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R O Z P R A W Y

I

A R T Y K U Ł Y

Pamiętnik Literacki CX, 2019, z. 2, PL ISSN 0031-0514
DOI: 10.18318/pl.2019.2.1

KAROL SAMSEL Uniwersytet Warszawski

„PIERŚCIEŃ WIELKIEJ-DAMY” CYPRIANA NORWIDA JAKO DRAMAT
INTERFIGURALNY
Cyprian Norwid w dziedzinie dramaturgii pozostawał aktywny przez wszystkie
cztery dekady swojej twórczości. Poszukując nowych środków artystycznego wyrazu, sięgał zarówno do klasycznych dzieł Williama Szekspira, jak i do mniej typowych
inspiracji, w tym (wiele na to wskazuje) do Ożenku i Rewizora Nikołaja Gogola1.
Bez wątpienia był zaabsorbowany myślą o odnowie gatunku, proponowane przez
siebie strategie modernizacyjne realizował jednak w sposób niekonwencjonalny,
idiomatyczny, co nie przysporzyło mu ani uwagi, ani tym bardziej – sympatii ze
strony ówczesnej publiczności literackiej bądź też teatralnej. Zapisany w dwóch
wersjach Aktor (w żadnej z nich nie ukończony) jest niespotykaną w latach sześćdziesiątych XIX wieku hybrydą komedii moralnej, tzw. białej tragedii oraz dramatu
ekonomiczno-społecznego. Kleopatra i Cezar z lat siedemdziesiątych XIX wieku to
natomiast biała tragedia historyczna, a zarazem – wedle nielicznych wówczas czytelników tego utworu – zdecydowana odpowiedź na Antoniusza i Kleopatrę Szekspira 2. Niemałą rolę w kreowaniu autonomicznego Norwidowskiego uniwersum
dramatycznego odegrała skuteczna rywalizacja poety z formułą polskiej dramaturgii romantycznej, wypracowaną już przez lata wpływów i oddziaływań. Liczne ślady
tej rywalizacji zachował w swoim kształcie (jako jeden z niewielu w ogóle ukończonych przez artystę dramatów) Pierścień Wielkiej-Damy.
Interfiguralność jest specyficzną odmianą intertekstualności. Autorstwo terminu, co więcej – stworzenie kompletnej teorii interfiguralności – przypisać należy
Wolfgangowi G. Müllerowi. W fundamentalnym dla owego tematu studium zatytułowanym Interfigurality. A Study on the Interdependence of Literary Figures Müller
stara się objaśnić naturę tzw. figur do ponownego wykorzystania, czyli – jak to
określa – „re-used figures”3. Jednocześnie zastrzega, że decydując się na ten termin,
świadomie rezygnuje z innego, bardziej narzucającego się i pod wieloma względami
funkcjonalniejszego słownika pojęć: „termin »figury do ponownego wykorzystania«
przedkładam ostatecznie ponad terminy »figury zapożyczonej« (figure on loan) oraz
1
2
3
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»wypożyczonej« (borrowed figure)”, gdyż „pełna, interfiguralna identyczność nie jest
osiągalna”4. Müller tłumaczy:
Mówimy o figurach do ponownego wykorzystania po to, by wskazać, że jeśli autor przejmuje figurę z pracy innego autora do swojego utworu, wchłania ją w obręb jego formalnej i ideowej struktury,
wykorzystując na własny użytek, który może obejmować zakresy od parodii i satyry aż po fundamentalne przewartościowania, a ostatecznie i ponowne odkrycie rozpatrywanej figury5.

Fabuła Pierścienia Wielkiej-Damy na pierwszy rzut oka nie zdradza cech tzw.
tekstu interfiguralnego. To bardzo znamienne, bo pod wieloma względami wczesną
dramaturgię Norwida, a szczególnie Zwolona, Krakusa oraz Wandę, można nazwać
interfiguralną. Müllerowskie „ponowne wykorzystywanie” figur najwidoczniej występowało w Zwolonie, na co już w 1968 roku zwracała uwagę Maria Grzędzielska6.
Przypadki Krakusa i Wandy są z kolei mniej oczywiste, chociaż Krakus – zdawałoby się nacechowany jest interfiguralnością o wiele bardziej wyrazistą: Rakuz, zły
brat albo słowiański Kain, to potencjalny odpowiednik Balladyny, a Krakus, brat
dobry lub słowiański Abel – Aliny z dramatu Juliusza Słowackiego. W kreacji Norwidowskiej Wandy daje się dostrzec echa inspiracji Norwida filozofią genezyjską
Słowackiego, szczególnie zaś – Snem srebrnym Salomei (co skłania do zestawień
Wandy z Salomeą). Po roku 1860 interfiguralność u Norwida również wcale nie
wygasa, czego dowodem mogą stać się reminiscencje z Szekspirowskiego Króla
Leara w dyptyku dramatycznym Tyrtej. – Za kulisami (prawdopodobne kopiowanie
struktury domu Leara poprzez ród Kleokarpa, ojca Eginei).
Nie ustalił się dotychczas obraz autora Pierścienia Wielkiej-Damy jako dramaturga interfiguralnego. Norwid w oczach badaczy nie ujawnia w utworze ani poprzez
utwór zbyt wielu znaczących zakresów interfiguralności, nie jest ona istotnym,
idiomatycznym elementem poetyki Norwidowskiego dramatu. Czy słusznie formułujemy założenia tego rodzaju? Wróćmy do problemu fabuły Pierścienia Wielkiej-Damy. Jak już zostało powiedziane, jej streszczenie – inaczej niż np. zrekapitulowanie mozaikowej fabuły Zwolona – nie ułatwia nam wytropienia potencjalnych
interfiguralnych składników tekstu. Sławomir Świontek relacjonuje ją następująco:
W dramacie o kradzież klejnotu Hrabiny zostaje posądzony główny bohater, Mak-Yks, a w czasie
rewizji okazuje się, że jedyną kradzieżą, jakiej się dopuścił, było zabranie podczas przyjęcia u Hrabiny
kilku „złamków chleba” ze stołu. Zmuszony jest do upokarzającego tłumaczenia się, że „kradzieży”
swojej dokonał po prostu z głodu, a znaleziony przy nim pistolet nosił z zamiarem popełnienia samobójstwa. Po przypadkowym odnalezieniu pierścienia zdeprymowana swoim poprzednim zachowaniem
Hrabina – kiedy to dopuszczając myśl, że sprawcą kradzieży jest Mak-Yks i chcąc go w jakiś sposób
ratować, zeznawała fałszywie, że jest on umysłowo chory, a później, że mu sama raczyła podarować
pierścień – widząc upokorzenie bohatera, ofiarowuje mu swoją rękę. Zakochany Mak-Yks, mimo że daje
odczuć Hrabinie swoją świadomość motywów, jakie skłaniają ją do takiego kroku, przyjmuje tę ofiarę.
Zaręczynom towarzyszy jednak, zarządzony przez Hrabinę na koniec przyjęcia, fajerwerk ułożony w pierścień ogni sztucznych, a choć zachwyty zgromadzonych gości („f i k c j a wyśmienita”, „udanie-ogniste”)
stanowią komentarze na jego widok, to równie dobrze mogą odnosić się do zrękowin Hrabiny z poetą.
Zbieżność sytuacji oraz dwóch pierścieni – sztucznego na niebie i zaręczynowego – nie jest przypadkowa7.

4
5
6
7
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M. G r z ę d z i e l s k a, Symbolika „Zwolona”. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4.
S. Ś w i o n t e k, wstęp w: C. N o r w i d, Pierścień Wielkiej-Damy, czyli Ex-machina-Durejko.
Oprac. S. Ś w i o n t e k. Wrocław 1990, s. XXVI–XXVII. BN I 274.

