jerzy Stempowski
Nydeggasse 17, Berne

11 I [19]66

Szanowny i drogi Panie,
Kiedy nachodzi mnie melancholia lub jakaś nudna choroba, zamykam oczy, wybieram jakiś dobry płaj1 i idę nim w myśli powolutku, zatrzymując się na zakosach
ścieżki, koło drzew i kęp trawy, które mogę sobie przypomnieć2. Ostatnio, z okazji
zaburzeń nerwowo-mózgowych, przeszedłem tak granią od Delatyna3 przez Rokietę4 i Hordie5 aż do Kosmackiej Łysiny6. Zależnie od ilości znaków zachowanych
w pamięci podróż taka trwa dłużej lub krócej, czasami do 6 godzin. Kiedy wreszcie
otwieram oczy, czuję się znów żwawy, wolny od ciężaru lat i klęsk. Moje ulubione
wędrówki wiodą z Burkutu7 przez Budyjowską i Czywczyn do Popadii i Albina albo
przez Łukawicę i Babę Łudową8 do Szykmanów9. Znam i inne mało dziś używane
szlaki: z Odessy do Chadżybejskiego Limanu10 przez słony step z rdzawymi oparzeliskami, obrzeżonymi kryształami soli; ze Żwańca do Chocimia z przeprawą przez
Dniestr „z Laczczyny na Tureczczynu”11, jak mówili przewoźnicy, wreszcie z Baru
do opisanej w Beniowskim Ladawy12. Ta ostatnia podróż wymaga w istocie dwóch
dni, ale znaki przydrożne przerzedziły się z czasem w mojej pamięci i starczy ich
zaledwie na dwie godziny. Żadne jednak z tych imaginacyjnych wędrówek nie mają
równie wybitnej siły leczniczej jak peregrynacje po Karpatach Wschodnich. Ostatni mój kontakt z nimi datuje [się] z końca października 1939. Wyszedłem z karczmy Kamiela w Bohdan-Łuhy13 u źródeł Białej Cisy, wspiąłem się na Gutin Tomnatyk14, nocowałem w niedźwiedzim barłogu, a potem wzdłuż południowego stoku
Czarnohory i Pietrosa15 zszedłem na połoninę Szazul16 i lasem na Burkut-Kwasy17
nad Czarną Cisą. Pamiętam każdy szczegół tej drogi, ale trasa ta nie ma dla mnie
leczniczych własności. Szedłem samotnie, głównie nocami przy pełni księżyca,
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walcząc z początkami zapalenia płuc, na które miałem chorować jeszcze przez trzy
miesiące w Akna-Szlatina18.
Piszę o tym dlatego, że Pan pewnie zna dobrze te podróże. Kto zresztą miałby
je znać, jeżeli nie Pan? Różnica między nami polega być może na tym, że jako malarz o wyobraźni bardziej statycznej wywołuje Pan z pamięci oddzielne obrazy, nie
zajmując się układaniem ich w serie ciągłe.
Magię tę znał Petrarca. Wszystkie miejsca pobytu opisał jak gdyby w ćwiczeniach
topograficznych. Jego łacińskie listy zawierają dziesiątki takich dokładnych opisów.
Petrarca uchodzi za pierwszego alpinistę, bo wszedł na Mont Ventoux19 – wówczas
uchodzący za niedostępny szczyt, jakkolwiek liczy tylko 1900 m – bez żadnej potrzeby, tylko dla rozrywki.
Literatura jest dziś wybitnie omfaloskopiczna20, brak jej wizji świata zewnętrznego. Dostojewski, który tyle jeździł koleją, nie wspomina nigdzie, aby widział coś
z okna wagonu. Szum drzew pod deszczem słyszał u niego tylko Swidrygajłow21
nocą przed samobójstwem. Przez pół wieku Dostojewski był ulubioną lekturą elity
europejskiej i od niego zaczęła się epoka omfaloskopii w literaturze. Zabieram się
właśnie do czytania Mémoire sur les perceptions obscures Maine de Birana22, aby
zobaczyć, jak wyglądały początki introspekcji, której gust narodził się w czasach
Napoleona.
W tej perspektywie Pańskie opowiadania są rewelacją. Przynoszą ponowne
odkrycie magii Petrarki. Petrarca był bardziej linearny, Pan jest bardziej impresjonistyczny, ale natura obu magii jest pokrewna. Myślałem o Panu w okresie świątecznym i chciałbym, przypominając się Pańskiej łaskawej pamięci, przesłać Panu
najserdeczniejsze życzenia, szczerze oddany
Jerzy Stempowski
List pisany na maszynie, podpis odręczny.
1
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II-3.indd 223

płaj (z ukr.) – szeroka górska ścieżka pasterska.
Opisywane w liście okolice Stempowski znał doskonale, ponieważ w latach trzydziestych XX w.
spędzał tam co roku kilka miesięcy. Jego związek z tymi stronami był tak ścisły, że na pseudonimy
literackie używane w „Kulturze”: Paweł Hostowiec i Leon Furatyk, wybrał sobie nazwy dwóch
tamtejszych potoków: Hostowiec i Furatyk – zob. A. S. K o w a l c z y k, Nieśpieszny przechodzień
i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim. Wrocław 1997, s. 29, 34, przypis 56.
Delatyn – miasteczko nad rzeką Prut na południe od Nadwórnej w południowo-zachodniej Ukrainie.
Rokieta – pasmo górskie w Gorganach Zapruckich (ukraińskie Karpaty Wschodnie).
Hordie – szczyt na południe od Rokiety.
Łysina Kosmacka – szczyt między Rokietą a Hordiem.
Burkut – miejscowość w Górach Czywczyńskich (ukraińskie Karpaty Wschodnie), znana dzięki
źródłom wody mineralnej.
Budyjowska, Czywczyn, Popadia, Albin, Łukawica, Baba Łudowa – szczyty w Górach Czywczyńskich.
Szykmany (obecnie: Probijniwka) – wieś huculska na wschód od Gór Czywczyńskich.
Liman Chadżybejski – słone jezioro w okolicach Odessy.
„z Laczczyny na Tureczczynu” (ukr.) – „z Polski do Turcji”.
Ladawa – niewielki dopływ Dniestru.
Bohdan-Łuhy – wieś na Zakarpaciu.
Gutin Tomnatyk – szczyt w paśmie górskim Czarnohora.
Pietros – szczyt w zachodniej części Czarnohory.
Nie udało się uzyskać żadnych informacji na temat tak nazywającej się połoniny.
Burkut-Kwasy (właśc.: Borkut-Kwasy) – wieś na Zakarpaciu.
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materiały i notatki
Akna-Szlatina (właśc.: Aknaszlatina, obecnie: Sołotwyno) – miasteczko uzdrowiskowe na Zakarpaciu. Zob. literackie echa choroby w eseju J. S t e m p o w s k i e g o Księgozbiór przemytników
(„Wiadomości” 1948, nr 20).
Mont Ventoux – alpejski szczyt nad deltą Rodanu.
omfaloskopiczna (z gr. omphalós pępek, środek’ + skópeō patrzę’) – introwersyjna, zamknięta
w sobie, koncentrująca się na swoich przeżyciach.
Swidrygajłow – postać z powieści Zbrodnia i kara F. D o s t o j e w s k i e g o.
Marie François Pierre Gonthier M a i n e d e B i r a n (1766–1824), filozof francuski, spirytualista
metafizyczny, który głosił, że źródłem wiedzy o świecie zewnętrznym jest pierwotny fakt psychologiczny: wewnętrzne doświadczenie oporu stawianego woli przez jaźń, który to opór dowodzi istnienia rzeczywistości pozapsychicznej; dlatego podmiot zna bezpośrednio tylko siebie, pośrednio zaś
– cały świat zewnętrzny, który przedstawia sobie na podobieństwo świata wewnętrznego.

10. Zygmunt Haupt do Jerzego Stempowskiego
1057, Waverley Way
McLean, Virginia
23/I/[19]66
Szanowny i Kochany Panie!
Przed paru dniami dostałem list Pański i wybieram się z odpowiedzią, a przede
wszystkim z podziękowaniem. Podziwiam Pańską pamięć „topograficzną”, sam
przyznam się ze wstydem, że bez mapy nie potrafiłbym tamtejszych szczegółów tak
wiernie odtworzyć. Najlepiej znałem Gorgany1, mniej Czarnohorę, na narty jeździłem w Bieszczady, gdzie Trościan2 koło Sławska będzie dla mnie zawsze najwspanialszą górą narciarską świata. Ale w zacierających się wspomnieniach góry te
wydają mi się teraz jak ze snu, jakby mi tylko kiedyś się przyśniły.
Poza listem Pańskim miałem także satysfakcję przeczytania relacji z podróży
Pana do Jugosławii, w ostatnim numerze „Kultury”3. Nasunęło mi to bardzo śmiałą i obcesową myśl. Czy Pan, lubiący podróżować, nie przewiduje w swych planach
odwiedzić kiedyś Amerykę? Co prawda pod wieloma względami, tak fizycznymi, jak
i w przenośni‚ jest to pustynia, ale to właśnie może sprzyjać refleksji. Wyobrażam
sobie, że nie ominąłby Pan wtedy Waszyngtonu i zachciał u nas zatrzymać się (mam
dom tuż pod Waszyngtonem, a w stolicy jest największa podobno w świecie Biblioteka Kongresu)4.
Łączę wiele serdecznych pozdrowień
Zygmunt Haupt
List pisany na maszynie, życzenia i podpis odręczne.
1
2
3
4
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Gorgany – pasmo górskie na północny zachód od Czarnohory.
Trościan – szczyt w Bieszczadach Wschodnich na zachód od Sławska i na dalekie południe od
Borysławia i Truskawca; przed wojną mieściło się na nim schronisko turystyczne.
P. H o s t o w i e c [J. S t e m p o w s k i ], Notatnik nieśpiesznego przechodnia. Słońce jesieni. „Kultura” 1966, nr 1/2.
Stempowski nigdy nie odwiedził Haupta.
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Abstract
ZYGMUNT HAUPT’S CORRESPONDENCE WITH JERZY STEMPOWSKI
Edited by
ALEKSANDER MADYDA Nicolaus Copernicus University, Toruń
ORCID: 0000-0001-6836-9152
The correspondence between Zygmunt Haupt and Jerzy Stempowski lasted from April 1963 to January
1966. It was triggered by Haupt’s award of “Kultura” (“Culture”) Literary Prize for the year 1962 which
Haupt owed to Stempowski’s positive opinion subsequently published on the pages of the Paris monthly. The substantial differences sketched in the letters between the two figures as far as artistic and
stylistic tastes are concerned, as well as marked disproportions in the sphere erudition, education,
distinctness of reading interests and Haupt’s astonishing admiration for Stempowski’s high literary
range—all of them explain why the correspondence was short and scarce. All things considered, the
correspondence in today reader’s eyes become more contribution to Haupt’s personality and biography
than important source of knowledge about Stempowski.
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p R z e g l ą d Y
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MARIAN BIELECKI Uniwersytet Wrocławski

QUEEROWY PAMIĘTNIK
B ł a ż e j W a r k o c k i, PAMIĘTNIK AFEKTÓW Z  OKRESU DOJRZEWANIA. GOMBROWICZ – QUEER – SEDGWICK. (Recenzenci: Tomasz Basiuk, Agata Zawiszewska. Indeks:
Eliza Szybowicz). (Poznań 2018). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza / Warszawa 2018. Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, ss. 304. Seria
wydawnicza: „Nowa Humanistyka”. Tom XLVI.
Książka Błażeja Warkockiego należy do takich publikacji, które lubię najbardziej. Powodów
mojego ukontentowania jest kilka, ale zasadniczo wynikają one z mojego konserwatywnego
usposobienia i przywiązania do miar tradycyjnych. Otóż książka ta stanowi próbę monografii i to w podwójnym – by tak rzec – wymiarze. Poświęcona jest jednemu utworowi – Pamiętnikowi z okresu dojrzewania, a każdy jej rozdział przynosi możliwie całościową interpretację
poszczególnych opowiadań, co podoba mi się w dużo większym stopniu niż prace zawierające „strukturalne” czy „tematyczne” analizy jakiegoś motywu czy aspektu utworów znajdujących się w szeregu (która to analiza stanowi praktykę sprowadzającą się ostatecznie do
metafizycznej logiki wpisywania tego, co inne, w porządek tego samego: tu ten motyw wygląda trochę inaczej, ale jest też trochę podobny). Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania
to także wykładnia z zastosowaniem możliwie jednolitego języka interpretacyjnego.
Pod względem metodologicznym podejście Warkockiego ma, oczywiście, wszelkie cechy
interdyscyplinarności, lecz nie przybiera tego – tyleż często dającego się obserwować, co
niefortunnego – kształtu jakiegoś pseudopragmatycznego zestawiania wszystkiego ze
wszystkim. Jednym słowem, nie sądzę, że wszystkie narzędzia teoretyczne do siebie pasują. Stanowi też recenzowana książka odważną próbę powiedzenia czegoś nowego i bynajmniej
nie dającego się sprowadzić do przyczynku na temat, o którym powiedziano i wciąż się mówi
dużo – czasami, niestety, aż nazbyt dużo, pospiesznie, bez przygotowania etc. 1 Wreszcie
1
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Dotyczy to oczywiście całej gombrowiczologii, ale i na temat tych opowiadań napisano niemało.
Z rzeczy dawniejszych: M. J a n i o n, Dramat egzystencji na morzu. Wstęp w: W. G o m b r o w i c z,
Zdarzenia na brygu Banbury. Gdańsk 1982. – J. J a r z ę b s k i, Gra w Gombrowicza. Warszawa
1983. – K. B a r t o s z y ń s k i, O nieważności „tego, jak było naprawdę”. („Zbrodnia z premedytacją”
Witolda Gombrowicza). W zb.: Gombrowicz i krytycy. Wybór, oprac. Z. Ł a p i ń s k i. Kraków–Wrocław 1984. – A. K i j o w s k i, Strategia Gombrowicza. W zb.: jw. – Z. Ł a p i ń s k i, Wstęp do metody: „Tancerz mecenasa Kraykowskiego”. W: Ja, Ferdydurke. Kraków 1997. – M. L e g i e r s k i,
Nowela o strukturze zagadki. W: Modernizm Witolda Gombrowicza. Warszawa 1999. – J. M a rg a ń s k i, Wspomnienia z udaremnionych inicjacji. W: Gombrowicz, wieczny debiutant. Kraków
2001. – M. G ł o w i ń s k i: Straszny piątek w domu hrabiny. (O „Biesiadzie u hrabiny Kotłubaj);
Między obcością a swojskością. W: Gombrowicz i nadliteratura. Kraków 2002. – K. A. G r i m s t a d,
Co zdarzyło się na brygu Banbury? Gombrowicz, erotyka i prowokacja kultury. Przeł. O. K u b i ńs k a. „Teksty Drugie” 2002, nr 3. – E. G r a c z y k, Pierwszy z debiutów. „Pamiętnik z okresu dojrzewania”. W: Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie między-
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Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania – last but not least – to publikacja o twórczości
autora, którego jestem fanem. I to tej jej części, na której temat nigdy nie miałem odwagi
ani pomysłu, żeby o niej napisać. Bo też zawsze odnosiłem wrażenie, iż Pamiętnik z okresu
dojrzewania stanowi najbardziej queerową książkę Witolda Gombrowicza. Queerową –
w najdosłowniejszym, równocześnie zaś performatywnym sensie: dziwną oraz podejrzaną,
a zarazem tę swoją ekscentryczność tematyzującą na płaszczyźnie poetyki i fabuły.
Tyle na razie uwag wstępnych i ogólnych. Mogę wszakże przyznać, że i bardziej konkretnych powodów mojego lekturowego ukontentowania było więcej. Jeden z członów
podtytułu (akurat mniej mi się on podoba, bo nie wydaje się ani ładny, ani nawet adekwatny) to nazwisko Eve Kosofsky Sedgwick, której wybrane koncepty stanowią dla autora
podstawę metodologiczną. Pierwszy rozdział przynosi omówienie owej teorii i ten wykład
trzeba uznać za ogromnie pożyteczny. Warkocki bowiem bardzo przejrzyście prezentuje
wyrafinowaną teorię, wyłożoną przez Kosofsky Sedgwick – jak wie każdy, kto czytał jej
teksty – przy użyciu niezwykle wyrafinowanego języka. To wprowadzenie jest jednocześnie
przedstawieniem dwóch wpływowych dziś paradygmatów teoretycznych: nieźle zadomowionej w przestrzeni literaturoznawczej queer theory oraz ostatnio dość ekspansywnych affect
studies. Wyznaczają one zarazem zasadnicze metodologiczne współrzędne dla odczytania
Pamiętnika z okresu dojrzewania zaprezentowanego w książce. Dodać by tu należało może
jeszcze tylko trzeci punkt odniesienia – psychoanalizę, ponieważ wypracowana przez nią
teoria paranoi to główny wytrych interpretacyjny. Chodzi, oczywiście, o następującą konstelację utworów: Pamiętniki nerwowo chorego Daniela Paula Schrebera, Psychoanalityczne
uwagi o autobiograficznie opisanym przypadku paranoi (dementia paranoides) Sigmunda
Freuda, Homosexual Desire Guya Hocquenghema 2. A w wymienionych książkach było tak:
mesjańską (zbawienie świata) i queerową (bycie kobietą oddającą się mężowi) fantazję
Schrebera ujmował Freud jako paranoję stanowiącą połączenie manii wielkości i manii
prześladowczej, i jako rezultat wypartego pożądania homoseksualnego. Fantazja prześladowcza dotyczy tego, kto był uprzednio obiektem miłości. W swojej reinterpretacji tego
przypadku Hocquenghem zwracał uwagę na redukcję kontekstu społecznego (paragraf 175,
kryminalizujący homoseksualność) i dowodził, że to homofobia rodzi paranoję. Paranoja
albo sublimacja – oto przed jaką alternatywą w konsekwencji rozstrzygnięć Freudowskich

2

III.indd 228

wojennym. Gdańsk 2004. – G. L a n g e r, Opowiadanie Witolda Gombrowicza „Zdarzenia na brygu
Banbury” jako zamaskowany tekst homoerotyczny. Przeł. I. S u r y n t. W zb.: „Patagończyk
w Berlinie”. Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej. Wybór, oprac. M. Z y b u r a, przy
współpr. I. S u r y n t. Kraków 2004. – J. F r a n c z a k, „Teatrum mundi”. Witold Gombrowicz –
„Pamiętnik z okresu dojrzewania”. W: Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej. Kraków 2007. I nowsze rzeczy: S. K w a k, Dziewictwo i perwersja. O baśniach erotycznych Witolda Gombrowicza. Katowice 2012. – M. M i k o ł a j e c, Profanacje, rewizje – przeciw
doktrynom. Dwa opowiadania z debiutanckiego tomu Witolda Gombrowicza. Katowice 2014. –
T. K a l i ś c i a k, Statek odmieńców. O marynarskiej fantazji Witolda Gombrowicza w opowiadaniu
„Zdarzenia na brygu Banbury”. W: Płeć Pantofla. Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX
wieku. Warszawa 2016. – M. P a ń c z a k, Nuda i eksces w „Zdarzeniach na brygu Banbury” Witolda Gombrowicza. „Stan Rzeczy” 2016, nr 11. – K. Z i e l i ń s k a, Kalafior i dystynkcja, czyli o tym,
dlaczego o gustach się nie dyskutuje. „Biesiada u hrabiny Kotłubaj” Witolda Gombrowicza. „Polisemia” 2016, nr 2.
D. P. S c h r e b e r, Pamiętniki nerwowo chorego wraz z suplementami i aneksem [...]. Przeł. R. D a rd a - S t a a b. Kraków 2006. – S. F r e u d, Psychoanalityczne uwagi o autobiograficznie opisanym
przepadku paranoi (dementia paranoides). Przeł. R. R e s z k e. W: Charakter a erotyka. Oprac.
R. R e s z k e. Warszawa 1996. – G. H o c q u e n g h e m, Homosexual Desire. Transl. by D. D a ng o o r. With a new Introduction by M. M o o n. Preface by J. W e e k s. Durham–London 1993,
s. 55–61. Te konteksty już wykorzystywano, także w gombrowiczologii: T. K a l i ś c i a k: Katastrofy odmieńców. Katowice 2011, s. 25–50; Płeć Pantofla, s. 24–35.
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stawały osoby homoseksualne. Esencjalistyczne pojmowanie homoseksualności czy tabuizacja tematu homofobii to inne w tym względzie składowe freudyzmu. Tropami wyznaczonymi przez Hocquenghema i przy wsparciu Silvana Tomkinsa oraz Melanii Klein podąża
Kosofsky Sedgwick – a za nią Warkocki. Można wymienić dwa główne jej założenia przywołane przez Warkockiego: 1) „paranoja jest psychozą, która czyni wyrazistymi mechanizmy
homofobii” (s. 30); 2) „Paranoja jest teorią afektów negatywnych” (s. 32). Te negatywne
afekty to masochizm, wstyd, upokorzenie. Istotną rolę odgrywa jeszcze konwencja gotycyzmu, ponieważ stanowi szczególnie przydatne artystyczne medium prezentacji psychologii
indywidualnej i zbiorowej, edypalnej struktury rodziny, dwoistości natury ludzkiej, erotyzacji relacji męsko-męskich i afektów, które wywołuje (s. 100). Cały czas aktualna pozostaje również koncepcja „męskiego pragnienia homospołecznego”, niuansująca kwestię
relacji męsko-męskich i podkreślająca znaczenie homofobicznego szantażu jako strategii
dominacji.
Z tak przysposobioną aparaturą interpretacyjną Warkocki przystępuje do egzegezy
debiutanckich opowiadań Gombrowicza. Na początek Tancerz mecenasa Kraykowskiego.
W przedstawionej wykładni protagonista jest (najdosłowniej) upokorzony przez mecenasa
Kraykowskiego, to zawstydzenie zaś ma wymiar i klasowy, i płciowy – ponieważ mecenas
reprezentuje wyższy habitus oraz hegemoniczny wzorzec męskości. Nieźle w takim kontekście
widać różnicę między winą a wstydem. Bohater-narrator nie czuje się winny, on się wstydzi.
Wina odnosi się bowiem do tego, co się uczyniło, a wstyd do tego, kim się jest. Jednocześnie
wstyd dokonuje interpelacji tożsamości, określa scenariusze interakcji, ale w sposób osobliwy, bo połączony z zakłóceniem identyfikacji – nie powoduje wsobnego wyobcowania, lecz
zmusza do działania. Protagonista zaczyna więc prześladować Kraykowskiego performatywnym stalkingiem – szeregiem niestosowności, parodyjnym imitowaniem, voyeuryzmem,
przede wszystkim zaś feminizacją, a może raczej demaskulinizacją prześladowanego. Mecenas doprowadzony do kresu psychicznego reaguje przemocą – i tym samym daje swemu
prześladowcy rozkosz i spełnienie.
W następującej dalej egzegezie Pamiętnika Stefana Czarnieckiego autor recenzowanej
pracy w równie ciekawy sposób pokazuje kłopoty protagonisty tak w zbiorowościach homospołecznych, jak i heterospołecznych: w szkole, w małżeństwie, w wojsku. Nie po raz pierwszy i nie ostatni w swojej książce Warkocki wskazuje intrygujący kontekst intertekstualny,
w tym przypadku jest to Rasa przeklęta Marcela Prousta (s. 88). Wszelako pewien punkt
niezgody odnotować muszę. Warkocki zgłasza chęć wyminięcia kwestii czasem frapującej
komentatorów, czy jest to tekst antysemicki, czy jednak nie, ale mimowolnie lokuje się
w samym centrum drażliwego tematu odnoszącego się do rzekomego antysemityzmu Gombrowicza. Autor recenzowanej książki deklaruje, że bardziej interesuje go problem tożsamościowy, który dotyczy przede wszystkim kwestii płci i męskości, wiadomo wszakże, iż dyskursy antysemicki i mizoginiczny często wchodzą ze sobą w związki i wzajem udzielają sobie
wsparcia jako narzędzia piętna społecznego. Otóż kilka razy Warkocki powołuje się w swojej pracy na Tadeusza Kępińskiego i niekiedy ma to dobre konsekwencje, a czasem gorsze:
zwłaszcza jeśli idzie o niezbyt mądrą i resentymentową drugą książkę – Witold Gombrowicz.
Studium portretowe. Tak jest w rozdziale o Pamiętniku Stefana Czarnieckiego. Mam na
myśli opinię dawnego i nielojalnego przyjaciela Gombrowicza, który stwierdził, iż ten nie
tylko nie znał dzielnic żydowskich, ale i nie przyjaźnił się z żadnym Żydem i nawet Schulza
nie lubił. Warkocki dystansuje się od Kępińskiego, lecz poświadcza, że Gombrowicz „nie
interesował się szczególnie tematyką żydowską” i „antysemityzm nie był tematem, który
szczególnie zajmował autora Ferdydurke [...]” (s. 80). Jest to sąd pochopny. Trudno tu
o precyzyjne miary, bo nie wiadomo, od kiedy jakiś rodzaj zainteresowania należałoby uznać
za „szczególny”, jednak przesłanek podważających obie niekorzystne dla Gombrowicza
opinie – słabszą Warkockiego i mocniejszą Kępińskiego – można wskazać sporo. Informacje
biografistów dotyczące relacji z Schulzem, ale też w Zuzanną Ginczanką, malują obraz
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jednoznaczny3. A istnieją jeszcze późniejsze komentarze Gombrowicza, z Dziennika, Testamentu i Wspomnień polskich, które tylko ktoś w tej mierze niezdolny do abstrahowania co
Kępiński byłby zdolny uznać za antysemickie4. Ma się rozumieć, Warkocki nie pisze, iż
Gombrowicz zaliczał się do antysemitów. Nie stwierdził tego nawet i Kępiński, chcący stworzyć sugestię – w typowym dla siebie mętnym, resentymentowym i pseudointelektualnym
wywodzie – że Gombrowicz w relacji do Żydów i problematyki żydowskiej był ignorantem
(z powodu niewiedzy), uzurpatorem (ze względu na skłonność do mówienia na ten temat),
kłamcą (z uwagi na pozowanie na filosemitę) i posługiwał się dyskursem antysemickim
(chodzi o określenie „parch”, nad którym zastanawiał się w Dzienniku)5. Niby Warkocki
zastrzega, iż Kępiński to świadek wątpliwy, ale tych kilka nawiązań do jego książek wygląda
bardziej na alegatywne niż sceptyczne.
Zbrodnia z premedytacją to kolejny tekst odczytany z perspektywy wstydu. Sytuacja jest
podobna jak w przypadku Tancerza mecenasa Kraykowskiego. Główny bohater w resentymentowej zemście za zniewagę i zawstydzenie inscenizuje śledztwo, fabrykuje wątłe przesłanki i za pomocą szantażu moralnego, manipulacji językiem oraz strategii zawstydzania
doprowadza do mordu i procesu symbolicznego. Do tej ciekawej wykładni dodałbym tylko
dwie uwagi. Przywołując istotną i dla Gombrowicza, i dla własnych interpretacji opozycję:
wnętrze–zewnętrze, Warkocki chyba sprawę upraszcza, stwierdzając, iż to kontekst klasowy
decyduje o rozróżnieniu na „zbrodnię wewnętrzną” oraz „zbrodnię zewnętrzną” – ta pierwsza
odnosiłaby się do ojcobójstwa, druga zaś do kradzieży lokaja. Owo rozwiązanie okazuje się
zbyt proste, bo dobrze wiadomo – i Warkocki również uświadamia to sobie – że u Gombrowicza ta opozycja podlega dekonstrukcji, jej człony uwikłane są w chiazmatyczną relację
i łatwo przechodzą w swoje przeciwieństwo. Warkocki niby to przeczuwa, bo już w kolejnym
akapicie przywołuje wykładnię paranoi opartą na zasadzie projekcji według Freuda, używa
też figury chiazmu. Krótko mówiąc: także w Zbrodni z premedytacją wnętrze nie ogranicza
się do tego, co psychiczne i duchowe (s. 112), podobnie jak zewnętrze nie sprowadza się do
relacji z osobami spoza kręgu zasadniczych protagonistów albo do jakichś powodów nie
związanych z intrygą. Tak czy owak, mechanizm przechodzenia obu porządków w siebie
nie został – według mnie – dostatecznie przekonująco pokazany, a stanowi kluczową kwestię
dotyczącą rozumienia Gombrowiczowskiej „Formy”.
W interpretacji Biesiady u hrabiny Kotłubaj również pojawiają się afektywne reakcje
wywoływane przez klasowe relacje władzy. Trójkąt socjalny: arystokracja–mieszczaństwo–
chłopstwo, rodzi napięcia społeczne. Uwarunkowania to niemal powieściowe: drobnomieszczański aspirant – który jednak, zauważę, wcale nie musi się nazywać Dróbek – dopuszczony do towarzystwa, onieśmielony brakiem obycia, dodatkowo zostaje zawstydzony przez
kręgi arystokratyczne, przez epatowanie znakami dystynkcji. A nawet więcej, rozgrywa się
tu istny spektakl wpędzania w zakłopotanie, osaczania, aż do ewentualności kanibalizmu.
Sytuacja w kontekście innych opowiadań o tyle wydaje się wyjątkowa, że bohater jest paranoikiem faktycznie prześladowanym.
Następnie wypada omówienie Dziewictwa, które Warkockiemu niezmiernie się podoba. Powiada on, powołując się na opinie Ewy Graczyk i Ewy Majewskiej, iż „Gombrowicz nie
3
4