2019-06-10 16:32:07

KAROL SAMSEL

„Pierścień Wielkiej-Damy” Cypriana Norwida jako dramat interfiguralny

7

To, rzecz jasna, nie wszystko – zaledwie opis aktu III – wystarczająco wiele
jednak, aby rozpocząć szczegółową analizę. Tadeusz Boy-Żeleński w pospiesznej,
recenzenckiej uwadze sformułowanej w związku z prapremierą Pierścienia Wielkiej-Damy na deskach teatru „Reduta” (1936), wskazał istotną – w jego przekonaniu –
zbieżność pomiędzy utworem Norwida a Fantazym Słowackiego. Nie sugerując
wprost, co prawda, iż Norwid mógł znać ów dramat, Boy dawał jednakże jasno do
zrozumienia, że jest to więcej niż możliwe, gdyż – jak podkreślał: „od r. 1866 były
już dostępne pisma pośmiertne tego poety [tj. Słowackiego] i [...] w Fantazym Słowacki zrealizował na swoją rękę – i jak wspaniale! – program »wysokiej komedii«”8.
Chyba nieco na wyrost ocenił tę wypowiedź Boya kilkadziesiąt lat później Roman
Taborski, który potraktował ją jako odmówienie autorowi Pierścienia Wielkiej-Damy
prawa do programowego prekursorstwa9. Nie taka była intencja Żeleńskiego. Mimowolnie jednak dostrzegł on sprawę niebagatelną, która może łatwo umykać
uwadze badaczy dramatu i przez lata nie była uwzględniana. Chodzi o kwestię
hipotetycznych lektur Norwida w latach sześćdziesiątych XIX wieku, przede wszystkim – w perspektywie następującego wówczas otwierania archiwów Mickiewicza
i Słowackiego oraz udostępniania ich spuścizny, zwłaszcza dramatycznej.
Wypada zacząć nie od Fantazego – a właściwie to nie od Niepoprawnych (tak
bowiem brzmiała pierwotna wersja tytułu dramatu opublikowanego z rękopisu
przez Antoniego Małeckiego) – ale od Dziadów części I wydanych po raz pierwszy
drukiem w Paryżu w 1860 roku10. Jeśli bowiem spróbujemy w duchu tekstu Mickiewicza odczytywać pierwsze dwa akty Pierścienia Wielkiej-Damy, zdumieć nas
musi ich formalne podobieństwo do sceny otwierającej dramat Mickiewicza – monologu Dziewicy. W planie analizy interfiguralnej Dziewica jest „figurą do ponownego wykorzystania” dla kreacji Mak-Yksa, mówiąc w uproszczeniu: w ujęciu interfiguralności Mak-Yks to (w pewnym istotnym sensie) „nowa” Dziewica.
Co pozwala tak śmiało rzutować jedną postać na drugą? Szereg zbieżności,
czerpanie z identycznych motywów, podobna wreszcie gospodarka rekwizytami oraz
sposób ich wykorzystania. Zanim jednak te analogie wyłonimy, warto pokrótce
streścić I i II akt dramatu. Do willi owdowiałej Hrabiny Marii Harrys przybywa graf
Szeliga, jej dawny, odrzucony niegdyś adorator, do którego dotarły pogłoski o jej
rychłym ponownym zamążpójściu. Na skutek jego przyjazdu oraz działań równie
rzutkiego, co groteskowego gospodarza całego obejścia, „egzekutora”, sędziego
Klemensa Durejki, ze swojej izby na poddaszu wyeksmitowany zostaje Mak-Yks.
Upokorzony, udaje się on do Hrabiny, by prosić ją o protekcję – jednak nie w swojej sprawie, lecz – dla syna służącej, Salome. Wpuszczony do pokojów Hrabiny
niefortunnie w trakcie zmieniania przez nią toalety, zostaje szorstko i pryncypialnie
odprawiony, co natychmiast doprowadza go do wybuchu gniewu w obecności Marii oraz jej zaufanej towarzyszki, przenikliwej Magdaleny Tomir. Hrabina zaprasza
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go jednak, podobnie jak Szeligę, na wieczorne przyjęcie, na którym dochodzi do
wydarzeń przedstawionych już w cytowanym wcześniej streszczeniu aktu III. Warto jeszcze dodać, że w sposób wybitny dramat Norwida ukazuje konfrontacje światopoglądowe: Szeligi z Mak-Yksem w scenie 6 aktu I oraz Szeligi z Magdaleną Tomir
w scenie 3 aktu II.
Wróćmy jednak do Mickiewicza oraz do Dziadów części I. Utwór rozpoczyna się
od – znamiennego dla tego autora – podziału na lewą oraz prawą część sceny (wyzyskiwanego potem przez poetę dla rozróżnienia świata ziemskiego i duchowego
w Dziadach drezdeńskich). Po prawej stronie znajduje się „Dziewica w samotnym
pokoju”, „zwierciadło” oraz „ksiąg mnóstwo”, do tego „świeca gasnąca na stole
i księga rozłożona (romans »Valerie«)”11. Po lewej umieszczono okno dające widok
na pole – stamtąd nadciągnie na scenę, a tym samym wtargnie do pokoju Dziewicy, gromada obrzędowa, procesja Dziadów z Guślarzem na czele. Nadszedł czas,
aby zauważyć pierwszą koincydencję: izdebka Mak-Yksa na poddaszu wydaje się
zorganizowana w ten sposób, ażeby „powtarzać” cechy „samotnego pokoju Dziewicy”.
W didaskaliach otwierających akt I czytamy, że to poddasze z „wnętrzem założonym
księgami” (N 19112), że jest ranek. Do tego pierwsze słowa Norwidowskiego Mak-Yksa „powielają” jak gdyby początek wypowiedzi Dziewicy u Mickiewicza: są skargą na przerwanie lektury, a w obu wypadkach czytanie przerywa światło – zbyt
mocne, jak rażący promień słońca u Norwida, lub zbyt słabe, jak niewyraźny płomień
gasnącej świecy u Mickiewicza. Skargom tym towarzyszy zdecydowany ruch mówiącego (powstawanie znad książki, a dodatkowo u Norwida przemieszczenie się
w stronę okna). U Mickiewicza (to charakterystyczne dla całych Dziadów wileńsko-kowieńskich13) mamy do czynienia ze sceną pogrążoną w ciemnościach, u Norwida – z wnętrzem rozjaśniającym się wraz z rozsuwaniem zasłon przez Mak-Yksa
i uwalnianiem się światła poranka:
MAK-YKS

przerywając czytanie
Oto pierwszy promień, z tych, co rażą...
Posuwa zasłonę w oknie.
Jakby jedne były nam z n a j o m e,
Drugie o b c e – i te szły w szyby,
Jak ktoś obcy, lub obcych zwiastujący... [N 191]
DZIEWICA

(wstaje od stołu)
Świeco niedobra! właśnie pora była zgasnąć!
I nie mogłam doczytać – czyż podobna zasnąć?14

11
12

13
14
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Niemało kontrowersji – tak w Dziadach części I, jak w Pierścieniu Wielkiej-Damy – wzbudzają... książki (w pokoju Dziewicy) oraz księgi (w izdebce Mak-Yksa).
Słynna, poetycko wypowiedziana deklaracja samotnej bohaterki Dziadów, należącej do generacji „niewinnych młodych czarodziejów”15, jest de facto przyznaniem
się do duchowej słabości oraz niemocy. Jednocześnie – paradoksalnie – stanowi
przejaw nie słabnącej ani na chwilę siły życiowej, wyrażanej w przestrzeni zastępczej niejako: w obszarze egzystencjalnej ironii. To – można by tak rzecz ująć – ironiczne credo całego pokolenia lat dwudziestych XIX wieku; antyfaustyczna summa.
Swój „samotny pokój” Dziewica nazywa jaskinią, ta jaskinia zaś, w planie całego
monologu, symbolizować ma katabazę, zstępowanie świadomości romantycznej
w głąb siebie, a także – świata. Bohaterka nie powtarza jednak tym samym gestu
Fausta. Jaskinia jest dla niej punktem kresu, dla „mędrców dawnych wieków” –
wręcz przeciwnie: stanowiła początek podróży w poszukiwaniu „skarbów albo leków
i trucizn”. Z tych trzech dróg „niewinnej, młodej czarodziejce” pozostała już wyłącznie jedna ścieżka – trucizny, a więc, sit venia verbo: samobójstwa. Lecz w tym
świecie nawet samobójstwo musi zmienić się w autokarykaturę. Skrupuły religijne,
wśród nich zaś przede wszystkim wiara w duszę nieśmiertelną, nie pozwalają bowiem Dziewicy na targnięcie się na własne życie. W tej sytuacji, w klinczu pomiędzy
sceptycyzmem a pobożnością, istnieje zatem tylko jedno rozwiązanie: „pogrzebanie
się” między kartami sentymentalnych książek, rodzaj odwróconej śmierci, literackiego usunięcia się ze świata.
Mak-Yks dokładnie powtarza ten gest – na swój sposób, na swoją modłę. Monolog w scenie 3 aktu I Pierścienia Wielkiej-Damy (po opuszczeniu mężczyzny przez
Salome), a zwłaszcza jego druga część – w istocie zdradza cechy tekstu „przepisanego” według wzoru i poprzez wzór monologu Dziewicy. Istnieją tu co najmniej trzy
płaszczyzny korespondencji: po pierwsze – jak Mickiewiczowska bohaterka z książkami, tak Mak-Yks poufnie rozmawia z księgami; po drugie – gdy Dziewica wspomina o „chowaniu duszy w kartach” sentymentalnych książek, szczególnie romansu Valerie, Mak-Yks księgi nazywa ożywionymi światłem mumiami, spowitymi
„ciszą umarłych serc”; po trzecie wreszcie, co może najważniejsze – figurę „niewinnych, młodych czarodziejów” zastępuje się w Pierścieniu Wielkiej-Damy figurą
„ludzi mało-czynnych”, a właściwie (kryje się tutaj, podobnie jak u Mickiewicza,
perspektywa globalna) „najmniej czynnych” spośród tych istniejących na Ziemi:
MAK-YKS

oglądając naokoło mieszkanie swoje
Pociechy mam ja mnogie!... ot... ten kąt...
ku oknu
Tam! Marii cień dostrzegalny z dala.
ku wnętrzu
Ciszę umarłych serc w księgach moich,
Co nie samym obcują czytaniem.
tajemniczo
Bywa, iż z e w n ę t r z n o ś ć t y c h t u p i s m,
Rozesłanych tam i sam, przypadkiem

15
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Ożywiona rzutem światła naraz,
Jako grupy mumii w piramidzie,
Szerokimi wargi coś powiada,
A mury zejmują to w powietrze,
Które c a ł e należy tu do mnie! –
Z politowaniem
M a ł o - c z y n n y m! niech mnie kto nazywa –
(Jeszcze nie obliczyliśmy pracy!
Dzień zaświta jaśniejszy ku temu –) [N 196–197]
DZIEWICA

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Czyż nie znajdziem zatrudnień? Mędrce dawnych wieków
Zamykali się szukać skarbów albo leków
I trucizn – my niewinni młodzi czarodzieje
Szukajmy ich, by otruć własne swe nadzieje.
A jeżeli do grobu wstęp wiaráąñ zawarty,
Pochowajmy swą duszę za życia w te karty;16

Powraca w Pierścieniu Wielkiej-Damy znany już dzięki monologowi Dziewicy obraz odwróconego samobójstwa, nie popełnianego realnie, lecz niejako
w zastępstwie, literacko, a zatem groteskowo i karykaturalnie. Chodzi, rzecz jasna,
o Mak-Yksa i jego postawę ukazaną w scenie 2 aktu III. Jakim cudem – pytał w roku 1936 Boy-Żeleński – „wygłodzony kandydat na samobójcę opycha się ciasteczkami, po których światopogląd jego staje się mniej rozpaczliwy”17? Zadziwienie
wybitnego krytyka można by przecież spotęgować jeszcze bardziej, „kandydat”
bowiem czyni to w sposób wyjątkowo wyrafinowany, powołując się (niczym na
usprawiedliwiający siebie, literacki paragraf) na pieśń V Byronowskiego Don Juana,
dokładniej na wersety 239–240 oraz 241–256, co jako jeden z pierwszych zauważył
Juliusz Wiktor Gomulicki18.
Wiele z tej szarady staje się zrozumiałe właśnie w zestawieniu z Mickiewiczowskimi Dziadami. Dziewica pobieżnie streszcza wszystkie wątki Valerie naraz, Mak-Yks dokładnie cytuje jeden passus z Byronowskiego Don Juana. Dziewicę otaczają książki, Mak-Yksa – księgi. Dziewica jest czytelniczką, Mak-Yks znawcą. W obliczu duchowej niemożności zadania sobie śmierci Dziewica zadowala się ironicznym
gestem, literacką protezą samobójstwa, czym zapoczątkowuje (mówiąc językiem
Norwida) pewien „ciąg scenicznych gestów”19 i zachowań, ten zaś swój koniec ma
w impasie religijnym Mak-Yksa (o religijności mężczyzny nie sposób wątpić) oraz
w jego literackim substytucie samounicestwienia. Dziewica – dochodzimy do sedna
sprawy – grzebie się żywcem pod stosem sentymentalnych książek, Mak-Yks natomiast (jak rzecz bezceremonialnie ujmuje Boy) „opycha się ciasteczkami”:
16

17
18
19
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MAK-YKS

Obszukując ręką na sobie
Pistolet ten trąca się o meble,
Jak zbyteczny!
Jedząc
– byłem czczy, istotnie,
Ciało zamierzało sobie s k o ń c z y ć ...
Do siebie z uśmiechem
Słusznie B y r o n mówi: że odwaga
Mężów starożytnych po wielekroć
Od strawności dobrej zależała!... [N 276–277]

Pierścień Wielkiej-Damy to jednak nie tylko sieć interfiguralnych odniesień do
Dziadów części I. Nie wolno tutaj w żadnym wypadku pominąć również Fantazego,
a wraz z nim – najbardziej ekstrawaganckich bohaterów dramatu Słowackiego:
Fantazego Dafnickiego oraz jego kochanki, Idalii. Ostry, nieraz wulgarny, a także
poniżający kobiety język przepoetyzowanego mężczyzny, upozowanego na Byrona,
ujawnia się niekiedy w jaskrawym obrazowaniu Szeligi. Jego rozmowa z Magdaleną Tomir w scenie 3 aktu II nasuwać może pewne skojarzenia z barwnymi konfrontacjami Fantazego z Idalią. Skrzący się temperamentami dialog bohaterów
Słowackiego zdaje się powracać w dramacie Norwida, tyle że – chociaż podobnie
złośliwy i dwuznaczny, to o wiele bardziej niż u Słowackiego – intelektualistyczny.
Właściwie: ożywa u Norwida na nowo – jako intelektualistycznie zreinterpretowany.
Graf Szeliga to w planie interfiguralnym podniesiony, moralnie spotęgowany Fantazy. U Słowackiego jest on przede wszystkim niepoprawnym dandysem, Szeligę
natomiast można uznać za inteligenta i sztandarowego reprezentanta epoki, a jeśli
ma on cokolwiek wspólnego z dandyzmem – przejętym niejako z tekstu Słowackiego – to jedynie z „dandyzmem kulturowym”, np. wówczas, gdy ostrzega Magdalenę,
by „nie drasnąć przypadkiem / uśpionego gdzieś a n t r o p o f a g a!” (N 244). Zarazem bywa Szeliga, podobnie jak Fantazy, wprost nieznośny w swoim melancholijnym
bajronizowaniu, np. wtedy, gdy mówi jakoby pod ciężarem „atomu fatalizmu”,
który przygnieść miał jego „mózg”, opadając rzekomo ze „wschodniego turbanu”
(N 239).
Magdalena z kolei wypowiada się w sposób tak inteligentny, jak natchniony –
natchniony w równym stopniu wiedzą, kobiecą przenikliwością oraz mistycyzmem.
Jej skarga na „G o l g o t ę A n t y c h r y s t u s o w ą” kobiet (N 244) bardzo przypomina pozbawiony jakiejkolwiek pokory styl mówienia Idalii-skandalistki. Cóż
zresztą – w Fantazym dialogi Dafnickiego i Idalii to przeważnie bardzo pomysłowa
szermierka, mieszająca natchnienie z egzaltacją. Nic dziwnego więc, że u Norwida
na chwilę przed rozpoczęciem rozmowy Szeligi z Magdaleną sceneria zmienić się
musi w sposób zasadniczy:
Cofnąć trzeba stół i krzeseł szereg,
Czyniąc miejsce, jakby tańczyć miano; [N 237]