5
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był [...] nadmiernie wyrafinowanym analitykiem statusu kobiecości i kobiet w kulturze, a jego
nawet najbardziej anarchizujący dowcip – zresztą podobnie jak u Wilde’a – zazwyczaj krążył
wokół immanencji męskiej sylwetki [...]”, iż Dziewictwo „na tym tle wygląda dość oszałamiająco” (s. 149). Ja postrzegam tę pierwszą sprawę inaczej, bo mnie i nie tylko mnie Gombrowicza rozpoznania na temat kobiecości wydają się niezwykle przenikliwe oraz inspirujące
(mam na myśli Iwonę, księżniczkę Burgunda, Nasz dramat erotyczny i obszerne fragmenty
Dziennika). Sporo już o tym powiedziano i przypis 267 na s. 149 sygnalizuje, że Warkocki
o tym dobrze wie. Wychodzi więc chyba na to, iż to kwestia upodobań, nie zaś niewiedzy.
Tak czy owak, następująca dalej interpretacja jest bardzo oryginalna. Alicja okazuje się
prostaczkiem rodem z powiastki filozoficznej, zadającym nieskomplikowane pytania o sprawy zasadnicze – o płeć i jej związki z przemocą.
Wreszcie w najobszerniejszym rozdziale Warkocki omawia łącznie Zdarzenia na brygu
Banbury i Przygody. Sporą wagę przykłada do aluzji intertekstualnych i zaznacza, że swego czasu popularna opinia na temat Gombrowicza strategii „pustej intertekstualności”
wymaga bardziej zasadniczej rewizji. Okazuje się bowiem – nie po raz pierwszy – iż Gombrowiczowskie nawiązania do innych tekstów nie pełnią funkcji jedynie inkrustacyjnej, ale
pozwalają się inspirująco interpretować. Te, których rozszyfrowania podejmuje się Warkocki, należą bez wątpienia do najciekawszych: Banbury, anagram Tancerz (tanzman), tajemniczy inicjał „F.” i litera na karcie tytułowej. Frapująco i jakoś znajomo wypada objaśnienie
banburowania: „tworzenie sobie alter ego, czy może raczej innego życia, w całkowitym
oderwaniu od tego właściwego, legalnego, uczciwego. Innymi słowy to po prostu podwójne
życie, dzięki któremu można na pewien czas uciec od normatywnych społecznych zobowiązań” (s. 175). Jakoś znajomo, bo od razu przypomina się „Berg” z Kosmosu, ale też autokreacje ciot z Lubiewa Michała Witkowskiego oraz kamp. I trochę dziwne, że Warkocki – jako
specjalista od kontekstu, a nawet jego popularyzator 6 – nie przywołał tej kategorii w swoich
interpretacjach opowiadań debiutanckich. Przypuszczam, iż nie tylko „banburowanie”
byłoby taktyką kampową, lecz i ogólna strategia pisarska Gombrowicza, wykorzystującego
niskie architeksty powieści kryminalnej, romansowej czy marynistycznej. Tak czy owak,
interpretacja właśnie tych ostatnich (marynistycznych) opowiadań wypada równie ciekawie
jak poprzednie. Przygody – czytane paralelnie ze Zdarzeniami na brygu Banbury – stają się
historią o inwersji i przedstawiają sytuację dla paranoi paradygmatyczną: agon dwóch
prześladujących się mężczyzn. Porównanie Zdarzeń na brygu Banbury z Billym Buddem
Hermana Melville’a także wypada świetnie, bo zasygnalizowany kontekst intertekstualny
pokazuje to, do czego dotychczas komentatorzy nie przywiązywali wystarczającej wagi,
mianowicie uwyraźnia napięcia w relacjach męsko-męskich oraz ambiwalencje i nieoczywistości w tym, co rzekomo naturalne: w patriarchacie i heteroseksualności. Wedle wykładni Warkockiego – Zdarzenia na brygu Banbury „n i e s ą opowiadaniem homo e r o t y c zn y m, które domaga się »homoseksualnej alegorezy« czy też rozpoznania zakodowanych
znaków homo s e k s ua l n e g o pożądania; n i e s ą opowieścią o ogarniającym marynarzy
na statku homoseksualnym pożądaniu, któremu wszyscy ulegają. W tym sensie Banbury
n i e j e s t również »statkiem odmieńców«. W dużo większym stopniu jest statkiem »normalsów«, wyłącznie mężczyzn, na którym znajduje się coraz bardziej zastraszony odmieniec”
(s. 237–238).
Nie przepadam za scholastycznymi zasadami kompozycji tekstów, ale muszę dodać
kilka słów podsumowania, aczkolwiek najważniejsze rzeczy i tak zawarłem w pierwszym
akapicie. Omawiana przeze mnie książka przynosi wszystkie cechy dobrze znanego przez
wielu warsztatu Błażeja Warkockiego, zaprezentowane w dwóch jego poprzednich publika-
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cjach7. Autor Pamiętnika afektów z okresu dojrzewania trzyma się blisko tekstu, rzadko
szarżuje w interpretacjach, ale jeśli to czyni, to robi to z wyczuciem i umiarem (wtedy wykpiwa się żartem i założeniami lektury paranoicznej), jego zaś dyskurs rozpięty jest między
żargonem teoretycznym (Kosofsky Sedgwick!) a luzem literackim. Ma się rozumieć, badacz
pozostaje wierny swoim ideologicznym pozycjom i zaangażowanemu modelowi literaturoznawstwa, ponieważ jeden z kluczowych, a pewnie i najważniejszy, wątek podjęty w pracy
stanowi społeczne i zawsze, niestety, aktualne zagadnienie homofobii. To, że udaje się Warkockiemu uniknąć pułapki scholastycyzmu, wcale przy tym nie powoduje, że jego literaturoznawcze podejście jest naiwne czy uproszczone. Całkiem odwrotnie, co najlepiej dokumentuje taka oto deklaracja metodologiczna niuansująca kwestię perspektywy interpretacyjnej: „nie chcę czytać Pamiętnika z okresu dojrzewania jako »literatury homoseksualnej«
(zwłaszcza opartej na modelu ekspresyjnym, który zakłada, że taki tekst musiał z konieczności napisać homoseksualista); nie zakładam jednak, że Gombrowicz w okresie swej wczesnej twórczości nie ma nic wspólnego z homoseksualnością” (s. 47).
Właściwie każdą interpretację Warkocki rozpoczyna od przywołania i choćby pobieżnego zrekapitulowania egzegez wcześniejszych, przynajmniej tych klasycznych. A choć ja sam
nie zawsze byłbym skłonny tak postępować, bo i nie zawsze takie rozwiązanie wydaje mi się
funkcjonalne (żebym został dobrze zrozumiany: przeczytać na podjęty przez siebie temat
należy wszystko), to godzi się stwierdzić, iż Warkocki postępuje chwalebnie, co widać zwłaszcza na tle tylu innych prób interpretacji tekstów Gombrowicza. Można odnieść wrażenie, że
autorzy są zupełnie nieświadomi tego, iż poruszone przez nich zagadnienie już omówiono
lepiej i powiedziano o nim więcej.
Jako gombrowiczolog Warkocki nie obawia się perspektywy biograficznej i chętnie
sięga po parateksty, zarówno te autobiograficzne, jak i eseistykę krytycznoliteracką, czyniąc
je interesującymi kontekstami interpretacyjnymi. Te pierwsze – autobiograficzne (s. 43–46,
80), jako wsparcie inspiracji „studiami afektywnymi” dodatkowo radykalizują wykładnię
twórczości Witolda Gombrowicza, którą na ogół traktowano jako antypsychologiczną. Jak
się okazało po książce Błażeja Warkockiego – było to uproszczenie i zaniechanie.
Abstract
MARIAN BIELECKI University of Wrocław
ORCID: 0000-0003-2490-0823
QUEER MEMOIR
The text is a review of Błażej Warkocki’s book Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania. Gombrowicz –
queer – Sedgwick (Memoirs of Affects from a Time of Immaturity. Gombrowicz – queer – Sedgwick). The
reviewer highlights the methodological innovativeness and interpretive originality of the presented
readings. In his view, a skilful selection of methodological tools made here room for suggesting a coherent clarification of Gombrowicz’s most eccentric and enigmatic texts.

7

III.indd 232

B. W a r k o c k i: Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności. Warszawa 2007; Różowy
język. Literatura i polityka kultury na początku wieku. Warszawa 2013.

2019-03-13 13:48:31

Recenzje i przeglądy

233
DOI: 10.18318/pl.2019.1.14

INGA IWASIÓW Uniwersytet Szczeciński

MĘSKIE PROJEKTY LEKTUROWE
T o m a s z K a l i ś c i a k, PŁEĆ PANTOFLA. ODMIEŃCZE MĘSKOŚCI W POLSKIEJ PROZIE
XIX I XX WIEKU. (Recenzent: Ewa Kraskowska. Indeks: Joanna Sawicka). (Katowice 2016).
Uniwersytet Śląski / (Warszawa 2016). Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo,
ss. 344.
D a w i d M a t u s z e k, IMIONA OJCÓW. MOŻLIWOŚĆ PSYCHOANALIZY W BADANIACH
LITERACKICH. (Recenzent: Andrzej Leder. Indeks: Jacek Mozolewski). (Katowice 2016).
Uniwersytet Śląski / (Warszawa 2016). Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo,
ss. 240. „Studia o Męskości”. Komitet Redakcyjny: Grażyna Borkowska, Adam Dziadek
(przewodniczący), Filip Mazurkiewicz, Ryszard Nycz, Tomasz Tomasik.
Polskie man-studies okrzepły. Wydawane w ostatnich latach monografie, organizowane
konferencje, dorobek realizowanego na Uniwersytecie Śląskim grantu Męskości w literaturze
i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności pozwalają postawić taką tezę, a zarazem
przyjrzeć się specyfice metodologicznej, tematom i kierunkom rozwoju tego obszaru badawczego. Podobnie jak w przypadku krytyki feministycznej, dynamika zmian ujawnia się już
w terminologii – w publikacjach spotykamy anglojęzyczne „man-studies”, ale i „studia nad
męskością”, „studia męskie”, „studia męskości”; nieoczywista jest nawet decyzja gramatyczna, bo „męskość” ewoluuje w „męskości”, niemonolityczne i rozszczepione, tak jak tożsamość
oraz inność przechodzi w hybrydyczność.
Wysyp książek „męskich” widzieć trzeba na tle krytyki genderowej i feministycznej oraz
komplementarnie z refleksją nad metodą lekturową, nad teorią tekstu i nad koncepcją kultury. Wiele wskazuje na to, że tożsamościowe potrzeby stanowią dziś zaledwie wstępną
przesłankę do podejmowania badań nad twórczością pisarzy mniej i bardziej znanych, zapomnianych czy kanonicznych. Studia męskie pomagają odpowiedzieć na pytania: „Jakie
powinny być historia literatury i krytyka akademicka?” czy „Jakie wpływy na badania literackie oraz na czytanie wywiera psychoanaliza”? Odsłaniają także i sondują łączliwość tego,
co jednostkowe, regionalne, narodowe, płciowe, z tym, co wyznacza kierunki zachodniej
humanistyki.
W poszukiwaniach nazewniczych widzę więcej niż pożyczki i lokalne rozwinięcia metodologii oraz kompletowanie narzędzi badawczych. Krytycy akademiccy zdają się swoimi
rozpoznaniami dawać do zrozumienia, iż odkrywają doświadczenia, narracje i języki pozostające poza binarnymi, patriarchalnymi opozycjami, w ramach których wzorcowa męskość jest
hegemoniczna, triumfująca i opresywna wobec kobiecości, inności czy homoseksualności.
Tę samą drogę przeszła także krytyka feministyczna, a gdyby szukać różnic, zapewne
najpierw należałoby się przyjrzeć proporcjom. Podczas gdy badaczki kobiecości interesują
się, można tak powiedzieć, przede wszystkim jej głównym nurtem, traktując np. lesbianizm
jako niszowy wybór, badacze maskulinizmu zaczynają od homoseksualności, by wrócić do
innych typów relacji kulturowych, intymnych, biograficznych i rozkodowywać ich normatywizujący monolit, co w rezultacie – w obu strategiach – wiele mówi o tradycji i pozwala
wnikać we współczesność. Tę pasję krytyczną, różnie dawkowaną, widać w recenzowanych
tu książkach.
Jako pierwszy tą problematyką zajmował się, o czym nadal nie należy zapominać, German Ritz. Autora książki Nić w labiryncie pożądania1 interesował splot wizji polskości, na-
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rodu i niewyrażalnego pożądania u pisarzy takich, jak Juliusz Słowacki, Jarosław Iwaszkiewicz, Witold Gombrowicz, Jerzy Andrzejewski. Zakres, w jakim szkice szwajcarskiego badacza oddziaływały na metody stosowane później przez Piotra Sobolczyka, Wojciecha Śmieję,
Tomasza Tomasika, Mariana Bieleckiego, Błażeja Warkockiego, Tomasza Kaliściaka, powinien
zostać osobno rozpoznany. W rozdziale poświęconym autobiograficznej sylwie Tadeusza
Różewicza Matka odchodzi Ritz pokazał – nie nazywając jej tak – queerową podmiotowość
poety, polegającą na dekompozycjach w obrębie pojmowanego po freudowsku i po bloomowsku dramatu rodzinnego. „Obca matka” i „przysposobiony ojciec – Leopold Staff”, a także
zabity podczas wojny brat są najważniejszymi i nieuchwytnymi personami owego dramatu.
Queer należy tu rozumieć nie tyle jako manifestację seksualności, ile jako subwersję poza normę: narodową, poetologiczną, narracyjną. Temu samemu – wejściu poza, subwersji,
projektowi czytań „na wspak” – służą poszukiwania w ramach studiów nad męskościami
rozwijanych w XXI wieku.
Prace Ritza wydają mi się ważne w kontekście ocenianego tu kierunku badawczego,
ponieważ pojawia się w nich skorelowanie kategorii narodu, historii, stereotypu i płci2.
Przemieszczające się, a więc queerowe, pożądanie jest – według Ritza – zawsze uwikłane
w kulturowe ramy.
Przykładem transferu od badań homoseksualności do diagnoz kultury są ostatnie
książki Sobolczyka: Queerowe subwersje oraz Polish Queer Modernism3. Widać w nich giętkie przęsła między budową kanonu literatury homotekstualnej, zwłaszcza prozy, a pojęciem
modernizmu i wcieleniami polskości.
Uwikłaniu kultury w płeć poświęcił studium Homoseksualność i polska nowoczesność
Śmieja4. Wykorzystał w nim trzy pojęcia, wybrane m.in. z prac teoretycznych Raewyn W.
Connell: męskość hegemoniczna, fikcja dominująca oraz trauma historyczna5. „Męskość
hegemoniczna”, którą – z perspektywy gender studies – widzę jako patriarchalny fantazmat,
posiłkuje się apelującymi o wpływy fikcjami6. „Fikcja dominująca” oznacza tu, oczywiście,
także konstrukt rozszczepiony na różne dziedziny kultury i praktyk społecznych, jednak
w tym przypadku uwaga interpretatora przesunięta zostaje ze sfery sprawczości tego konstruktu na dostępne manifestacje, przede wszystkim tekstowe.
Fikcje dominujące pozwalają wspólnotom integrować się, ale termin ten wywołuje odczucie, że fikcje owe istnieją w tle innych wpływowych, konkurencyjnych, choć wypartych
narracji. „Trauma historyczna” zaś to wyznaczenie punktu zwrotnego wykorzystującego
język psychoanalizy, którego wielorakie ukrycia/wybrzuszenia/ujawnienia oddziaływają na
odejście od (przyznać trzeba, iż mgławicowego) monopolu fikcji dominującej, co z kolei musi
przyczyniać się do osłabienia jej centralnej figury, czyli mężczyzny patriarchalnego. Taki tryb
myślenia dobrze wpisuje się w literaturoznawcze diagnozy ostatnich 20 lat, odnawiające
refleksję nad wojną, postrzeganą jako „punkt 0” wspólnoty. Dodać trzeba, że wzmacnia się
badanie obu wojen światowych jako pól walki o męską tożsamość, obszarów jej dekompo-

2

3
4
5
6
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Owo skorelowanie jako pierwsza w Polsce przedstawiła w swych pracach M. Janion, a w ostatnich
latach pojawiły się jego znakomite realizacje „po stronie” studiów feministycznych. Zob. K. K r as u s k a, Płeć i naród: Trans/lokacje. Maria Komornicka / Piotr Odmieniec Włast, Else Lasker-Schüler, Mina Loy. Warszawa 2011. – M. R u d a ś - G r o d z k a, Sfinks słowiański i mumia polska.
Warszawa 2013.
P. S o b o l c z y k: Queerowe subwersje. Polska literatura homotekstualna i zmiana społeczna.
Warszawa 2015; Polish Queer Modernism. Frankfurt am Main 2015.
W. Ś m i e j a, Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze. Katowice
2015.
R. W. C o n n e l l, Masculinities. Berkeley – Los Angeles 2005.
Śmieja nawiasowo powołuje się tu na stworzony przez P. Bourdieu koncept „kultury prawomocnej”,
przenosząc go z zakresu socjologii na pole tekstów literackich.
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nowania i redefiniowania. Tu powtórnie można by poprowadzić linię między man a women
studies; to w ramach tych drugich szczególnie starannie czyta się literaturę Dwudziestolecia
międzywojennego, gdyż w procesie budowy II Rzeczpospolitej badacze znajdują inspiracje
dla redefiniowania kobiecości. Pierwsza wojna pozostaje na ogół na dalszym planie, mówi
się o niej co najwyżej jako o micie reinwencyjnym polskości7.
Wspominam zaledwie o tych kilku ważnych propozycjach badawczych, do których koniecznie trzeba by dodać kolejne, poświęcone twórczości pisarzy należących do „homotekstualnego kanonu”, w tym biografie opatrzone aparatem naukowym8.
Na tym tle umieścić chcę dwie książki, będące głównym przedmiotem niniejszego tekstu:
Tomasza Kaliściaka Płeć Pantofla oraz Dawida Matuszka Imiona ojców. Obie zostały napisane w ramach grantu i ukazały się w serii „Studia o Męskości”. Obaj autorzy sięgają poza
tradycyjną teorię literatury, przy czym nie roztrząsam tu kwestii międzydyscyplinarnych
kompetencji lub ich braku9. Obaj dobrze orientują się w psychoanalizie, literaturze od XIX
do XXI wieku, w tym regionalnej. I obaj opatrują swe książki bądź ich rozdziały mottami,
ustanawiającymi mocne, pojęciowe i stylistyczne, ramy dyskursu. Kaliściak patronem całości czyni Witolda Gombrowicza, Matuszek – Jacques’a Lacana czytającego Sigmunda
Freuda. Poza wspólnym kanonem literackim można zestawić także genealogię metodologiczną man studies, w której znajdują się założyciele psychoanalizy i jej twórczy kontynuatorzy:
Roland Barthes, Michael Foucault, Giorgio Agamben, Jacques Derrida, Slavoj Žižek, Gilles
Deleuze, Felix Guattari i wielu innych.
Można więc o obu monografiach mówić jako o pracach stabilizujących metodę, ale też
trzeba potraktować je jako kolejne etapy tego procesu. Kaliściak opublikował w 2011 roku
książkę Katastrofy odmieńców10, którą zaliczyłabym do nurtu homotekstualnych rewindykacji. Czytając „podejrzliwie” poezję, Kaliściak szukał w niej zakamuflowanych tropów
i idei podmiotowości nienormatywnej. Katastrofizm był dla niego kategorią nadrzędną
i wieloznaczną, w pewien sposób (od)zyskiwaną z głównego nurtu literaturoznawstwa. Jednym z bohaterów tej wyprawy krytycznoliterackiej autor książki uczynił Józefa Czechowicza,
z którego programem poetyckim łączy się pojęcie katastrofizmu, motywowanego doświadczeniami pokolenia pierwszej wojny światowej. Katastrofizm, rozumiany jako załamanie się
świata między dwiema wielkimi wojnami, jest także serią zdarzeń widocznych i wypartych
w egzystencji oraz w tekście pozostałych autorów opisywanych przez Kaliściaka i nazywanych
przez niego „odmieńcami” lub „innymi”. Badacz, poprzez wprowadzenie perspektywy psychoanalitycznej, genderowej, queerowej dodał nowe obrazy rumowisk do opisu wojny – nieodwracalnego wstrząsu tektonicznego. W zgodzie z tradycją studiów kulturowych i gejowskich
przesunął reflektor z katastrofy dziejowej na katastrofę wielorakich, jednostkowych i grupowych, wykluczeń.
W zakończeniu książki Kaliściak pisał: „W gruncie rzeczy pragnę udowodnić, że tradycyjna historia literatury może – bez obawy o utratę naukowego statusu – korzystać z narzędzi, jakimi dysponują ponowoczesne studia ogniskujące się wokół kategorii płci i seksualności. Są one w końcu integralną częścią naszej historii (literatury, kultury, ludzkości)”11.
7
8

9

10
11
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W tym polu tematycznym ważną książką reprezentującą studia męskości jest T. T o m a s i k a
Wojna – męskość – literatura (Słupsk 2013).
Zob. B. W a r k o c k i, Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności. Warszawa 2007. –
A. S y n o r a d z k a - D e m a d r e, Jerzy Andrzejewski. Przyczynek do biografii prywatnej. Warszawa 2016.
Niechętne interdyscyplinarności podejście przedstawicieli starszego pokolenia naukowców także
nie stanowi dogmatu, ponieważ prace takich autorów, jak np. K. Kłosińska, K. Kłosiński, R. Koziołek
oparte są na sojuszu psychoanalizy i literaturoznawstwa.
T. K a l i ś c i a k, Katastrofy odmieńców. Katowice 2011.
Ibidem, s. 324.
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W monografii Płeć Pantofla autor projektuje historię literatury pisaną z pozycji dobrze
już rozpoznanych i nie potrzebujących dowodu prawomocności. Kaliściak nie rozwija strategii lektury podejrzliwej, a przynajmniej jej nie zapowiada ani nie tropi ukrytych znaków,
lecz zadaje pytania o odmieńcze męskości, posługując się wirtuozersko kontekstami psychoanalitycznymi. Płeć Pantofla stanowi przykład bardzo udanej próby powrotu do psychoanalizy wśród tych, jakie podjęło w ostatnich latach literaturoznawstwo. Kaliściak obiera
ciekawą perspektywę: z jednej strony, nawiązuje do kategorii i teorii takich jak biopolityka,
queer, męskość hegemoniczna, zwrot analny, dyskurs autoimmunizacyjny, z drugiej zaś –
w pełnym tego słowa znaczeniu „wraca do Freuda”, początkowo przez przedstawienie słynnego przypadku Paula Daniela Schrebera, a później konsekwentnie traktując matrycę
Freudowską jako istotny punkt odniesienia dla wrażliwości XX-wiecznej. Nie musi usprawiedliwiać wybranej metody, tematów, tekstów, ponieważ ustanawia po swojemu, całkowicie przekonująco, ich kanon.
Nadanie rozprawie tytułu zaczerpniętego z drugorzędnej, wątłej artystycznie prozy Ludwika Sztyrmera Powieści nieboszczyka Pantofla pozwala opisać zniewieściałość jako etykietę tyleż stygmatyzującą, ile ucieczkową, oswobadzającą z okowów jednego wzorca. Demontażu i przejęcia tej kategorii Kaliściak dokonuje w wirtuozerskiej części poświęconej
twórczości Gombrowicza, zwłaszcza w rozdziale Trans-męskie migracje w „Trans-Atlantyku”
Witolda Gombrowicza. Pokazuje w nim zaczepienie „zniewieściałości” w interpretacji różnicy
narodowej. Argentyńska męskość podlega innym regułom niż polska i przyzwala na translokacje ku tożsamości kobiecej12.
Wywód, który zaczyna się od Sztyrmera, wiedzie przez literaturę mniej znaną, zmierzając do tej cieszącej się opinią arcydzielnej, pozwala przekonać się o przydatności narzędzi
psychoanalitycznych, ale też buduje pewnego rodzaju hipotezę całości, której wewnętrznym
spoiwem można uczynić symbole, symptomy i poruszenia figur męskich po przestrzeni
pilnowanej przez pojęcia narodu, rodziny, heteroseksualności.
Dałoby się w tej książce widzieć kontynuację czytania na marginesach, interpretowania
„od tyłu” (świetny jest projekt krytyki analnej!), a jednocześnie łatwo się przekonać, że zaproponowana w niej opowieść sięga sedna historii literatury polskiej XIX i XX wieku. Świadomie zaplanowana redukcja do tekstów mężczyzn i zaledwie przewijająca się w tle teza
o mizoginii jako źródle homofobii, zwłaszcza zaś niechęci wobec zniewieściałości, wytwarza
wrażenie stabilnego opisu kultury od początku psychoanalizy. Brakuje w tym obrazie porównań z narracjami kobiecości, ale rozumiem to ograniczenie. Wskazać można kilka „przebiegów” analitycznych – od ukrytej pod kobiecym mianem zniewieściałości (Sztyrmer) do jej
postkolonialnego przewartościowania (Gombrowicz); od pisanych w kraju pierwszo- i drugorzędnych dzieł (Zbigniew Grabowski) po emigracyjne rozrachunki (Wojciech Skrzyposzek).
Każdy rozdział przynosi też mikrorozbiórkę wybranej kategorii lub wybranego tekstu, np.
potworności, abiektywności, analności.
Nadrzędną ideą Płci Pantofla jest metafora autoodporności (oporności) systemu, w którego centrum stoi podzielona i niejako „przydzielana” tożsamość jednostki, pilnowana przez
biopolitykę. System „rozpoznaje”: zniewieściałość – i traktuje ją jako zagrożenie dla męskości; homoseksualność, która wyłącza prokreację; hybrydyczność rasową i klasową, kruszące
porządek narodowo-państwowy; analność – jako odwrót od fallocentryzmu. Ta logika wygaszania i usuwania z pola widzenia zjawisk uznanych za niepożądane, opisana w porządku
literatury, oddaje także reguły życia społecznego.
Interpretowane w książce utwory układają się w alternatywną bibliotekę ukazującą

12
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O narodowych komponentach tożsamości płci w ujęciu komparatystycznym powstaje sporo prac –
zob. np. Ł. S m u g a, Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej na przełomie XX i XXI wieku. Kraków 2016.
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relacje męskości i kultury, która je wytwarza, podtrzymuje, koryguje. W pewien sposób,
chyba także dzięki znakomitemu stylowi Kaliściaka, odniosłam wrażenie kompletności wywodu. Nie brakuje mi w nim – wielokrotnie omawianych gdzie indziej – pisarzy gejowskich
(sądzę, że wybór jest tu też konsekwencją podziału zadań między wykonawców grantu).
Z uznaniem przyjęłam za to powrót do Gombrowicza i Witkacego, niejako „z dwóch stron”
patrolujących wywrotowy dyskurs w jego centrum.
Książkę Matuszka Imiona ojców, opatrzoną podtytułem Możliwość psychoanalizy w badaniach literackich, potraktować można jako projekt lekturowy, w którym stawką byłaby nie
sama „męskość”, lecz procedura czytelnicza. Mamy więc trzy konteksty: ponowienie pytania
o wydolność psychoanalizy w literaturoznawstwie, poddanie pod rozwagę warunków lektury, odniesienie modelu czytelnictwa po psychoanalizie do męskości. Autor koncentruje się
na wyjaśnianiu pojęć, a one są następnie ilustrowane przykładami utworów/odczytań,
którym mogłaby patronować idea przeciwinterpretacji Susan Sontag. Wydaje się zatem,
że – wbrew deklaracjom Matuszka – literatura jest tu druga w kolejności po literaturoznawstwie, a to odpowiada na wezwania (psycho)analityka. Mam na myśli pewną pretekstowość
samych tekstów oraz wrażenie, iż autorowi bardziej niż na ich interpretacji zależy na wpisaniu własnego wywodu w tradycję filozofii czytania, której patronem mógłby być Derrida,
ale też Michał Paweł Markowski.
Taka kompozycja wywodu każe chwilami bardzo wątpić w moc, a nawet w potrzebę
istnienia literatury. Być może wieloznaczny tytuł rozdziału wieńczącego całość: Czyta się
w ostateczności – ironicznie rekonfiguruje narrację Imion ojców. Oczywiście, „ostateczność”
jest tu stanem filozoficznym, scharakteryzowanym przez Szymona Wróbla, nie zaś ostatnią
czynnością, na którą stać podmiot:
„Komentując esej O czytaniu Marcela Prousta Szymon Wróbel ze smakiem opisuje ideę
lektury nieokreślonej, niechcianej, odwlekanej, przypadkowej, a jednocześnie chorobowej,
zakaźnej i ostatecznej [...].
Czyta się w ostateczności. Pod przymusem i dlatego, że nie da się inaczej, bo wszystkie
inne opcje już się wyczerpały. Czyta się, gdy nie można już dłużej odwlekać nieuniknionego –
konfrontacji z porażką dotykającą czytelnika, a także tego, co się czyta, i całej przestrzeni,
w której lektura się odbywa. Porażki prowokującej do powtarzania, w której podmiot na
chwilę może się podpatrzeć lub podsłuchać” (s. 219).
Wydaje się, że pomocowe czy nawet samopomocowe, podejmowane na krawędzi akty
lekturowe nie przypominają zbytnio tych, które autor proponuje, gdy czyta Aleksandra
Świętochowskiego, Marcina Świetlickiego, Jarosława Marka Rymkiewcza, Brunona Schulza,
lecz są tymi, które dostarczają paliwa teorii. Książka Matuszka, inaczej niż Kaliściaka, sprawia wrażenie raczej utopii teoretycznej niż praktyki historyczno- i krytycznoliterackiej.
Wynika to z usytuowania przez Matuszka psychoanalizy jako „ekstymnego” wszystkich innych
teorii i aktów lektury. Dyskurs lacanowski, nakierowany na rozkosz, odbywa się na granicy
interpretacji, poza jej cienką, zwodzącą i kontrolującą linią, a więc tam, gdzie nie ma nic
poza czytaniem (zob. s. 65). Pociąga mnie ta wizja, choć zarazem wzdragam się przed jej
hermetycznością.
Hermetyczność owa znajduje w monografii Matuszka zaskakujące kontrapunkty, gdy
autor porzuca przestrzeń spekulacji i oddaje się komentowaniu realności społecznej. Tak
przynajmniej rozumiem jego wnioski z Freuda: „Rzeczywiście, lęk mógłby inspirować przekształcenie środowiska, lecz nie na zasadzie wykluczania antagonizmów społecznych, krzewienia swojskości czy eliminowania niechęci do innych (na zasadzie: poznaj bliźniego swego,
a twój lęk przeistoczy się we wzajemny szacunek), tylko raczej przez »upolitycznienie« lęku
w ten sposób, aby »inność« jako taka przestała być kwestią, żeby w ramach skostniałego
instrumentarium dało się stworzyć warunki dla zaistnienia poczucia »nieswojości«, będącej
czymś mniej i czymś więcej niż powszechnym dyskomfortem” (s. 48).
Autor książki Imiona ojców odnosi się także do uniwersytetu jako instytucji i miejsca
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służącego, z jednej strony, kreowaniu, a z drugiej – neutralizowaniu „herezji”, „udomawianiu”
rewolucji (czytelniczej). W idealizującej wizji Matuszka krytyk uniwersytecki organizuje ruch
oporu wobec konserwującej i przechwytującej wiedzę (raczej – niewiedzę, jeśli założymy, że
czytanie jest trwonieniem) instytucji. Obawiam się, iż zakładana przez badacza ożywcza
anarchia jest utopią, choć może też zmieniać się w akt performatywny.
Monografia napisana przez Matuszka odpowiada pozytywnie na pytanie o „możliwość
psychoanalizy” i niewątpliwie wywołuje ferment krytyczny. Nie jestem pewna, czy relokuje
wiedzę o literaturze, świadczy za to o tęsknocie akademików za mówieniem istotnym i niepowtarzalnym.
Abstract
INGA IWASIÓW University of Szczecin
ORCID 0000-0002-5090-1961
MALE READING PROJECTS
The article discusses two books published within the cycle “Studia o Męskości” (“Studies in Masculinity”), both an effect of research grant Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do
współczesności (Masculinity in Polish Literature and Culture from the 19th to the Present). The background for the two monographs are numerous and methodologically diversified positions, of which all
are synthetically discussed. The paper reconstructs the most crucial assumptions and reading strategies emerging from Tomasz Kaliściak’s and Dawid Matuszek’s books, which resort to psychoanalysis.
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RÓŻEWICZ – PRÓBA SCALENIA
T a d e u s z R ó ż e w i c z, WYBÓR POEZJI. Wstęp i opracowanie A n d r z e j S k r e n d o.
(Recenzent tomu: Jacek Łukasiewicz). Wrocław 2016. Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
ss. CLXII, 970. „Biblioteka Narodowa”. Seria I, nr 328.
Tadeusz Różewicz przyzwyczaił nas do tego, by liczne autorskie wybory jego wierszy traktować nie jako podsumowanie kolejnych etapów twórczości, ale jako integralny element jego
poetyckiego dorobku, będący zarazem formą podmiotowej autoprezentacji, którą on sam
definiował często za pomocą metafor sugerujących rodzaj głębokiego, organicznego związku
między artystą a dziełem. Książki te, podobnie jak powtórne wydania wcześniejszych tomów,
zdradzały zawsze wyraźne ślady autorskich ingerencji w postaci skrótów, poprawek czy
zmiany układu tekstów. Strategia stosowana przez poetę wymierzona była zarówno w ideę
prymatu oryginału, jak i ostatecznej edycji wiersza, zakładała bowiem brak jego „kanonicznej” wersji, zastępowanej przez kolejne odmiany tekstu. Nastręcza to oczywiście poważnych
trudności edytorskich, związanych z ustaleniem ostatecznego kształtu utworu, uprzywilejowanego wobec jego poniechanych lub „roboczych” wariantów. Problem nie sprowadza się
jednak tylko do kwestii tekstologicznych, ale dotyczy także samej ontologii dzieła literackiego. Różewiczowska poetyka fragmentu, kwestionująca ideę całościowości, której wyrazem
byłby ukończony utwór, wydaje się najbardziej radykalnym w całej polskiej poezji przykładem
czynnościowej koncepcji tekstu, uznającej wyższość relacji nad wytworem i odrzucającej
pojęcie semantycznie suwerennego i stabilnego dzieła sztuki. Każdy, kto przygotowuje dzisiaj
wybór wierszy autora Niepokoju, musi mieć zatem świadomość, że wpisuje się w oryginalny
autorski projekt i podejmuje się – niejako „w imieniu Różewicza”, ale też „w imię Różewicza”,
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a więc w imię dalszych losów jego poezji – kontynuacji działań, które poeta zawsze i nieodmiennie rezerwował wyłącznie dla siebie.
Dotyczy to także, a może nawet w szczególności, takiego przedsięwzięcia wydawniczego,
jakim jest obszerny, ponad 900-stronicowy Wybór poezji, opublikowany w „Bibliotece Narodowej”, który zarówno ze względu na swą objętość oraz prestiżowy charakter serii, jak i – co
nie mniej istotne – ze względu na osobę autora wyboru będzie z pewnością przez najbliższe
dekady funkcjonował jako zbiór kanoniczny, kształtujący całościowy obraz poezji Różewicza
w świadomości bardzo wielu czytelników, w tym studentów polonistyki, którzy w przyszłości – jako nauczyciele, animatorzy kultury, krytycy czy badacze literatury – ponosić będą
współodpowiedzialność za sposób, w jaki twórczość autora Niepokoju będzie czytana i interpretowana. Nie zamierzam komentować ani oceniać zawartości wyboru dokonanego przez
Andrzeja Skrendę już choćby dlatego, że lektura wierszy zamieszczonych w tomie przekonuje mnie o zasadniczej trafności podjętych przez niego decyzji. Upominanie się o ten czy
inny utwór byłoby w tej sytuacji wyrazem małostkowości, nadmiernej pedanterii albo po
prostu świadectwem indywidualnych lekturowych preferencji, które nie powinny wpływać
na merytoryczną ocenę tak poważnego i trudnego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że
właśnie Skrendo, najwybitniejszy dziś bez wątpienia znawca i interpretator poezji Różewicza,
był osobą najbardziej predestynowaną do wykonania tego zadania i że wywiązał się z niego
w sposób godny podziwu, ukazując rozmaite wcielenia poetyckie Różewicza, a zarazem
umiejętnie rozkładając akcenty i w rezultacie przedstawiając czytelnikom wewnętrznie zróżnicowany, jednocześnie zaś zastanawiająco spójny obraz tej twórczości. Swoje uwagi ograniczę zatem do komentarza krytycznego, którym Skrendo poprzedził wybór wierszy i który
stanowi nad wyraz sugestywną i „mocną” całościową interpretację poezji Różewicza, swoiste
vademecum, potęgujące – osobliwe w przypadku tego poety i szczególnie intrygujące z punktu widzenia kogoś, kto obcuje z jego twórczością od dawna – poczucie spójności, które pozostawia po sobie lektura tekstów zamieszczonych w tomie. Czyżby na naszych oczach
„zbiegło się do środka” i złożyło to, co się złożyć nie mogło? Czy Skrendzie, dzięki zastosowaniu autobiograficznego i metaliterackiego trybu lektury, udało się odsłonić istniejący
w dziele Różewicza ukryty porządek, czy też porządek ów wytworzył za pomocą sugestywnej
interpretacji i umiejętnego doboru wierszy?
Pytanie to jest tym bardziej frapujące, że doprawdy trudno byłoby znaleźć wśród współczesnych badaczy poezji Różewicza kogoś, kto równie mocno co Skrendo zdawałby sobie
sprawę z przywołanych przeze mnie uwarunkowań i sprzeczności związanych z ontologiczną niestabilnością oraz „fragmentarycznością” Różewiczowskiego tekstu, a także wynikających z nich konsekwencji metodologicznych i etycznych, a przede wszystkim kogoś, kto
z równą konsekwencją przekładałby tę świadomość na własną praktykę krytyczną. Aby
dochować wierności wspomnianym sprzecznościom, Skrendo prezentował zwykle takie interpretacje, które niezależnie od swojej perswazyjnej mocy przybierały formę wykładni celowo niedomkniętych, niekonkluzywnych i stroniących od całościowości. Tej idiosynkratycznej
strategii lektury pozostawał wierny przez długie lata zajmowania się Różewiczem. We wstępie do przygotowanej dla „Biblioteki Narodowej” edycji Wyboru poezji Różewicza, respektując zasady rządzące formułą komentarza krytycznego właściwego dla kanonicznych wyborów
i opracowań tej serii, zdecydował się jednak odejść od praktykowanej przez siebie zasady.
Zaproponował intrygujący, kompleksowy autobiograficzno-metaliteracki tryb lektury, w którym powiązał nie przystające do siebie porządki – życia i twórczości, krytycznego komentarza i autorskiej intencji – pokazując zarazem, co należy wyraźnie podkreślić, zasadniczą
niemożność ich bezkonfliktowego pojednania i scalenia. Swój projekt, będący jedną z najoryginalniejszych propozycji integralnego odczytania poezji Różewicza, przedstawił w pierwszej części wstępu, obejmującej dwa obszerne rozdziały (II. Autobiografizm i III. Jak czytać
Różewicza), stanowiące niemal połowę całego opracowania. Dopełnił je nadzwyczaj instruktywnym, porządkującym przeglądem najważniejszych cech poetyki Różewicza, rozpatrywa-
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nej w aspekcie opisowym oraz historycznym, ukazując twórczość autora Niepokoju w dwóch
komplementarnych perspektywach: diachronicznej (IV. Przemiany poetyki) i synchronicznej
(V. Twarze Różewicza). Na osobną uwagę zasługują przypisy i komentarze do wierszy zamieszczonych w tomie. Stanowią nieocenioną pomoc w lepszym zrozumieniu poszczególnych
utworów, rozstrzygają wiele niejasności, wskazują źródła inspiracji i intertekstualne konteksty interpretacyjne, a przede wszystkim problematyzują kwestię referencyjności tej poezji
poprzez odsłonięcie nadzwyczaj istotnego obszaru referencji, którym okazują się słowa innych
pisarzy i artystów.
Najbardziej interesującą i oryginalną częścią wstępu pozostają jednak bez wątpienia
początkowe rozdziały, poświęcone autobiografizmowi i metaliterackim wypowiedziom Różewicza, i to im właśnie należy przyjrzeć się z największą uwagą. Utarła się dość powszechnie
akceptowana opinia, podtrzymywana zresztą przez samego poetę, że niechętnie teoretyzował
on na temat własnej twórczości i że zachowywał daleko posuniętą dyskrecję i powściągliwość
wobec szczegółów swojego życia prywatnego. W twórczości autora Płaskorzeźby trudno
byłoby zatem znaleźć przykłady tekstów wykorzystujących tradycyjną, intymistyczną formę
autobiograficznego wspomnienia lub wyznania, a także typową metaliteracką formułę programowego autokomentarza krytycznego. Rozproszone, choć przecież całkiem liczne uwagi
o charakterze biograficznym przeradzają się często w rozważania na temat reguł tworzenia
poezji, te ostatnie zaś nierzadko wplatane są w refleksje otwarcie biograficzne, które jednak,
co paradoksalne, nie okazują się wcale „uprzywilejowanym narzędziem opowiadania o własnej biografii” (s. XXI). Skrendo, uznając mimo wszystko dzieło Różewicza za „głęboko autobiograficzne” (s. XIII) i decydując się powiązać porządek biograficzny z porządkiem tekstowym
oraz – co w tym przypadku ważne – metatekstowym, potraktował jego biografię właśnie jako
rodzaj (meta)tekstu, jako formę bio-graficznej „kreacji”, a więc integralny „element, czy może
raczej wymiar twórczości artystycznej” (s. XII). Dzieło Różewicza ukazane zostało jako swoisty splot egzystencjalno-tekstowy, do którego należy zastosować jednolity, ale zarazem dialektyczny tryb lektury, oparty nie na identyfikacji empirycznego podmiotu autorskiego
i fikcyjnego podmiotu tekstowego, ale na wzajemnym przenikaniu się obu porządków, w wyniku którego to, co autobiograficzne, ujawnia swoje literackie podłoże, a to, co literackie,
okazuje się wypełnione doświadczeniem autobiograficznym. Skrendo odsłonił tym samym
w poezji Różewicza dwie nie tyle wykluczające się, ile właśnie komplementarne tendencje:
do jednoczesnej fikcjonalizacji doświadczenia empirycznego i empiryzacji fikcji literackiej,
składające się łącznie na swoistą, palimpsestową – zarazem metaliteracką i metabiograficzną – narrację1.
Krytyk postanowił przy tym nie tylko osadzić w kontekście biograficznym ów fikcjonalno-empiryczny związek między poetą a dziełem, ale także zaufać samowiedzy autora, czyniąc
z niego najważniejszego interpretatora i komentatora własnej twórczości. Decydując się na
odczytanie poetyckiego dorobku Różewicza przez pryzmat jego metaliterackich czy wspomnieniowych wypowiedzi, Skrendo tekstami kluczowymi dla zrozumienia tej poezji uczynił
nieoczekiwanie pozycje marginalizowane z reguły przez krytyków i badaczy: Języki teatru,
zbiór rozmów z poetą opublikowany w 2011 roku przez Jana Stolarczyka pod tytułem Wbrew
sobie oraz rozmaite opinie o charakterze autointerpretacyjnym, rozproszone w prasie lub
zamieszczane w ewoluującym przez lata palimpsestowym Przygotowaniu do wieczoru autorskiego. Odwołując się do „scalającej władzy intencji autorskiej” (s. LXIII), Skrendo wykonał bardzo „niewspółczesny”: mocny, odważny i ryzykowny – również w kontekście
własnego dorobku badawczego i stojących za nim antyesencjalistycznych założeń – gest
rewizjonistyczny w stosunku do twórczości samego Różewicza i tradycyjnych porządków