W Pierścieniu Wielkiej-Damy raz przypisana relacja interfiguralna nigdy jednak
zbyt długo nie utrzymuje swojego charakteru. Jeżeli Szeliga w konfrontacji z Magdaleną Tomir zachowywał się jak Fantazy, to wobec Mak-Yksa będzie postępował już
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inaczej. Ich spotkanie w scenie 6 aktu I przypomina dialog Gustawa oraz Księdza
z Dziadów części IV. Znajdziemy tutaj nawet odpowiednik słynnej rozmowy z duchem
w kantorku, duchem, którego Gustaw okazuje przerażonemu Księdzu. Miejsce „kołatka” zajmują u Norwida wróble dokarmiane na poddaszu przez Mak-Yksa:
MAK-YKS

ku oknu
P r z y j a c i e l e m o i... tam – mieszkają.
SZELIGA

przeraźliwie
A – a?!!...
MAK-YKS

– – gniazdka w tych drzewach sobie wiją.
SZELIGA

spokojnie
– – A!... [N 222]

Jeśli zaś nie mielibyśmy pewności, czy graf Szeliga w istocie reprezentuje tym
razem stronę „zdrowego rozumu” (słynne określenie Zofii Stefanowskiej20), nasze
wątpliwości częściowo rozwiać może zakończenie aktu I... Zawarty w nim monolog
Szeligi tylko na pierwszy rzut oka przypomina monolog faustyczny, pojawiająca się
bowiem w finale opozycja oka i szkła odeśle natychmiast czytelnika Norwida do
zakamieniałego w swych poglądach Starca z programowej Mickiewiczowskiej ballady Romantyczność. A stąd już niedaleko do postaci duchownego z Dziadów części IV:
SZELIGA

głęboko
Umieć wzrok swój z-dłużyć p o z a o k o,
G d y s i ę t e g o ż n a w e w n ą t r z n i e u m i e,
Jest to: przez jedne, płaskie patrzeć szkło! [N 227]

Przy tym wszystkim Pierścień Wielkiej-Damy nasycony jest także intertekstami
z dzieł Fredrowskich, a zwłaszcza z Pana Jowialskiego oraz ze Ślubów panieńskich.
Jak twierdzi Gomulicki, „Norwid oglądał komedie Aleksandra Fredry na scenie
warszawskiej co najmniej w latach 1837–1842”21. Na tego rodzaju tropy wskazują
przeważnie mikrocytaty i mikroreminiscencje. Aby uciec przed uczuciem Szeligi,
Maria Harrys powiadamia go, że pod jego nieobecność podjęła już decyzję o zamążpójściu. Szeliga po powrocie do willi Wielkiej-Damy słyszy jednakże z ust Magdaleny Tomir, że rzekome powzięte przez wdowę śluby były tylko ślubami mistycznymi. Z kolei groteskowa, wzajemna atencja, jaką okazują sobie Durejkowie, a także
ich mieszczańskie popisy wiedzy oraz przekomarzanie się mogą nasuwać skojarzenie z małżeństwem Jowialskich. Wskazują na to również imiona Durejków, sugerujące „bliźniaczość” małżonków: Klemens i Klementyna (pochodzące od łacińskie20
21
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go słowa „clemens” – dobrotliwy, miłosierny’), oraz niekłamany zachwyt Durejki
nad przysłowiami i apoftegmatyką.
Interfiguralność Pierścienia Wielkiej-Damy Norwida nie musi wyczerpywać się,
rzecz jasna, w katalogu polsko-romantycznych re-used figures. Dla przykładu:
sędzia Durejko jest postacią gogolowską22. Ważniejsze jednakże niż wątek gogolowski wydają się te ślady, które niegdyś w swoim omówieniu rozprawy Ireny Sławińskiej O komediach Norwida uwypuklał Gomulicki. Przywoływał je zaś z określonego powodu – nie zostały one w studium Sławińskiej w ogóle podjęte. Chodzi
o trop francuskiej comédie seriéuse i nawiązanie do dzieł najwybitniejszych jej
reprezentantów: François Ponsarda, Émile’a Augiera, Alexandre’a Dumasa (syna)
oraz Victoriena Sardou. Jak utrzymywał Gomulicki:
Byłoby czymś wyjątkowo dziwnym, gdyby Norwid, który – jak dobrze wiemy – odwiedzał teatry
paryskie, czytywał prasę francuską i był stałym gościem wielu francusko-polskich salonów (np. salonu
hrabiostwa de Bonnewal albo hrabiostwa de Laborde), nie zapoznał się z tą nową komedią społeczno-obyczajową w jej najrozmaitszych odmianach (pièce à thèse itd.) i nie zapragnął zastosować niektórych
jej zdobyczy we własnej twórczości dramatycznej23.

Sławińska tymczasem dążyła do zupełnie przeciwstawnej tezy – chciała ukazać
bogate polskie tło, na którym Norwid rozgrywa swoją własną teorię komedii, a było
to tło komedii pozytywistycznej Józefa Blizińskiego, Michała Bałuckiego, Józefa
Narzymskiego, Edwarda Lubowskiego, Zygmunta Sarneckiego i Kazimierza Zalewskiego24. Tym tropem podążył także wspomniany już Taborski, idea Gomulickiego
została zaś zarzucona25. Przypominam o niej z określonych względów: chcę mianowicie ukazać Norwida jako dramaturga „wielointerfiguralnego”, gdyż – jak mi się
zdaje – ten rys jego portretu twórczego nie został dotychczas wystarczająco uwypuklony. To zarazem wymiar jego licznych przypisań: Pierścień Wielkiej-Damy może
być bowiem interpretowany w planie kilku relacji intertekstualnych naraz, łączących
go z comédie seriéuse, dramatem mieszczańskim okresu pozytywizmu warszawskiego oraz z komedią Fredrowską i dramatem romantycznym. W ostatnim z wymienionych tutaj aspektów Norwid okazuje się wnikliwym czytelnikiem pośmiertnej,
romantycznej spuścizny: przede wszystkim Mickiewicza i Słowackiego.
Abstract
KAROL SAMSEL University of Warsaw
ORCID: 0000-0002-2047-4508
CYPRIAN NORWID’S “PIERŚCIEŃ WIELKIEJ-DAMY” (“RING OF A FINE LADY”) AS AN
INTERFIGURAL DRAMA
In Cyprian Norwid’s rich though presumably still not thoroughly read dramatic creativity, Pierścień
Wielkiej-Damy (Ring of the Fine Lady) is a striking exception since it allows to discuss the original features of this dramatic work, unfortunately still seen as secondary. The aim of the present study is