1
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jej lektury. I choć krytyczna samowiedza pozwoliła mu nieomylnie odróżniać zaufanie do
autorskich autointerpretacji od czytelniczej naiwności, to za przyjętą strategię interpretacyjną musiał zapłacić jednak pewną cenę. Zamiast komentować twórczość Różewicza
krytyk często komentuje bowiem (niemal wyłącznie aprobatywnie) metaliterackie wypowiedzi samego poety. Prowadzi to niekiedy do swego rodzaju redundancji interpretacyjnych.
Aby wyjaśnić kwestię braku wyraźnych dystynkcji rodzajowo-gatunkowych w twórczości
autora Niepokoju i zakwestionować zasadność ich respektowania, Skrendo uznaje za stosowne odwołać się do słów samego Różewicza i w nich szukać potwierdzenia tego rozpoznania, mimo iż jest to akurat kwestia wielokrotnie już przez badaczy opisana, a więc nie
wymagająca autorskiego uwierzytelnienia. Nieco zabawnie brzmią też niekiedy pochwały,
jakie krytyk kieruje pod adresem poety, komplementując go za celne autodiagnozy, wypowiadając się z uznaniem np. o jednej z jego autointerpretacji, że to „sugestywna i trafna
koncepcja objaśniania twórczości Różewicza” (s. LXV), a liczne przytaczane wypowiedzi
poety opatrując komentarzami w rodzaju: „Warto zapamiętać te słowa, bo są bardzo trafne”
(s. LXVIII) czy „Trzeba przyznać – doskonała charakterystyka” (s. CXL).
Rozważania o autobiograficznym charakterze poezji Różewicza dalekie są od uproszczonego sposobu przedstawiania relacji między tekstem a egzystencją, zakładającego jakiś rodzaj
płynnego przejścia lub jednokierunkowej zależności, co pozwala Skrendzie zachować dystans
wobec wszelkich przejawów tego, co sam nazywa „naiwnie pojętą regułą autobiograficzną”
(s. XIX). Autobiografizm jest tu więc „świadomie stosowaną [...] strategią twórczą” (s. XIV),
w której wyraża się „skłonność [...] do autokreacji i prowadzenia gry z własną biografią” (s. XIV)
oraz „osobliwie pojęta mitologizacja własnej biografii” (s. XIV). Osobliwość ta wiąże się, zdaniem Skrendy, z sygnalizowanym już wcześniej „utekstowieniem” egzystencji, a ściślej,
z uwikłaniem Różewiczowskiego myślenia o własnym życiu w konteksty literackie: w tradycję
romantyczną oraz w tradycję literatury nowoczesnej, zwłaszcza awangardowej (s. XV). Takie
postawienie sprawy oznacza jednak, że Różewicz myśli o swoim życiu przede wszystkim, jeżeli nie wyłącznie, jako o biografii poety (czy szerzej – artysty). Wspomniana przez Skrendę
„mitologizacja” polegałaby zatem na kreowaniu literackiego obrazu własnego życia w krytycznym dialogu z „wzorcowymi”, a więc także w istotnym stopniu zmitologizowanymi, symbolicznymi biografiami artystów. Czy Różewicz faktycznie tak właśnie postrzegał własną biografię, czy może tylko w taki sposób budował w swojej twórczości figurę poety (artysty),
z którą niekiedy się identyfikował, odróżniając jednak oba porządki? Przychylałbym się raczej
do drugiej interpretacji, traktując ową „mitologicznie” przetworzoną biografię poety jako
ważny, ale nie rozstrzygający aspekt jego podmiotowej autokreacji. Skrendo wpisuje wypowiedzi poetyckie Różewicza, w których ten przedstawia się jako przeciętny, szary człowiek,
w polemikę z romantycznym mitem artysty jako jednostki wybitnej i wyróżnionej, gdy tymczasem dla tak zaprojektowanej strategii podmiotowej samoprezentacji można wskazać zupełnie inne, bardziej konkretne tło w realnych uwarunkowaniach społecznych i historycznych.
Udowodnił to przekonująco Wojciech Browarny, prezentując Różewiczowską tożsamość autobiograficzną jako egzystencjalną całość, osadzoną bardzo silnie w historycznych realiach
społecznych2.
Skrendo w swojej „symbolicznej” wykładni Różewiczowskiego biografizmu redukuje lub
pomija wszystkie te konteksty, z których Browarny wyprowadza bogate kulturowe, antropologiczne i etyczne sensy. Czyni zatem z Różewiczowskiej kreacji podmiot de facto ahistoryczny. Przywoływane we wstępie „»symboliczne« elementy biografii” (s. XXII), które nazywa

2
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„figurami biograficznymi” i które mają pełnić w życiu i twórczości Różewicza funkcję formacyjną, posiadają taki właśnie symboliczny, „figuratywny” charakter, w istocie wyabstrahowany z historycznego kontekstu mimo ich pozornego osadzenia w konkretnym miejscu
i czasie. Skrendo wylicza pięć takich „figur” (prowincjonalne pochodzenie, związek z matką,
relacje z braćmi, partyzantka, utrata wiary) i przypisuje im kluczowe znaczenie dla właściwego zrozumienia nie tylko poezji, ale „całej spuścizny pisarza” (s. LV). Ogranicza tym samym
w arbitralny sposób sensotwórczy potencjał Różewiczowskiego autobiografizmu do doświadczeń z okresu dzieciństwa i wczesnej młodości. O ile formacyjna rola dwóch ostatnich figur
biograficznych (służby w partyzantce i utraty wiary religijnej) jest kwestią bezdyskusyjną
i nie wymagającą komentarza, o tyle trzy pierwsze, zwłaszcza w kontekście metody ich
prezentacji i sfunkcjonalizowania, zasługują na bardziej wnikliwą i krytyczną uwagę.
„Narodziny na »głębokiej prowincji«” (s. XXII) to w istocie figura symboliczna odwołująca się do konwencjonalnego rozumienia geograficznych i kulturowych peryferii, a nie twardy, biograficzny konkret. Różewiczowskie Radomsko, mimo wielu przywoływanych we
wstępie opisów, które, jak przyznaje sam Skrendo, są przede wszystkim sporządzoną ex post
„literacką kreacją” (s. XXVI), wpisującą się w archetyp „sielskiego dzieciństwa”, to po prostu
uniwersalny obraz przedwojennej Polski małomiasteczkowej, świat zmitologizowany, utracony nie tyle za sprawą konkretnego wydarzenia dziejowego, jakim była druga wojna światowa i powojenny proces uprzemysłowienia i modernizacji (w jego zdeformowanej, socjalistycznej formule), ile za sprawą dość banalnego z psychologicznego punktu widzenia procesu idealizacji krainy dzieciństwa. Wiara w to, że pamięć Różewicza istotnie przechowuje
ślady jakiejś empirycznie i bezpośrednio doświadczonej idyllicznej pełni czasu, otwiera
drogę do postrzegania go jako poety karmiącego się poczuciem straty, zogniskowanej na
obrazie przednowoczesnej Arkadii, której wspomnienie czyni zeń zgryźliwego i de facto regresywnego krytyka nowoczesności. Sugeruje to istnienie jakiejś – utraconej wprawdzie, ale
rzeczywistej – źródłowej obecności (podmiotu, świata, sensu), a stąd już tylko krok do przedstawienia Różewicza jako poety kulturowego resentymentu, melancholijnego konserwatysty,
zawiedzionego nostalgika, który bierze mściwy odwet na rzeczywistości odstającej od jego
wyidealizowanych wyobrażeń3.
Druga i trzecia figura biograficzna (relacje z rodzicami i braćmi) umieszczają wczesną
biografię Różewicza w psychoanalitycznym kontekście freudowskiego „dramatu rodzinnego”,
co także prowadzi do poszukiwania w indywidualnym doświadczeniu pewnych uniwersalnych, „symbolicznych” sensów. Postacią kluczową dla zrozumienia twórczości autora Niepokoju okazuje się w ujęciu Skrendy matka wtajemniczająca „syna, przyszłego poetę, w świat

3
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A. S k r e n d o (Przodem Różewicz. Warszawa 2012, s. 98), rzecz jasna, zdaje sobie sprawę, że jest
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sądzę, akurat w tym przypadku nadmierne zaufanie do Różewiczowskiej autointerpretacji. Poeta
istotnie stara się nas przekonać, że jego pamięć przechowuje ślady doświadczonego i utraconego
ładu aksjologicznego oraz „pełni” czasu, zgadzam się jednak z A. Ś w i e ś c i a k (Melancholia i krytyka kultury. Tadeusz Różewicz. W: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kraków 2010,
s. 29), która twierdzi, że „ów czas jest jedynie mityczną konstrukcją mającą podtrzymywać – najwyraźniej istotne dla zachowania tożsamości – poczucie utraty”. W jej interpretacji podmiot Różewicza dokonuje „swego rodzaju zawłaszczenia: jako że nie można utracić tego, czego się uprzednio
nie posiadało, sugerując utratę, daje on do zrozumienia, że był w posiadaniu obiektu (w tym
przypadku wartości, czasu pełnego, świata zanurzonego w metafizycznej tajemnicy), do którego –
jak należy sądzić – dostęp jest na zawsze zamknięty” (ibidem, s. 29–30).
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ducha” (s. XXXI). Metaforyczny obraz „narodzin poety z matki” wydaje się jednak mało
przekonujący w odniesieniu do poezji Różewicza, w której matka – poza wczesnym okresem
twórczości – nie pojawia się wcale tak często. Książka Matka odchodzi, chętnie przywoływana przez Skrendę, jest oczywiście pozycją niezwykle ważną w dorobku Różewicza, ale zajmuje w nim miejsce osobne, a przyznawanie jej decydującego znaczenia w rekonstruowaniu
świadomości artystycznej poety wydaje się mocno dyskusyjne. Rozumiem, rzecz jasna, że
chodzi tu nie tyle o dosłowną obecność matki jako bohaterki wierszy, ile o jej symboliczną
obecność jako swoistej figury (wartości, głębi, duchowego wymiaru życia), nie zmienia to
jednak faktu, że Skrendo nie pokazuje tego, co najistotniejsze, a więc procesu przekształcania „figury biograficznej” w „figurę literacką”, mającą swoje miejsce, znaczenie i funkcję
w samym dziele. Podobnie dzieje się z figurą „Starszego Brata”, Janusza, któremu poświęcona jest druga ze wspomnieniowych, „biograficznych” książek Różewicza. Skrendo bardzo
oryginalnie interpretuje związki łączące obu braci, wpisując je we wspomniany już schemat
freudowskiego „dramatu rodzinnego”, w którym Tadeusz, po śmierci Janusza, odgrywa
zarezerwowaną dla niego rolę poety, obciążony wynikającym z tego faktu poczuciem winy
i dręczony niejasnymi wyrzutami sumienia. Ta arcyciekawa interpretacja nie znajduje jednak
dostatecznego odzwierciedlenia w twórczości poetyckiej Różewicza; Skrendo nie pokazuje,
w jaki sposób ów kompleks realizuje się w poszczególnych utworach, a właśnie jego wpływ,
chociażby na kształt wpisanej w tę poezję koncepcji podmiotu (wywłaszczonego z własnej
tożsamości czy też duchowo lub dosłownie martwego), warto byłoby omówić na przykładzie
konkretnych tekstów.
Zastosowany przez Skrendę koncept „figur biograficznych”, mający służyć ściślejszemu
związaniu biograficznego i fikcyjnego wymiaru twórczości Różewicza, okazuje się zatem
redukcjonistyczny w co najmniej dwóch wymiarach. Po pierwsze, symboliczny i uniwersalny charakter owych figur przyczynia się do marginalizacji kontekstu historyczno-społecznego, po drugie – co chyba istotniejsze – ograniczają się one wyłącznie do przedwojennego
i wojennego etapu biografii Różewicza. Dlaczego jednak na kształt jego twórczości nie
miałyby wpływać doświadczenia życia w PRL-u, okres stalinizmu i socrealizmu, konformistycznej „normalizacji” lat sześćdziesiątych, która po rozbudzonych nadziejach Października przerodziła się w tak wyraźnie tematyzowaną w twórczości Różewicza formułę życia,
którą nazywał on „naszą małą stabilizacją”? Co z doświadczeniem życia w Gliwicach,
w powojennej małomiasteczkowej Polsce (także w kontekście tak podkreślanego przez
Skrendę prowincjonalnego pochodzenia poety)? Co z podróżami zagranicznymi i kontaktami z zachodnią cywilizacją konsumpcyjną, której krytyka nie daje się wszak wyprowadzić
z doświadczenia zagłady „przednowoczesnego świata” polskiej prowincji, bo mamy tu do
czynienia z zupełnie inną fazą rozwoju nowoczesności? Co z kontaktami ze środowiskiem
artystów plastyków i artystów teatralnych (reżyserów i aktorów)? Co z przeżyciem transformacji ustrojowej, które wywarło tak istotny wpływ na kształt poezji Różewicza w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku i w pierwszych dekadach XXI wieku? Co wreszcie z doświadczeniem starości i figurą „Starego Poety”, z którą Różewicz toczył skomplikowaną grę
w swojej późnej twórczości? Ze wszystkich tych tematów dałoby się uczynić znaczące „figury biografii”, znajdujące konkretne osadzenie w kontekście historycznym i realiach
społecznych, a także – co najważniejsze – odzwierciedlenie w twórczości literackiej. Ograniczenie się do pięciu figur biograficznych z dzieciństwa i wczesnej młodości Różewicza
wydaje się decyzją trudną do zaakceptowania. Można się spierać zarówno o samo rozumienie autobiografizmu, jak i o dokonaną przez Skrendę redukcję źródeł tekstowo-biograficznej tożsamości podmiotu całego dzieła Różewicza do okresu poprzedzającego ukazanie się
debiutanckiego tomu poezji. Najważniejsze wydaje się jednak to, że z przedstawionej we
wstępie interpretacji wyłania się obraz silnego, spójnego i tożsamego ze sobą podmiotu
tekstowego bądź też tekstowo-empirycznego, tymczasem wcale nie jest oczywiste, czy podmiot tego rodzaju w dziele Różewicza faktycznie da się odnaleźć. Za tym stanowiskiem
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opowiedzieliby się zapewne tacy badacze, jak Jacek Łukasiewicz, autor TR, czy wspomniany
wcześniej Wojciech Browarny, ale już np. nie Erazm Kuźma czy... sam Andrzej Skrendo,
autor rozważań na temat Różewiczowskiej konstrukcji podmiotu, odwołujących się do Derridiańskiej teorii sygnatury4 jako swoistej granicy między „ja” empirycznym a „ja” tekstowym,
uniemożliwiającej scalenie w spójną, jednostkową tożsamość rozproszonych w tekście
śladów podmiotowej obecności 5.
Miarą uczciwości i profesjonalnej rzetelności krytyka, który zajmuje się twórczością
takiego poety, jak Tadeusz Różewicz, musi być jednak gotowość do przekraczania granic
wytyczonych przez własne interpretacje oraz dążenie do nieustannego przepisywania tych
interpretacji w ciągłej, choć nigdy nie spełnionej próbie podążania (i nadążania) za tym
osobliwym twórcą, który „nie zmierza »od – do«, ale jednocześnie w kilku kierunkach” 6
i którego dzieło zawsze wymyka się naszym, najbardziej nawet pomysłowym wykładniom.
Sądzę, że mało kto zdaje sobie z tego sprawę tak dobrze jak Andrzej Skrendo, który i dziś,
jako autor kanonicznego Wyboru poezji Różewicza i kanonicznego, całościowego opracowania jego poezji, potwierdzłby, jak sądzę, słowa, jakimi kończył niegdyś swój esej o znamiennym tytule Przepisywanie Różewicza: „Różewicz zawsze jest o krok przed nami – kiedy już
nam się wydaje, że go przyszpililiśmy, on już jest gdzie indziej. Zawsze gdzie indziej. Afirmacja tego faktu jest zapewne ostatnim aktem, który przychodzi wykonać komentatorowi
Różewicza. I nie jest to – wbrew pozorom – akt kapitulacji” 7. Zaiste. Z całą pewnością nie
w przypadku kogoś takiego jak Andrzej Skrendo.
Abstract
TOMASZ KUNZ Jagiellonian University, Cracow
ORCID: 0000-0003-0037-5470
RÓŻEWICZ. AN ATTEMPT AT INTEGRATION
The review of Tadeusz Różewicz’s Wybór wierszy (A Selection of Poems), issued within the series “Biblioteka Narodowa” (“National Library of Poland”) in Andrzej Skrendo’s selection and critical edition,
concentrates on the project of a comprehensive interpretation of the poet’s poetic creativity explicated
by the critic in the introduction. Employing the autobiographic mode of reading, Skrendo pictures
Różewicz’s work as a peculiar existential-textual twine, pays much attention to metaliterary expressions
of the poet, and strives to follow his interpretive suggestions.
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MICHAŁ GŁOWIŃSKI Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