22
23
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Zob. S a m s e l, op. cit., s. 190–194.
J. W. G o m u l i c k i, Komedie Norwida. „Pamiętnik Teatralny” 1955, nr 2, s. 191.
Zob. ibidem, s. 198.
T a b o r s k i, op. cit., s. 176.
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a presentation of Norwid through the lens of Ring of a Fine Lady as a “multiinterfigural” dramatist, that
is such one who employs in his text and through his text references to original figures of Polish-Romantic comedy and drama writing, to bourgeois drama of the Warsaw Positivism, as well as not to
a smaller extent to the French in its nature comédie seriéuse. The author of the paper places the greatest interpretive emphasis in this case on Norwid’s references to the Polish Romanticism (especially to
the editions of Mickiewicz’s Dziadów część I áForefathers Part Iñ and Słowacki’s Fantazy áFantasiusñ
after the year 1860), as they have not yet been properly expounded. The term “interfigurality” is here
understood as a special type of intertextuality, in accordance with the illustrious in this field theory by
Wolfgang G. Müller.
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TWÓRCZOŚĆ LITERACKA WŁADYSŁAWA BOGUSŁAWSKIEGO –
„KWESTIA PODRZĘDNA”?
Władysław Bogusławski (18381–1909) – wnuk Wojciecha i syn Stanisława, prawnik,
muzyk i humanista wykształcony w Moskwie, Petersburgu, Paryżu, Heidelbergu
i Warszawie, jeden z najwybitniejszych polskich krytyków teatralnych, rzetelny
krytyk literacki i muzyczny, publicysta, nowelista oraz tłumacz – jest postacią
ciągle zapoznaną, choć już pół wieku temu ubolewano, że „nie doczekał się monografii ani studium poświęconego życiu i twórczości”2 oraz że „należy do tych, których
warto wydrzeć zapomnieniu”3. W obiegu wydawniczym i czytelniczym funkcjonuje,
w skromnym wymiarze, wyłącznie jego spuścizna publicystyczna4, przede wszystkim teatrologiczna; planowana przed laty przez Mieczysława Rulikowskiego publikacja dzieł zbiorowych nie doszła do skutku. Nawet badaczka, która przypomniała sylwetkę pisarza oraz wyjątkowo zwróciła uwagę na jego utwory literackie, nazwała go tylko krytykiem literackim5. Nic w tym dziwnego, skoro Marian Gawalewicz
ochrzcił go mianem „Nestora naszej krytyki”6. Czynny niemal przez półwiecze re1

2

3
4
5
6
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Taką datę podają Polski słownik biograficzny (t. 2, z. 1. Kraków 1936) oraz Z. Ś w i d w i ń s k a
w jednym ze swych dwóch artykułów poświęconych pisarzowi (Władysław Bogusławski á1838–
1909ñ. W zb.: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Red. J. K u l c z y c k a - S a l o n i,
H. M a r k i e w i c z, Z. Ż a b i c k i. T. 3. Warszawa 1969, s. 599. „Obraz Literatury Polskiej XIX i XX
Wieku”. Seria 4). Pozostałe źródła, w tym prace H. Secomskiej, która miała najszerszy dostęp do
dokumentacji i materiałów biograficznych pisarza, wymieniają rok 1839.
H. S e c o m s k a, Nota wydawnicza. W: W. B o g u s ł a w s k i, Siły i środki naszej sceny. Wstęp,
oprac. H. S e c o m s k a. Warszawa 1961, s. 49. Dalej do tej książki odsyłam skrótem SiS. Ponadto stosuję następujące skróty sygnalizujące najczęściej przywoływane tu utwory literackie W. B og u s ł a w s k i e g o: B = Brzydka. Fragment z dramatu przyszłości. „Kurier Warszawski” 1885, nr 1;
F = Fragment z powieści. „Echo Muzyczne i Teatralne” 1883/84, nr 11; M = Mąż dla bytu. Druga
kwestia podrzędna. „Noworocznik. (Kalendarz) Ilustrowany dla Polek na Rok 1862”; N = Na stepie.
W zb.: Pamięci Jana Gadomskiego koledzy. Warszawa 1907; P = Pamiętnik niemoralnej kobiety.
Fragment z niewydanej powieści. W zb.: Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej
(1866–1891). Kraków 1893; S = Sen nocy zimowej. „Kurier Warszawski” 1883, nr 1. Liczba po
skrócie wskazuje stronicę. W cytowanych fragmentach tych utworów dokonano modernizacji fleksji, interpunkcji i ortografii (oprócz niektórych ówczesnych zapisów onomastycznych).
Ś w i d w i ń s k a, op. cit., s. 599.
Ostatnio parę artykułów krytyka ukazało się w książce Myśl teatralna doby postyczniowej. Antologia (Wybór, oprac. S. B r z o z o w s k a, M. D y b i z b a ń s k i. Opole 2016).
Z. Ś w i d w i ń s k a, Zapomniany powstaniec i krytyk literacki Władysław Bogusławski. „Przegląd
Humanistyczny” 1963, nr 4.
Cyt. za: H. S e c o m s k a, Aktorzy, krytycy i recenzenci warszawscy okresu przełomu. W: W. B o-
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cenzent i felietonista był równie zasłużony jak Prus; interesował się też najbardziej
znaczącymi zjawiskami literackimi epoki, omawiając utwory m.in. Korzeniowskiego, Kraszewskiego, Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej, Blizińskiego, Weyssenhoffa,
Zapolskiej, Przybyszewskiego, Dumasa, Ibsena, Zoli, Maupassanta, Maeterlincka
czy d’Annunzia7. W takiej sytuacji jest zrozumiałe, że w świadomości historyków
literatury Bogusławski nie funkcjonuje raczej jako oryginalny literat. Tymczasem
wśród kilkunastu tysięcy tekstów, jakie liczy jego dorobek, znajduje się co najmniej
10 krótkich utworów prozatorskich oraz jeden obrazek dramatyczny – i nimi właśnie
chciałabym się tutaj zająć8.
Ojciec pisarza (aktor, dramaturg, publicysta i redaktor „Kuriera Warszawskiego”) z niejaką obawą przeczuwał zainteresowania literackie potomka, pisząc o nim,
jeszcze jako niedoszłym kandydacie na studia inżynierskie w Paryżu, iż ma jedną
„wadę, to jest... żyłkę literacką!”9 W wymiarze artystycznym obawy rodzica nie
potwierdziły się wszakże całkowicie, ponieważ ambicji tych synowi nie udało się
zrealizować w takim stopniu, w jakim prawdopodobnie zamierzał10. Powstałe, nieraz tylko we fragmentach, utwory należy zatem traktować jako swoiste „wypadki
przy pracy”, choć zrazu pomyślane były zapewne jako początek poważniejszej
działalności pisarskiej. Ukazywały się one od wczesnych lat sześćdziesiątych po
lata dziewięćdziesiąte XIX wieku, głównie w dekadzie dziewiątej. Zarówno rozmiar,
jak poziom tych tekstów jest zróżnicowany; od drobiazgów po fragmenty planowanej powieści, od sentymentalnych obrazków rodzajowych po zaskakująco ciekawe
i sugestywne szkice wspomnieniowe lub wyszukane parabole. Część z nich, publikowana w doraźnych wydawnictwach okolicznościowych lub pisana na zamówienie,
nie była może traktowana zbyt serio przez samego autora. Względy te, jak również
szczupła w sumie objętość nie pozwalają mówić o jakiejś ewolucji tej twórczości,
ale rysują się w niej trzy wyraźne kręgi tematyczne.
Najobszerniejsza grupa tekstów – podkreślana zwykle w opracowaniach – obej-

7

8

9
10
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g u s ł a w s k i, Aktorzy warszawscy. Szkice krytyczne. Wstęp, oprac. H. S e c o m s k a. Warszawa
1962, s. 7.
Szkic W. B o g u s ł a w s k i e g o Sylwetka zza morza, omawiający wczesne nowele Sienkiewicza,
nazwała Ś w i d w i ń s k a „prawdziwą perełką krytyki literackiej” (Zapomniany powstaniec i krytyk
literacki Władysław Bogusławski, s. 118). Później recenzował Bogusławski wszystkie ważniejsze
powieści tego pisarza, a solidny szkic krytyka o twórczości Prusa jest ciągle aktualny, nie wspominając już o znakomitym studium poświęconym sylwetce Wojciecha Bogusławskiego. Współpracował głównie z „Kurierem Warszawskim” i „Gazetą Polską”. Był także „jednym z najbardziej
cenionych tłumaczy” – m.in. Hugo, Gautiera, Dumasa, George Sand, Brandesa i Bourgeta. Oczywiście, cieszy się uznaniem głównie jako „najświetniejszy [...] i najwnikliwszy krytyk teatralny”
przełomu XIX i XX w. (L. Schiller), „najwybitniejszy z polskich krytyków teatralnych” (M. Rulikowski) – zob. S e c o m s k a, Aktorzy, krytycy i recenzenci warszawscy okresu przełomu, s. 12, 6–7.
Uwzględniam jedynie utwory wykazane w Nowym Korbucie. W. B o g u s ł a w s k i pisał też teksty
z pogranicza literatury: szkice wspomnieniowe (np. Wyprawa po młodość. Jesienne dumania, 1888)
czy podróżnicze (Nad jeziorami, 1900), był także autorem wierszy (zob. S e c o m s k a, Nota
wydawnicza, s. 52). S e c o m s k a (Aktorzy, krytycy i recenzenci warszawscy okresu przełomu,
s. 6) pisze o „twórczości, liczącej kilkanaście tysięcy artykułów”.
W. B o g u s ł a w s k i, list do S. Goszczyńskiego, z 27 IX 1857. Cyt. za: Ś w i d w i ń s k a, Władysław
Bogusławski (1838–1909), s. 600.
Jak pisze Ś w i d w i ń s k a (Władysław Bogusławski á1838–1909ñ, s. 600–601), Bogusławski żywił
„własne ambicje twórcze poetyckie i prozatorskie”.
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muje krótką prozę (nowele) o tematyce obyczajowej i związana jest z problematyką
kobiecą. Ona właśnie interesowała autora najbardziej; poświęcił jej swój pierwszy 11
(Mąż dla bytu. Druga kwestia podrzędna, 1862) i ostatni tekst literacki (Pamiętnik
niemoralnej kobiety. Fragment z niewydanej powieści, 1893), który razem z wcześniejszym (Fragment z powieści, 1883–1884) stanowił prawdopodobnie pozostałość
nie zrealizowanej (nie zrealizowanych) powieści. Problem emancypacji Bogusławski
podjął także w oryginalnym, futurologicznym obrazku dramatycznym Brzydka.
Fragment z dramatu przyszłości (1885). Grupę tę można uzupełnić o liryczno-paraboliczne obrazki rodzajowe Historia parasola (1871) oraz Szczęście (1887), gdzie
również występuje motyw relacji damsko-męskich. Koncentracja na zagadnieniach
emancypacji nie dziwi i u przedstawiciela pokolenia nieco starszego od pozytywistów,
bardziej związanego z postromantycznym idealizmem (Bogusławski był rówieśnikiem
Asnyka) – choć może nieco zaskakiwać w świetle zniecierpliwienia, jakie krytyk
przejawiał wobec niektórych jej form12. Ale taka, skądinąd racjonalna postawa:
aprobująca w teorii, krytyczna wobec praktyki, była charakterystyczna dla większości uczestników ówczesnego dyskursu emancypacyjnego. Można domniemywać,
iż zaangażowaniu Bogusławskiego w te kwestie sprzyjały okoliczności życiowe oraz
doświadczenia profesjonalne: pochodzenie ze środowiska aktorskiego (aktorką była
babka, tancerką – matka pisarza), studia na uczelniach rosyjskich (na przełomie
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX w. wrzał tam ferment postępowych ideologii), niewykluczone, iż także pobyt na zesłaniu syberyjskim, stanowiący szkołę
liberalizacji obyczajowej, a przede wszystkim – znajomość i obserwacja rzeczywistości dramatyczno-teatralnej, gdzie na plan pierwszy wysuwał się świat kobiety
(aktorki), któremu wnikliwy krytyk poświęcał baczną uwagę. Widział tam, w kreacjach „córy swojego czasu”, jak nazywał Helenę Modrzejewską, „typ kobiety zbuntowanej przeciw istniejącemu ustrojowi” 13, a powołując się na amerykańskiego
psychologa Granville’a Stanleya Halla, charakteryzował „kobietę dzisiejszą” jako
„systemat nerwowy ludzkości”, „kwiat o upajającej woni, wypielęgnowany na gruncie nerwowego temperamentu” (SiS 216). Określeń tych użył parę dobrych lat
wcześniej przed słynnym, modernistycznym „wiekiem nerwowym”.
O trzech pierwszych spośród wymienionych tu tekstów „w najogólniejszym
skrócie można powiedzieć, że tym, co te utwory łączy [...], jest walka o nową moralność: małżeńską, ludzką, społeczną”, „o to, by kobieta stała się równoprawnym
członkiem społeczeństwa”14. W świetle komentarzy Zofii Świdwińskiej, która stwier-

11
12

13
14
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Debiut Bogusławskiego krytyka był wcześniejszy: 1858.
Chodzi szczególnie o emancypację w wersji skandynawskiej, o której w r. 1891 W. B o g u s ł a ws k i (Skandynawizm w literaturze. Henryk Ibsen. W zb.: Myśl teatralna doby postyczniowej, s. 350)
pisał: „Ewa norweska stała się istotą odmiennie rozwiniętą, skomplikowaną, umiejącą swoją oryginalność [...] akcentować. [...] kobieta, w Szwecji szczególniej, literalnie rządzi w polityce i w umysłowości, a kraj cały jest w tej chwili pełny hermafrodytów przykrawających całą kulturę do swego
własnego szablonu [...]. Symbolicznym miał być widok poety [Ibsena] [...] w loży, [...] w towarzystwie
ni mniej, ni więcej, tylko dziesięciu sióstr Nory. I czego tu chcieć od społeczeństwa? Za co oskarżać
je o despotyzm?”. Słowa ostatnie są aluzją do przesłania dramatów Ibsena.
B o g u s ł a w s k i, Aktorzy warszawscy, s. 287–288.
Ś w i d w i ń s k a: Zapomniany powstaniec i krytyk literacki Władysław Bogusławski, s. 117; Władysław Bogusławski (1838–1909), s. 601.

2019-06-10 16:32:44

18

Rozprawy i Artykuły

dza też, iż były to „stałe żądania i dążenia”15 pisarza, autor Pamiętnika niemoralnej
kobiety jawi się jako gorący zwolennik emancypacji. Lepiej jednak zachować ostrożność w entuzjastycznym pasowaniu Bogusławskiego na bojownika feministycznego.
Abstrahując od wspomnianego zniecierpliwienia emancypacją w wydaniu skandynawskim, uwagi, jakie poświęcił on tym zagadnieniom w pismach krytycznoteatralnych, są utrzymane w tonie obiektywnej diagnozy i świadczą najczęściej o wielkim
zainteresowaniu, ale nie zawsze o całkowitej aprobacie, a często o dystansie pełnym
rezerwy. Wystarczy przywołać tylko jedną, charakterystyczną wypowiedź:
Masa kobiet, dawniej tak jednorodna i jednokształtna, rozbiła się teraz na dziwnie odrębne indywidualności, które, kosztem pierwotnej natury, potrafiły wyzyskać na swoją korzyść jak najwięcej
„nowożytnych idei”. Pierwszym krokiem było oswobodzenie, drugim tyrania16.