SŁOWNIKOWY GROCH Z  KAPUSTĄ
ILUSTROWANY SŁOWNIK TERMINÓW LITERACKICH. HISTORIA, ANEGDOTA, ETYMOLOGIA. Redakcja: Z b i g n i e w K a d ł u b e k, B e a t a M y t y c h - F o r a j t e r, A l ek s a n d e r N a w a r e c k i. (Gdańsk 2018). Słowo/obraz terytoria, ss. 540, 6 nlb.
1
Już na samym początku nie będę taił, co myślę o tej nader osobliwej publikacji. Moja negatywna ocena wynika przede wszystkim z tego, że księga owa jest przykładem rażącej niekompetencji. Zarzut ten dotyczy nie tylko poszczególnych haseł, są wśród nich zresztą
różne, można znaleźć pewną liczbę ciekawych i na dobrym poziomie. Autorami wyróżniających się tekstów, niezbyt, niestety, licznych, są na ogół badacze literatury należący do pokolenia starszego, znani uczeni, którzy w mniejszym stopniu podporządkowywali się ogólnej
koncepcji słownika; myślę tu o pozycjach takich autorów, jak – wymieniam w kolejności
alfabetycznej – Marek Bieńczyk, Joanna Dembińska-Pawelec, Adam Dziadek, Tadeusz Sławek, Włodzimierz Szturc.
Mój podstawowy zarzut dotyczy ogólnej koncepcji Słownika, świadczącej o nieprofesjonalności tych, którzy sformułowali jego założenia, one zaś zostały ujawnione w tekście
wprowadzającym pióra profesora Aleksandra Nawareckiego. Powiedziałbym, że jest to niekompetencja dumna z siebie, przedstawia się ją bowiem jako zaletę, cnotę, przejaw nowatorstwa. Wynika to niezbicie z wywodów prof. Nawareckiego w owym wprowadzeniu, a właśnie on – jak wszystko na to wskazuje – jest twórcą koncepcji i szefem, który dbał o jej realizację. Nie wiem, dlaczego słowo wprowadzające nazywa się Zamiast wstępu, choć jest
typowym wstępem, zapowiadającym, co czeka czytelników czy raczej – użytkowników, bo
wydawnictw z gatunku słownikowego z reguły nie czyta się od deski do deski, sięga się po
nie w miarę potrzeby. Sporządzanie słowników terminologicznych, tak zresztą jak wszelkich
innych, jest swojego rodzaju sztuką, podlegającą pewnym zasadom, które trzeba respektować, sztuką trudną, wymagającą dyscypliny intelektualnej, pracochłonną. Przede wszystkim
autorzy muszą jasno zdawać sobie sprawę, do jakiego typu odbiorców adresują swoją pracę – czy są to specjaliści w danej dziedzinie wiedzy, czy studenci, czy też uczniowie, którym
trzeba przekazywać informacje o charakterze elementarnym. Autor owego wprowadzenia
jedynie z lekko ukrywaną ironią wypowiada się o „dobrodusznej trosce o odbiorcę” (s. 10),
tak jakby pisał o awangardowej, wyprzedzającej swój czas, poezji czy o szokującej niezwykłością formalną powieści, a nie o gatunku wypowiedzi naukowej bądź – najczęściej – popularnonaukowej, która ma przekazać temu, kto po słownikową publikację sięga, wyraźnie
określony zespół wiadomości. Z dywagacji prof. Nawareckiego niezbicie wynika, że nowoczesny słownik terminologiczny to taki, który stanowi ekspresję autorów – i oni, nie zaś ci, którzy mają z niego korzystać (choćby w procesie edukacyjnym), zostali uplasowani na pierwszych miejscach i są traktowani tak, jakby byli najważniejsi. Lansowana troska autorów
o samych siebie nie jest już oczywiście – ich zdaniem – w obrębie tego rodzaju „koncepcji”
dobroduszna, ale w najwyższej mierze uzasadniona i podziwu godna. Można powiedzieć, iż
promuje się tu ekspresyjną koncepcję słownika.
Równie dziwią inne zadeklarowane zamierzenia: przedstawiany Słownik ma tych, którzy
wezmą go do ręki, bawić. Taki zamiar jest oczywiście przejawem nowatorstwa, bo jeszcze
nikt chyba nie traktował słownika terminologicznego jako gatunku ludycznego, co zresztą –
jak powiada prof. Nawarecki – ma nie wchodzić w konflikt z naukową powagą. Niestety, nie
umiem sobie tego wyobrazić, podobnie zresztą, jak poza zasięgiem mojej zdolności pojmo-
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wania znajduje się założenie, że trzeba pokazywać, jak terminy wyglądają i jak dźwięczą
(zmysł węchu został pominięty!). Jeśli takie zamierzenia mają rzeczywiście coś znaczyć,
a zebrane w tym obszernym tomie hasła mają stanowić realizację takiego – jak się teraz
zwykło mówić – projektu, to nie tylko nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, ale stały się
jednym z tych czynników, które doprowadziły do katastrofy.
2
Niewątpliwym przejawem niekompetencji projektantów Słownika jest to, że nie przeprowadzają zasadniczego rozróżnienia między słownikiem językowym a słownikiem terminologicznym. Mają one pewne tereny wspólne, są jednak zasadniczo różnymi typami publikacji.
Słowniki językowe podają znaczenia słów w obrębie danego systemu językowego, a gdy
chodzi o publikacje pod jakimś względem wyspecjalizowane, to mogą to być słowniki etymologiczne, historyczne, regionalne czy tak lub inaczej ograniczone do pewnych tylko odmian
wysłowienia. Słowniki terminologiczne rejestrują znaczenia słów funkcjonujących w sferze
danej dziedziny wiedzy, odniesienia do znaczeń językowych mogą mieć w ich obrębie swoją
wagę, są jednak tym, co należy określić jako czynnik pomocniczy. W wielu przypadkach
można je pominąć, bo są zrozumiałe dla każdego, kto posługuje się danym językiem. Przywołam tu przykład takiego terminu, zresztą nie zaczerpnięty z omawianego Słownika:
„wieniec sonetów” jest przyjętym określeniem w pewien sposób skomponowanego cyklu
sonetowego; w słowniku terminologicznym nie trzeba wyjaśniać znaczenia słowa „wieniec”,
bo w istocie każdy native speaker w języku polskim je zna, podobnie jak osoba posługująca
się językiem angielskim zna słowo „crown”, występujące w angielskim odpowiedniku tej
nazwy gatunkowej: „crown of sonnets”. Autorzy haseł składających się na omawiane dzieło
w większości nie przestrzegają tej zasady. Tylko jeden przykład: w Słowniku znalazło się
hasło Adres. Słusznie, bo w jednym ze swych znaczeń słowo to wskazuje charakteryzujący
się wyraźnymi właściwościami gatunek piśmiennictwa. Można założyć, że każdy, kto po tę
księgę sięga, zna potoczny sens słowa „adres”, jednakże tego oczywistego faktu autorka do
wiadomości nie przyjmuje – i w konsekwencji snuje rozwlekłe dywagacje na ów temat. Zbyteczne. Nie jest to przypadek odosobniony, hasła, w których takie rozważania przekształcają się w trudne do uzasadnienia redundancje, występują tu w obfitości. Wynikają one właśnie
z przeoczenia, że to, co konieczne w słowniku językowym, bywa niepotrzebne w słowniku
terminologicznym. Czasem odnosiłem wrażenie, że obszerne wyjaśnianie znaczeń słów potocznych typu „adres” służy łatwemu powiększaniu objętości, czym motywowanemu – trudno dociec. Domyślam się, że przyjęto zasadę, iż wszystkie hasła (a jest ich 133) mają być
podobnych rozmiarów. Prowadzi to niekiedy do zdumiewających efektów. W konsekwencji
hasło Kaskada, omawiające układ stroficzny wymyślony pod koniec XIX wieku przez Jerzego Żuławskiego, jest dłuższe niż hasło Powieść.
Sprawa objętości to wszakże kwestia mniejszej wagi. Zbagatelizowanie – jak wynika ze
wstępu prof. Nawareckiego, w pełni świadome – różnic przedmiotowych, funkcjonalnych
i poznawczych zarysowujących się między słownikiem terminologicznym a słownikiem etymologicznym ma znacznie dalej idące konsekwencje. Warto się temu problemowi przyjrzeć
bliżej. W przywoływanym wstępie prof. Nawarecki deklaruje w imieniu nie tylko własnym,
ale całego zespołu autorskiego, miłość do etymologii. Nie jest zadaniem recenzenta komentowanie stanów emocjonalnych i upodobań redaktora książki, a także jego współpracowników, powiem wszakże, że ta fascynacja stanowi jeden z czynników decydujących o pomieszaniu z poplątaniem, jakie tę książkę charakteryzuje. Nie jestem – oświadczam to, by nie
powstały zbyteczne nieporozumienia – przeciwnikiem podawania etymologii również w słownikach typu terminologicznego, sądzę jednak, że rozważania z tej dziedziny muszą znajdować
się na odpowiednim miejscu, właściwym poziomie i być funkcjonalne. Czasem nie tylko mogą
się łączyć z informacjami na temat pochodzenia (w wąskim sensie) danego terminu, ale też
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wiązać się z jego historią. W każdym razie nie powinny zajmować miejsca odpowiedników
terminu w językach obcych (takich informacji tutaj brak) – uwzględnianie w haśle Powieść
etymologii tego polskiego rzeczownika nie zastąpi informacji, że terminy obcojęzyczne to
„roman” czy „novel”, podobnie jak np. etymologia hasła (nie pojawiającego się zresztą w omawianej publikacji) „mowa niezależna” nie zastąpi objaśnienia, że po łacinie jest to „oratio
recta”. W niektórych przypadkach przedstawienie historii terminu, nie sprowadzane do
etymologii, przynosić może interesujące informacje na temat jego znaczenia i zastosowań.
Jako przykład przywołam termin istotny dla różnego rodzaju rozważań i analiz z dziedziny
stylistyki narracji, też zresztą tu pominięty, a mianowicie „mowa pozornie zależna”. Uformowany on został na początku XX wieku, znany jest jego autor: jest nim jeden z fundatorów
nowoczesnej poetyki w Polsce, Kazimierz Wóycicki, który w ten sposób zaadaptował francuski termin „style indirect libre”; tak właśnie określił zjawisko znane wprawdzie w formie
zaczątkowej od stuleci, ale o ogromnej wadze dla form narracyjnych powstających od drugiej
połowy XIX wieku.
Charakterystyczną właściwość omawianego Słownika stanowi pomijanie terminów
złożonych z dwu słów (typu „powieść poetycka”), by nawet nie wspominać o tych, na które
składa się ich większa liczba (jak „mowa pozornie zależna”); oczywiście, każdy z elementów
wymagałby osobnego wywodu etymologicznego, co – rzecz jasna – stanowiłoby dla autorów
dodatkowe obciążenie i utrudnienie. Uczyniono wyjątek bodaj dla dwu terminów złożonych
z dwu słów, zamieszczając hasła: Science fiction (jest to napisana przez Krzysztofa Uniłowskiego rzetelna historia tego terminu) oraz Tradycja literacka (w tym przypadku mamy do
czynienia z mętnie zreferowana teorią Harolda Blooma).
Etymologie bywają w tej książce rozmaite, niektóre są umotywowane i sprawdzone,
inne – budzą zdziwienie, bo wydają się bliskie temu, co określa się mianem „etymologii ludowej”, ona zaś nie ma uzasadnień naukowych, wynika z przypadkowych analogii i z brzmieniowych podobieństw. Cytuję fragment początkowy hasła Dramat pióra prof. Kadłubka: „Gdy
ktoś szybko idzie, mówi w języku potocznym, że drałuje. Polski czasownik »drałować« znaczeniowo i brzmieniowo jest bliski greckiemu czasownikowi [...] dráo, działam’, jestem zajęty’” (s. 143). W haśle Chór, sporządzonym przez tego samego autora, pojawia się podobny typ
rozważań: „Gdy wypowiadamy na głos greckie słowo [...] chorós, słyszymy polskie »koło«”
(s. 115). Kiedy czytałem tego rodzaju dywagacje i rewelacje, przypomniała mi się rozmowa
z pewną moją znajomą, która żywiła przekonanie, iż nazwa pociągu Pendolino pochodzi od
czasownika „pędzić”! Pani owa ma wszakże tę przewagę nad autorem cytowanych zdań, że
nie zajmowała się nigdy rozwiązywaniem problemów filologicznych i układaniem słowników.
Trzeba stwierdzić, iż przytoczony tu początek tak ważnego hasła, jakim bez wątpienia jest
Dramat, stanowi dziwo, nawet gdyby uznać, że zestawienie dramatu i drałowania nie jest etymologią ludową i ma jakieś naukowe uzasadnienie. Dziwo, bo co z niego wynika? W istocie
nie wynika nic! Do sprawy incipitów haseł powrócę w dalszym toku tych uwag.
Z etymologią i jej eksponowaniem wiązać się mają wszakże sprawy najważniejsze dla
wszelkiego słownika terminologicznego. Pisze o tym całkiem jawnie prof. Nawarecki w swym
wprowadzeniu. Nie tylko wyznaje on bowiem gorące uczucie dla etymologii, z jego wywodu
wynika, że sądzi, iż w istocie etymologia terminu ważniejsza jest od jego znaczenia. Dominacja etymologii nad sensem to podstawowe założenie tego dzieła, takie właśnie przekonanie
ma być przejawem nowoczesności w jej postaci charakterystycznej dla obecnych czasów.
Przyjrzyjmy się bliżej tej tezie. Wynika z niej jednoznacznie swojego rodzaju upodrzędnienie
znaczenia, a więc tym samym odebranie uzasadnień takim publikacjom. Jeśli sięgam po
słownik terminologiczny, to chcę się czegoś dowiedzieć np. na temat fikcji (przywołuję tu
jedno z najsłabszych haseł w tym Słowniku), czegoś nie ograniczającego się do ewolucji
słowa. W publikacji, w której obowiązuje przekonanie, że etymologia dominuje nad znaczeniem, w rzeczywistości niewiele mogę się dowiedzieć na temat, który mnie interesuje. Wynikają z tego istotne i groźne dla każdego takiego słownika niebezpieczeństwa: skoro umniej-
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sza się wagę i rolę znaczenia, można zrezygnować z jego wyjaśniania. I twórcy koncepcji
omawianej publikacji, choć – na szczęście – nie wszyscy autorzy haseł, kwestionują rolę
definicji jako podstawowego elementu słownika. Niechęć do niej ujawnia się pośrednio
w tekście Zamiast wstępu prof. Nawareckiego, a wtóruje mu w jednym z haseł prof. Kadłubek. Definicja ma ustatyczniać świat i w ogóle jest czymś nader złym, przed czym trzeba się
chronić. Być może, definicje są paskudztwem, ale w tej materii ludzkości dotychczas nie
udało się wymyślić niczego lepszego. Autorzy słowników, którzy odrzucają definicje, skazują się na klęskę. Mamy tu do czynienia ze spektakularnym przykładem tego zjawiska.
3
W tym właśnie miejscu dotarliśmy do następnej sprawy o wielkim znaczeniu. Omawiany
Słownik jest obszerny, hasła są długie, każde liczy mniej więcej trzy stronice (mniejsze pojawiają się tylko na zasadzie wyjątku). Nie ma wątpliwości, że terminów literackich jest znacznie więcej, nie sposób wskazać konkretnej liczby, ale gdy się spojrzy na różne dziedziny
wiedzy o literaturze, a także gdy uwzględni się różne etapy historyczne, w jakich kształtowało się to terminologiczne bogactwo, nie można nie stwierdzić, iż przekracza ono podaną we
wstępie liczbę. Nie ma chyba na świecie słownika tego typu, który ogarniałby całokształt.
Koniecznością jest dokonywanie wyborów, to jedno z najpoważniejszych zadań (i trudności),
jakie stają przed projektodawcami, redaktorami i autorami takich publikacji. W żadnym
razie nie da się pominąć tego rodzaju wstępnych raf, przez które trzeba przebrnąć, jeśli oczywiście zestaw haseł ma być traktowany poważnie i nie stanowić domeny przypadku.
Otóż moim bodaj najcięższym zarzutem wobec omawianego Słownika jest to, że nie
można dociec, według jakich kryteriów zestaw ów powstawał i co decydowało o tym, że
pewne terminy do niego trafiały, inne zaś takiego wyróżnienia się nie doczekały. W tej dziedzinie panuje – nazwę rzecz po imieniu – wprost niebywały bałagan. Zacznę od przykładu
najprostszego: hasło Daktyl powinno się pojawić i dobrze się stało, że stopa ta została
uwzględniona (kompetentny tekst Łukasza Tomanka). Nasuwa się jednak momentalnie
pytanie: dlaczego w takim razie pominięto pozostałe nazwy z tego kręgu, choćby takie, jak
„trochej”, „amfibrach” i „anapest”, albo – inaczej – z jakich powodów nie zdecydowano się
na hasło zbiorcze, w którym omówiono by przynajmniej najczęściej występujące stopy. I na
to pytanie w tym słowniku nie można znaleźć żadnej rozsądnej odpowiedzi.
Sprawa dotyczy nie tylko wskazanego tu przypadku. Po prostu w tej dziedzinie panuje
w omawianej księdze – powtarzam – wprost trudny do pojęcia, a także opisania, bałagan.
Czytelnik, biorąc ją do ręki, nie wie, na znalezienie jakich informacji może liczyć. Powiem
otwarcie: racjonalnych kryteriów, według których dobierano hasła, tutaj nie ma; być może,
decydował o tym przypadek czy też przyznanie sobie prawa do anarchicznej samowoli, co
na jedno zresztą wychodzi. Nie ma rozsądnego powodu, by uznać, że – sięgam ponownie do
sygnalizowanego już przykładu – daktyl jest ważniejszy niż trochej czy amfibrach, a – przywołuję inny przykład – arabeska zasługuje na uwagę w przeciwieństwie do groteski, której
nie uwzględniono. Kiedy przeglądałem spis rzeczy, nasuwało mi się nieodparcie podejrzenie,
że zestaw haseł sporządzono – tak to się określa we współczesnej potocznej polszczyźnie –
„po uważaniu”.
W Słowniku nie ma terminów podstawowych, oto krótkie wyliczenie na zasadzie przykładu: rym, prąd literacki, mimesis, katharsis, parabola, opowiadanie, nowela, akcja, fabuła, oda, elegia, epos, epopeja, parodia, opis, monolog itp., itd.... Są natomiast hasła poświęcone zjawiskom partykularnym, niekiedy zbyt szczegółowym, po prostu marginesowym. Co
ma odbiorca myśleć o słowniku, w którym znajduje wspominane już hasło Kaskada, mogące interesować przede wszystkim badaczy twórczości Jerzego Żuławskiego, nie znajduje zaś
takich haseł, jak „liryka”, „epika” czy „gatunek literacki”. Wątpię, by odbiorca ów był szczególnie ukontentowany i ubawiony takim stanem rzeczy (a przecież „bawienie czytelnika”
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zadeklarował prof. Nawarecki we wstępie jako jedno z zadań Słownika); jeśli zależy odbiorcy na zdobyciu fundamentalnych wiadomości, rzetelnie i przejrzyście ujętych, na temat
kategorii o ogromnym znaczeniu dla naszej dyscypliny, znajdzie je choćby w którymś ze
słowników Stanisława Jaworskiego1, przeznaczonych dla szkół średnich. Przyznać trzeba,
że konieczność sięgania po słownik pomyślany dużo skromniej, ale profesjonalnie sporządzony, np. po to, by się dowiedzieć w czasie lektury hasła Metafora, co to takiego „mimesis”,
czy w trakcie lektury hasła Metrum, co znaczy termin „heksametr”, jest sytuacją osobliwą.
Z podobnymi praktykami, czyli wyjaśnianiem ignotum per ignotum, mamy w tym Słowniku
do czynienia nieustannie.
Pomijanie terminów o pierwszorzędnym znaczeniu w nauce o literaturze, a także często
występujących w różnego typu tekstach, staje się tym bardziej widoczne, gdy weźmie się pod
uwagę fakt, że obficie są w omawianym dziele reprezentowane i analizowane wyrażenia
i słowa, które bądź mają mniejszą wagę niż inne, opuszczone, bądź w ogóle nie są terminami. Nazwy prądów konsekwentnie zostały zbagatelizowane, poza jednym wyjątkiem – pojawia się secesja; mniej wyrobiony czytelnik może dojść do wniosku, że to najważniejszy prąd
w dziejach literatury, ważniejszy niż barok, romantyzm, realizm, no bo o nich nie ma ani
słowa. Hasło jest dobre (pióra Wacława Forajtera), właściwym dla niego miejscem byłby
jednak słownik terminologiczny historii sztuki. Termin „secesja” w pracach o literaturze
przywoływany jest raczej rzadko i stanowi wyraźne zapożyczenie z prac dotyczących malarstwa i architektury. Dlaczego na umieszczenie właśnie tego hasła zdecydowali się redaktorzy
Słownika, naprawdę nie sposób dociec, zapewne pozostanie to ich pilnie strzeżoną tajemnicą. A to tylko jeden z wielu podobnych przykładów.
Trzeba tu wskazać na drugą stronę tego osobliwego zjawiska. Prezentacji doczekały się
w omawianym Słowniku wyrażenia, które bądź w ogóle nie są terminami, bądź są terminami, ale z innych dziedzin. Np. do rangi terminu podniesione zostało słowo „kurdesz”, które
należy do polskiej tradycji poezji bachicznej, ale nie wchodzi w obręb terminologii; to rażący
przypadek hasła niepotrzebnego. Właściwe miejsce terminu „aporia” jest w słowniku terminologii filozoficznej, nie – literaturoznawczej. Przykłady można by mnożyć. Terminem w naszej dyscyplinie nie jest „skandal”, terminem nie jest w niej „kaprys”... Nie wiem, z jakiego
powodu znalazło się w Słowniku hasło Punctum, zwłaszcza że w rzeczywistości literatury nie
dotyczy, a przy tym należy w tym zbiorze do rekordowo mętnych.
Osobliwość Słownika stanowi to, że głównym spoiwem jest w nim układ alfabetyczny.
Jak widać, tego zasadniczego czynnika porządku nie dało się zakwestionować. W istocie
jednak wszystko ujęte zostało oddzielnie, między hasłami nie ma łączności (poza nader
nielicznymi wyjątkami), każdy z autorów dba o swoją działkę – i uprawia ją, nie patrząc na
to, czym zajmują się koledzy. Nie kształtuje się tutaj to, co można nazwać korespondencją
między hasłami, a ona właśnie wydaje się czymś koniecznym w dobrze pomyślanym słowniku terminologicznym, terminy bowiem nie są bytami odosobnionymi, składają się na
rzeczywistość mniej lub bardziej systemową. Jest charakterystyczne, że w zaprojektowanym
przez prof. Nawareckiego słowniku nie znajdujemy pozycji odnośnikowych, czytelnik nie
dowie się zatem, jakie zjawiska i terminy ze sobą współdziałają, w czym się wiążą, jak się do
siebie ustosunkowują, a nie mamy przecież do czynienia z monadami, z natury rzeczy istniejącymi w izolacji. Terminologia jest zjawiskiem jeśli nawet nie w pełni systemowym, to
systemoidalnym. Całkowicie została zlekceważona sprawa synonimiczności niektórych
terminów. W Słowniku znalazło się hasło Idylla, dobrze się stało, że ten gatunek uwzględniono. Nie ma jednak pozycji: „Sielanka patrz idylla”. I jedno, i drugie słowo jest całkowicie
uprawnionym terminem, synonimiczność tego typu wymaga zaznaczenia.