W podtekście pobrzmiewa lekka obawa, czy nie ulegnie destrukcji autentyczna
natura kobiety, jak również lęk przed ostatecznym rezultatem jej przemian związanych z emancypacją. Ponadto truistyczne frazesy interpretacyjne Świdwińskiej
nie oddają sprawiedliwości finezji, z jaką autor podchodzi do kwestii kobiecej; tak
bowiem można określić ciekawe niuanse, o jakie wzbogaca sztandarowe tezy swoich czasów. Układ tych „emancypacyjnych”17 tekstów przypomina koncepcję Balzakowskiego cyklu Kobieta trzydziestoletnia – Bogusławski ukazuje, głównie za
pomocą narracji pierwszoosobowej, kolejne etapy w życiu kobiety: dziewczyny,

15
16

17
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Ś w i d w i ń s k a, Zapomniany powstaniec i krytyk literacki Władysław Bogusławski, s. 117–118.
B o g u s ł a w s k i, Skandynawizm w literaturze, s. 350. Inne przykłady mniej lub bardziej widocznego krytycyzmu to uwaga o „literaturze, zrodzonej z Nory i mnożącej do nieskończoności zastępy
coraz nieznośniejszych bohaterek równouprawnienia” (ibidem, s. 321) lub sąd o dramatach młodopolskich, „gdzie kobieta, ciskając konwulsyjne klątwy na rodzinę za »marnowanie« jej »skrępowanej«
indywidualności w »domowych kojcach« córki, żony i matki, woła, wyprężona w histerycznych
ciągotach, o prawa kochanki” (Aktorzy warszawscy, s. 249). Bogusławski ambiwalentnie oceniał
też Ibsenowską Norę, widząc w niej moralny „paradoks”; pisał wprawdzie o heroizmie samorealizacji bohaterki („oddala się, ażeby w cierpieniu i pracy nad sobą poznać ten świat [wyższej moralności]”,
do którego „tamuje przystęp jej nieświadomość życia”) – ale równocześnie przyznawał jej „jakąś
powiewność natury, którą lada silniejszy podmuch życiowy wytrąca z naturalnych kolei”, oraz
„rozbolałą wrażliwość” (ibidem, s. 88–98). Charakterystyczne są wreszcie pewne beznamiętne konstatacje, którym wcale nie towarzyszą sugestie przemian: „bardzo ograniczony repertuar [...] ról,
które kobieta ze szczególnym natchnieniem odgrywa na ciasnej scenie społecznej” (SiS 196); „Mężczyzna ma w teatrze tę samą co w życiu nad kobietą wyższość; nie jest mu obcą żadna strona natury ludzkiej, bo ustrój społeczny ułatwia mu poznanie wszystkich”; „niepodobieństwo artystycznej
twórczości w kobiecie, żyjącej w normalnych warunkach” (SiS 197); „kobiety mają zawsze wyższą
zdolność asymilacji, gdy tymczasem mężczyzn inicjatywa popycha do szukania nowych wrażeń”
(W. B o g u s ł a w s k i, Estetyka sceniczna. W zb.: Myśl teatralna doby postyczniowej, s. 249); „nigdzie
das Ewig Weibliche nie działa tak zdradnie, podstępnie, nigdzie tak nie zaciemnia, nie mąci sądu
estetycznego jak na scenie” (SiS 201). Ostatnia wypowiedź jest kuriozalna; piękna, sakralizująca
formuła Goethego zostaje sprowadzona do określenia dwuznacznego kobiecego wdzięku.
Sam pisarz posłużył się terminem „dramat emancypacyjny”, ujmując jego problematykę następująco: „dwie tezy dramatu emancypacyjnego: wiarołomstwo i prostytucja; heroiny Dumasa i Okońskiego stawiają nas wobec trzeciej – wobec kwestii małżeńskiej. [...]. Jakie prawa, jakie obowiązki
mają w małżeństwie mężczyzna i kobieta? W razie nadużyć, przekroczeń, pogwałceń – kto winien?
Mąż, żona, kochanek, społeczeństwo czy natura? – pyta jeden. Czy istotnie ktokolwiek jest winnym? – pyta drugi” (SiS 225). Uwagi te można potraktować jako rodzaj autokomentarza do nowelistyki Bogusławskiego.
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młodej żony oraz potencjalnej kochanki. Fragment z powieści to retrospekcja naiwnych reakcji panny, bezradnej wobec pierwszej oferty matrymonialnej; Pamiętnik
niemoralnej kobiety prezentuje szok i depresję młodej mężatki; Mąż dla bytu podejmuje te same kwestie z perspektywy osób postronnych, roztrząsających historię
małżeństwa bohaterki i jej krytyczną sytuację, gdy po raz pierwszy w życiu ulega
zakazanemu już, pozamałżeńskiemu, uczuciu. Oczywiście, wszędzie chodzi o zgubne (nie)przygotowanie młodych dziewcząt do samodzielnego, odpowiedzialnego
wyboru partnera oraz o fatalne następstwa tego faktu. „My biedne, zawsze niedołężne niemowlęta, które żadnego udziału we własnych losach nie bierzemy [...]” –
powiada jedna z bohaterek (P 157).
Już w najwcześniejszym i najmniej udanym, bo dość jawnie dydaktycznym
tekście z r. 1862 (Mąż dla bytu) Bogusławski uzupełnia diagnozę społeczno-obyczajową o filozoficzne czy psychologiczne tezy kulturowe. Rezonerka autorska
o imieniu Feliksa – wychowana przez mądrego brata na osobę roztropną i myślącą
(czyżby imię mówiące?) – wygłasza gorzką uwagę o swoistym terrorze egoizmu otoczenia, który kryje się za rzekomą swobodą panien w kwestii decyzji małżeńskich.
To zarówno faktyczny szantaż moralny i „despotyzm uczucia” (M 265) ze strony
matek – zagwarantowawszy córkom byt przez zamążpójście, kupują one sobie
spokój sumienia – jak i „moralne zadowolenie sobą” epuzerów, którzy wspaniałomyślnie „postanawiają którejkolwiek z nas b y t z a p e w n i ć” (M 260)18. Oprócz
zjadliwej satyry na „zaślubiaczy z profesji” oraz „występek” rodziców, nawykłych
„czynić z małżeństwa środek bytu” (M 259), pojawiają się konstatacje historiozoficzno-etycznej natury:
tak moralność, jak wady, występki z postępem rafinują się, nabierają subtelniejszych odcieni. Egoista
nowożytnej cywilizacji jest produktem XIX stulecia... [...] istnieją ludzie czyniący dobrze dlatego tylko,
że w przeciwnym razie mogliby być pozbawieni spokojności, którą cenią przede wszystkim, [...] gdyż
boją się myśli ducha walki – bo walka [...] to utrata kwietyzmu, złotego cielca egoistów. [...] Egoiści nie
wznoszą się do tego, co święte i szlachetne; bo wiedzą, że niekiedy za jednym krokiem postawionym na
tej drodze jakaś moc [...] porywa pędem przyspieszonym... i najczęściej zdruzgocze, nim do celu doprowadzi. Starają się więc do siebie zniżyć to, co wielkie i szlachetne, obcinając je i kształtując do swojego,
codziennego użytku! [M 264]