1
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Osobna dziedzina bałaganu to bibliografia prac na dany temat, dołączana do wszystkich
haseł, co jest, oczywiście, decyzją uzasadnioną. Przyznaję, nie zajmowałem się systematyczną analizą tych bibliograficznych wykazów, przeglądałem je na zasadzie próby. Ale i w tej
dziedzinie nie mogłem wyzwolić się od zdziwienia, że przy tak wielu artykułach słownikowych
uwzględniono pozycje marginesowe, nie wymieniono zaś takich, które mają charakter podstawowy. Dwa przykłady, pierwsze z brzegu. W haśle Alegoria zgrupowano sporo prac dość
luźno związanych z tą kategorią, pominięto zaś zredagowaną przez Janinę Abramowską
antologię Alegoria, zawierającą artykuły na ten temat, pierwotnie drukowane w dziale przekładów „Pamiętnika Literackiego”2. Inny przypadek: proszę wybaczyć, ale upomnę się o antologię, którą przed laty sporządziłem. Nazywa się ona Symbole i symbolika (1990), liczy
sobie prawie 400 stronic i zawiera prace tłumaczone z kilku języków. Przypuszczam, że jest
jednym z najobszerniejszych zbiorów studiów na ten temat dostępnych w polskiej wersji.
Łaska autorów zestawień bibliograficznych na pstrym koniu jeździ.
Skoro mowa o różnych dziwach cechujących tę księgę, to nie można pominąć sprawy
ilustracji. To prawda, słowniki, także terminologiczne, należą do tego rodzaju publikacji,
które w przeważającej liczbie przypadków obywają się bez obrazków. Jeśli traktuje się je
po prostu jako ozdobę, to nie stanowią one kwestii merytorycznej, tu jednak – jak wynika
z wprowadzającego tekstu pióra prof. Nawareckiego – autorzy przypisują im większą, w taki
czy inny sposób, zasadniczą, rolę. Powstaje problem o charakterze ogólnie metodologicznym:
czy istotnie można ilustrować pojęcia i terminy, nie podejmę go wszakże, omówienie tej
sprawy zdecydowanie wykraczałoby poza ramy recenzji. Jeśli jednak ilustracje mają być
ważnym elementem, trzeba się zastanowić, jaką pełnią rolę wobec tekstów słownych. I tu
od razu nasuwa się refleksja, iż dobrano je osobliwie, pytanie: jak? Musiałoby ono zostać
bez odpowiedzi ze względu na to, że i tutaj trudno byłoby zrekonstruować jakieś powszechnie obowiązujące zasady. W przypadkach, w których dana kategoria – taka jak alegoria –
występuje także w sztukach wizualnych, ilustrację będącą przykładem dobrać łatwo.
Skoro już to hasło wspomniałem, zastanawiam się, czy satyryczny rysunek Daumiera,
przedstawiający dwu adwokatów, zapewne coś do siebie mówiących, czy wręcz kłócących
się, jest przykładem właściwym; w takich sytuacjach nasuwa się pytanie: alegoria tak, ale
czego? Niekiedy ilustracja po prostu udosłownia to, o czym się pisze. Np. w haśle Klimaks
pojawiają się rozważania o drabinie, obrazek właśnie ją przedstawia, choć można sparafrazować słynne zdanie sarmackiego encyklopedysty i rzec: drabina jaka jest, każdy widzi.
W większości przypadków trudno dociec, dlaczego dany wywód ilustrowany jest w ten czy
inny sposób. Nie wiem, z jakich powodów przy haśle Narrator (zresztą nader jednostronnym
i przez to mylącym) pojawia się portret Joyce’a, choć z równym powodzeniem mógłby go
zastąpić portret Homera lub Gombrowicza, Karola Maya lub Katarzyny Grocholi. W wielu
przypadkach trudno znaleźć związek między tekstem a ilustracją. Np. hasłu Oryginalność
towarzyszy reprodukcja socrealistycznego obrazu Wojciecha Fangora przedstawiającego
trzy osoby stereotypowo potraktowane: robotnika i jego partnerkę oraz wytwornie ubraną
burżujkę w ciemnych okularach i z trzymaną obydwiema rękami elegancką torebką. Nie
wiem, czy ta malarska kompozycja z początku lat pięćdziesiątych wieku XX ma demonstrować oryginalność czy brak oryginalności. Dodam na marginesie, że hasło to napisała
Joanna Roszak, autorka kilku tekstów pozytywnie wyróżniających się przejrzystością
i dyscypliną wywodu. A jak już wiemy, nie są to wartości i cnoty w tym Słowniku przestrzegane.

2
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4
Doszliśmy do następnej sprawy wielkiej wagi: czy obowiązują tutaj jakieś konsekwentnie
przestrzegane zasady w konstruowaniu poszczególnych haseł? Owszem, ale nie takie, jakich
można byłoby się spodziewać w publikacji, w której tytule pojawia się termin „słownik terminologiczny” (bo to – czy to się komuś podoba czy nie podoba – także termin, lub raczej,
by być precyzyjnym, metatermin). Jak się wydaje, jedną z reguł obowiązujących w omawianym dziele jest to – pośrednio wspominałem o tym wcześniej – by hasła charakteryzowały
się mniej więcej przybliżonymi rozmiarami. Czym tłumaczyć takie dążenie do zrównania – nie
wiem; w większości słowników terminologicznych hasła są pod tym względem konsekwentnie różnicowane, a już sama objętość stanowi ważną wskazówkę dla czytelnika, dotyczącą
rangi danego terminu, jest istotnym sygnałem. W pewnych przypadkach ta tendencja ma
fatalne konsekwencje, przy czym chodzi o coś więcej niż o ujawniające się z tej okazji dysproporcje. Chodzi o to, że w niektórych sytuacjach owe trzy stronice to zbyt mało, w innych
zaś zbyt dużo. Gdyby uwzględnione zostały takie terminy, jak „epika”, „monolog”, „romantyzm”, „tragedia”, a także inne, należące do podstawowego wysłowienia w nauce o literaturze, spodziewać by się należało haseł najobszerniejszych w obrębie wyznaczonych przez
zespół redaktorski rozmiarów i limitów. I odwrotnie: takie np. terminy, jak uwzględnione
w spisie i opatrzone komentarzem „nagrobek”, „kryptonim”, „errata”, „villanella”, zasługiwały na omówienia krótkie, zaledwie kilkuzdaniowe. Czytając to dzieło miałem w pierwszym
przypadku poczucie niedosytu, w drugim – znacznie częstszym – zbytecznego nadmiaru.
W tym ostatnim redundancja zyskiwała przewagę nad zwięzłością
Paradoksalnie i w pierwszej, i w drugiej sytuacji w sporej większości haseł ujawniało
się to, co określiłbym jako przypadkowość przekazywanych informacji. Wyraża się to we
wprowadzaniu wątków, które są zupełnie zbyteczne. I tak dzieje się w niepotrzebnym haśle
Kaprys, bo taki termin w dyscyplinie naszej nie funkcjonuje, choć sporadycznie słowo może
się ewentualnie pojawić. Nawiasem mówiąc, pomieszczone zostały w haśle tym rozważania
o kozach, w istocie niczym się nie tłumaczące, no bo przecież nie jest to ani słownik zoologiczny, ani nawet słownik symboliki zwierzęcej występującej w języku, w literaturze, w ikonografii. Takich dodatków rozpychających hasła, by podporządkowały się temu, co uznano
za objętościową normę, jest dużo. We wspominanym już haśle Klimaks nie tylko pokazano,
jak drabina wygląda, ale zaczęto od takiej informacji: „Klimaks to drabina. Drabina zakłada pojęcia góry i dołu. Góra i dół sugerują hierarchię. Hierarchia wprowadza porządek –
porządek jest szczeblem podczas wspinaczki do nieba” (s. 269). Nie chce się takiego słowotoku komentować! W ten sposób snuć można rozważania w nieskończoność, bo drzewo,
szafa, wieża itd. również odznaczają się tym, że posiadają górę i dół, jak wszystkie inne
przedmioty należące do świata ludzkiego poza tymi, które – niczym kartka papieru – są
płaskie. Czasem natrafiamy na niezwykłe rewelacje. Profesor Kadłubek w haśle Paignion
odkrywa taką zaskakującą prawdę: „Dziecko patrzy na świat oczami dziecka i stawia dziecinne pytania, które mogą jednakowoż okazać się głęboko filozoficzne w swej prostocie”
(s. 351).
Tego rodzaju odkryć i maksym pojawia się w tej książce sporo. Pokaźna część autorów
(w tym najbardziej prominentni) gardzi – jak wiemy – definicjami, w ogólności nie lubi tzw.
stylu naukowego. Na konsekwencje nie trzeba było długo czekać. Przypominam, że prof.
Nawarecki deklaruje w słowie wstępnym, iż teksty zebrane w tej księdze mają bawić czytelnika. Czy takie rewelacje są składnikiem tej zaprojektowanej zabawy? Domyślam się, iż
jedną z dyrektyw, przekazanych autorom, było to, że mają się poszczególne pozycje rozpoczynać od zdań efektownych, przyciągających uwagę, często „poetyckich” i metaforycznych.
Np. hasło Aforyzm, autorstwa prof. Kadłubka, rozpoczyna się tak oto: „Aforyzm jest dowodem na to, że myśl potrafi być złota, lotna, zwinna; że może zwijać się jak jeż i wzlatywać
jak ptak. O aforyzmie wolno mówić dyskursem wzlatującym, ponieważ w dużym stopniu
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ma naturę ptasią. Istnieje wpisana weń tendencja do niezależności, lekkości, do wzbijania
się w górę, nieustanna gotowość do skoku [...]” (s. 36). Zdumiewa ta metaforyczna elephantiasis w publikacji mającej pełnić funkcję słownika terminologicznego. Z jednej strony, jest
to prosta konsekwencja kwestionowania definicji, z drugiej zaś – braku odpowiedzialności
za słowo, co wiąże się, jak w cytowanym przypadku, z tandetą stylistyczną; w taki sposób
napisać można o każdym terminie wszystko, co się chce, dowolność nie zna granic, niszczy
dyscyplinę wysłowienia – i otwiera drogę do bełkotu. W rozważaniach o aforyzmie kierunek
wywodu określiło przyjęte, ale potoczne wyrażenie „skrzydlate słowa”. W konsekwencji
„dyskurs wzlatuje”. Nawiasem mówiąc, radbym wiedzieć, co to wyrażenie ma znaczyć. Im
hasło słabsze, tym więcej tandetnych poetyzmów. Pojawiają się one zresztą nie tylko w incipitach, stanowią m.in. „ozdobę” zakończeń. Hasło Felieton kończy się takimi oto słowy:
jest on „obietnicą nieprzelotnej relacji autora z czytelnikami, na których czeka on zawsze
w tym samym miejscu, by w poufałej rozmowie, zamiast mdłej buły codzienności, uraczyć
ich lekkim, cieszącym zmysły, deserem ze współczesności” (s. 181).
W wielu przypadkach hasła są tak pomyślane, jakby wzorcem gatunkowym był dla ich
autorów właśnie felieton. Ma być efektownie, przyjemnie, lekkostrawnie. Muszę wyznać, że
jest to jedyny znany mi słownik terminologiczny, w którym obowiązuje tak formowany
wzorzec gatunkowy. Niestety, przyjęcie tego rodzaju ideału hasła nie sprzyja dyscyplinie,
a czasem wręcz ją uniemożliwia. Toteż natrafiamy na różne dziwne rozwiązania. Niekiedy
dwa wyraźnie różniące się znaczenia traktuje się tak, jakby chodziło o jedno. Z czymś takim
spotykamy się np. w haśle Katachreza. Jest to pokaz bałaganu myślowego i właśnie terminologicznego, jaki w omawianej książce panuje. Nie można bowiem sprowadzać do jednego
i tego samego znaczenia katachrezy jako uzupełniania wyrażeń, których brak w systemie
językowym (typu „noga krzesła”), i jako niespójności semantyczno-stylistycznej (w rodzaju
klasycznego przykładu przytaczanego przez Witolda Doroszewskiego, zaczerpniętego z reportażu z wyścigów: „wszystko jest w rękach konia” ás. 265ñ). Autor zresztą posługuje się
w swych wywodach katachrezami w sensie drugim, o czym świadczy taki przykład: „sformułowanie [...] najbardziej sugestywnie brzmiałoby zapewne w wymownych oczach poety
[...]” (s. 266). Tego rodzaju stylistyka – a jej przykłady można mnożyć, czerpiąc je nie tylko
z rozważań o katachrezie – pojawia się w Słowniku nieustannie. Nie sprzyja ona precyzji
i jasności wywodu, niekiedy zaś prowadzi do efektów niezamierzenie groteskowych. Jest
także przejawem wątpliwych umiejętności pisarskich i po prostu marnego stylu. Hasło
Patos rozpoczyna się od takich oto wzniosłości: „Etymologiczne źródła pojęcia patosu wypływają z mrocznego masywu zbiorowej niepamięci, a gdy się już z niej wyłonią, płyną
w stronę oceanu mądrości meandrami świata bólu, doświadczenia, poznania i pasji” (s. 368).
I tego typu rozważania płyną, płyną, płyną... – nierzadko przypominając rubrykę z tygodnika „Przekrój”, która nazywała się Humor zeszytów szkolnych. Niestety, zwłaszcza w książce, której wydawcy powinni dbać o przestrzeganie standardów stylistycznych, jest to humor
czarny.
Dalsza sprawa: w jaki sposób i w jakim zakresie są przywoływane konkretne materiały
literackie? Pod tym względem hasła są wysoce zróżnicowane. O niektórych, niestety niezbyt
licznych, powiedziałbym, że są wzorowe, dużo z nich można się dowiedzieć. Wymienię dwa:
Kołysanka Beaty Stefaniak-Maślanki i Koncept Agnieszki Skolasińskiej. Są to teksty rzeczowe, przejrzyste, z tezami dobrze uzasadnionymi. W wielu hasłach rozgadanie zdecydowanie
przewyższa konkret. Niekiedy brak podstawowej egzemplifikacji. Np. z hasła Ballada czytelnik nie dowie się, że najwybitniejszym poetą polskim piszącym w XX wieku ballady jest
Leśmian. Z hasła Hagiografia nie zdobędzie informacji o tym, że podstawowym gatunkiem
w jej obrębie są żywoty świętych. I znowu także w tej dziedzinie nie ma zasad, które by obowiązywały. Wszystko dzieje się po uważaniu, wielekroć głównym czynnikiem regulującym
jest po prostu przypadek. Niedopuszczalny zwłaszcza w publikacji o charakterze słownikowym bałagan daje o sobie znać nieustannie.
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Na tę książkę chciałbym spojrzeć z jeszcze jednego punktu widzenia, nasuwa się bowiem
pytanie: jak to się stało, że pozycja tak bałaganiarska, nieprzemyślana, daleka od profesjonalności, w istocie nie zredagowana, tandetna i manieryczna stylistycznie, mogła się w ogóle ukazać w tej postaci? W książce ujawniono skład zespołu, nazywającego się Radą Naukową. Tworzyło ją pięcioro uczonych, mieszkających w kraju lub za granicą. Czy żaden z nich
nie żywił wątpliwości? Czy żadnego z nich nie zastanowiło, że słownik ten to pokaz dumnego z siebie dyletantyzmu, w istocie stanowiący antysłownik jako realizacja nader osobliwego
zamierzenia. Nie znam na te pytania odpowiedzi, ale nie mogę ich nie zadać. Chciałbym
również zapytać, jak to się stało, że taka pozycja przecisnęła się przez trudne do przebrnięcia grantowe sita. O jednym piszę ze sporą przykrością, o tym mianowicie, że książka ukazała się w poważnym wydawnictwie „słowo/obraz terytoria”, mającym duże zasługi w publikowaniu cennych pozycji z zakresu humanistyki, tak oryginalnych, jak tłumaczonych.
Czytając ją, miałem wrażenie, że tekstów składających się na tę publikację nie tknęła ręka
reprezentujących wydawnictwo redaktorów, bo inaczej trudno byłoby wytłumaczyć pojawianie się fatalnych poetyzmów, a także różnego rodzaju pretensjonalności i rażących kiksów
stylistycznych.
I jeszcze jedno: Ilustrowany słownik terminów literackich został pomyślany jako niekiedy pośrednia, a niekiedy niemal bezpośrednia polemika ze strukturalizmem. Jest to zjawisko
zrozumiałe i poniekąd naturalne, że pracownicy naukowi młodszego pokolenia określają się
w sposób krytyczny wobec swych najbliższych w sensie chronologicznym poprzedników.
Widzimy tu typ zachowań nierzadki tak w różnych dziedzinach sztuki, jak w naukach humanistycznych, niejednokrotnie stanowi to czynnik rozwoju i ma swoje uzasadnienie w przekonaniu, które zresztą nie zawsze się sprawdza, a mianowicie w wierze, że „my to zrobimy
lepiej”. To, co nazwałbym polemiką pokoleniową, rozumiem i w wielu przypadkach cenię.
Trudno mi jednak pojąć, że tego rodzaju generacyjną reakcją na strukturalizm są teoria
i metodologia, które można określić za pomocą neologizmu „bałaganizm”.
Abstract
MICHAŁ GŁOWIŃSKI Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences,
Warsaw
A DICTIONARY HODGE-POGDGE
The subject of this negative review is Ilustrowany słownik terminów literackich (An Illustrated Dictionary
of Literary Terms) published in 2018. In the reviewer’s eyes it serves as an example of ineptness and
incompetence expressed both in the choice of entries (the key of which is unknown), and in chaos
and in general disrespect to the rules of terminological dictionaries preparation. Supposedly, without
any harm to scientific values, the dictionary in question is designed to entertain the readers and reveal
the expression of editors’ and authors’ fondness, e.g. love of etymology, being more important than the
term’s meaning, is declared.
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