Tak więc filipika emancypacyjna w ustach postaci staje się nie tylko wezwaniem
do maksymalizmu etycznego jako wyznacznika autentycznego człowieczeństwa –
aspekt znany z późniejszych powieści tendencyjnych Orzeszkowej – ale i głosem
w dyskusji nad naturą dobra w ogóle, jak też nad przewrotnością jego ludzkich
realizacji, której żaden cywilizacyjny postęp nie jest w stanie wyeliminować.
Mąż dla bytu nosi również ślady kompozycyjnej fragmentaryczności. Wskazują
na to zagadkowy (ironiczny?) podtytuł Druga kwestia podrzędna oraz inicjalny
podtytuł wewnętrzny, sugerujący rozdział większej całości – I. Duumfeminat, co
można tłumaczyć jako „żeński duumwirat”19. Określenie odnosi się do przymierza,
jakie zawierają dwie przyjaciółki w celu ratowania ofiary niefortunnego mariażu,
18
19
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zagrożonej „gwałtowną trucizną uczucia, którego dotąd nie znała, bo jej go poznać
nie dozwolono” (M 267). Uczestniczki pokazowej, dydaktycznej dyskusji – emancypantka Feliksa oraz uległa żona i kochająca matka Helena (jak należy się domyślać, również ofiara egoistycznego kwietyzmu męża) – egzemplifikują kontrastowe postawy kobiece, a patronuje im nieodłączna George Sand, przywołana
dialektycznie: triumfalną deklaracją Feliksy („pani Sand jest genialnym autorem”)
oraz lękliwą uwagą Heleny („byłażbyś zwolenniczką pani Sand, której założeniem
w całym życiu było zbliżanie [...] najsprzeczniejszych pozycji socjalnych...”) (M 259).
Całość nie jest pozbawiona wydźwięku humorystycznego, jaki pobrzmiewa w heroikomicznym zwrocie łacińskim oraz w puencie utworu: „Czy im się uda, jak
sądzicie, czytelnicy? Trudno będzie! Mąż dla bytu, twardy to orzech do zgryzienia!”
(M 267). Otwartość zakończenia sugeruje skądinąd beznadziejność sytuacji bez
wyjścia. Sprzymierzone białogłowy z pewnością nie uznają trucizny za odtrutkę.
Kolejne „emancypacyjne” utwory Bogusławskiego będą eksponowały analogiczne motywy i sytuacje, tak jakby autor, nie mogąc się zdecydować na rozwinięcie
akcji, zatrzymał się i nie potrafił wyjść poza pewien krytyczny moment. Późniejszy
o lat kilkanaście Fragment z powieści, językowo i kompozycyjnie o wiele sprawniejszy, cofa się do momentu udzielania decydującej odpowiedzi „zaślubiaczowi z profesji”. Relacja narratorki, prowadzona z czasowego oraz autoironicznego dystansu,
najwidoczniej ku pouczeniu młodszej siostry, również nadaje tekstowi nutkę żartobliwości, ale rozpoczyna się od przedstawienia znajomej, poważnej argumentacji:
Rodzice zostawiali mi całą swobodę... zmuszać mię nie chcieli... minęły przecie już te czasy... etc.,
etc. Podobne oklepanki brzmiały mi ciągle w uszach, odwołując się do mej samoistności, której śladu
już w duszy odszukać nie było można. Minęły już te czasy!... tak – przemocą, za włosy, nikt już do ołtarza nie ciągnie, to prawda. Ale wy, moje siostry, które jednym wyrazem [...] torujecie sobie kwiecistą
drogę szczęścia lub całe lata męczarni, wy pamiętajcie, że, jak wszystko w naszym wyrafinowanym
wieku, despotyzm rodzinny pozostał – tylko zmienił barwę, przyczaił się, wypiękniał i skuteczniej zabija niż dawniejsza brutalna siła. Patriarchalny stosunek w rodzinie miał wielką za sobą zaletę – miał
szczerość. [...] Wobec stopniowego emancypowania się jednostki spod nacisku siły i rodzina zmienić
musiała swój charakter; panującym w niej węzłem stała się miłość, ale miłość silnie zabarwiona tym
egoizmem, którego despotyczny ferment pokolenie od pokolenia z mlekiem matek wysysa. Pretensja do
wszechwładztwa pozostała w rodzinie... [...]. Nie wierzcie więc, kiedy wam powiedzą, że was nikt nie
zmusza, i pamiętajcie, że pierwszym obowiązkiem człowieka jest rozwój własnej samodzielności. [F 110]

Wartość relacji polega tutaj na rozwinięciu myśli ostatniej, nawet w pewnej
niezgodzie z prezentowaną teorią. Obserwujemy bowiem nie tyle sygnalizowany
despotyzm otoczenia, ile rozpaczliwie dziecinną bezradność pozostawionej samej
sobie dziewczyny, która, paradoksalnie, nie potrafi nawet wykorzystać namiastki
owej „samoistności”; czytelna jest oczywiście sugestia, że jej nie posiada, bo zdławiło ją podstępnie działające otoczenie. Formy perswazji subtelnie oplątujących
dziewczynę widzimy w momencie podejmowania przez nią decyzji: przekonanie
matki, iż jest to decyzja właściwa, radość małego rodzeństwa cieszącego się na
ładny strój z okazji ślubu siostry, poczciwe uwagi plenipotenta („Juściż ty go kochasz, [...] bo inaczej po cóż byś szła za niego”, F 115). Wpływając deprymująco na
kandydatkę, wszystko to budzi jej zrozumiały bunt, a jednak nie potrafi ona przyznać racji odzywającym się wyraźnie głosom ostrzegawczym: „nie można przecie
iść za pierwszego lepszego” (F 110), „powiem ci prawdę, że on mi się nie podoba!...”
(F 115–116) czy:
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Pragnienia bywają różne i nieraz nic wspólnego z miłością nie mają... [...] o ile mi się zdaje, jedynym
pani pragnieniem jest spokój... [...].
[...]
– Spokój nie jest równowagą pragnień, ale przygnieceniem ich ciężarem życia powszedniego tak,
aby na chwilę ponad ziemię nie uleciały. [F 115]

Uwaga ostatnia pochodzi od wrażliwego nauczyciela muzyki i koresponduje
z antykwietystyczną deklaracją Feliksy w Mężu dla bytu: „uwielbiam na kolanach
walkę i zwycięstwo. [...] dają uderzające świadectwo Mądrości Boskiej, która kazała swemu stworzeniu właściwymi środkami dojść do pewnych rezultatów” (M 261).
Ostatecznie spanikowana bohaterka, świadoma braku własnego zaangażowania
uczuciowego, szczęśliwie podejmuje negatywną decyzję w sposób groteskowy –
zdając się na przypadkowe uderzenie zegara:
serce jest zegarem życia, wydzwaniającym rozkosze i cierpienia bez parzystej lub nieparzystej rachuby.
Ta scena [...] to rezultat i kwintesencja całej mojej edukacji moralnej i umysłowej. [...] bez inicjatywy,
bez samoistnego zdania, nie czułam w sobie nawet tej powszedniej zdolności zastanowienia się nad
cudzą radą... [...] Są chwile, kochana siostrzyczko, kiedy pogardzam sobą! [F 116]

Pamiętnik niemoralnej kobiety. Fragment z niewydanej powieści, znowu o parę
lat późniejszy, ukazuje wreszcie kulisy zamążpójścia „dla bytu”. Tym razem narratorka to kobieta świadoma, dojrzała kosztem rocznego okresu małżeństwa. Żeby
nie było wątpliwości co do niebanalnej rangi protagonistki, trzecioosobowy narrator partii wstępnej uprzedza: „wyższa organizacja duchowa”, „kobieta rozumna,
myśląca i... nieszczęśliwa”, „wrażenie klasztornego odosobnienia” (P 147), „oczy
[...] tlejące jakimś ogniem wewnętrznym”, „nieokreślony majestat” (P 148). Aureolę
tę bohaterka zawdzięcza, jak zdradza zawartość pamiętnika, dwóm nieodzownym
słowom-kluczom modernistycznej formuły kobiecości – rozczarowaniu i przebudzeniu. Następują one wskutek przykrych doświadczeń pożycia małżeńskiego;
zawoalowana drastyczność materii poruszana jest z odwagą przypominającą rewelacje Kobiety trzydziestoletniej Balzaka, nad którymi unosił się Boy-Żeleński 20.
Oczywiście, pod koniec XIX w. rewelacje to nieco spóźnione, ale cenne, jeśli weźmie
się pod uwagę wczesnopozytywistyczną formację autora oraz fakt, iż dopiero zaczynają się ukazywać demaskatorskie powieści Zapolskiej.
Wspomnienie pierwszych intymnych chwil, spędzonych z mężem, tkwi w pamięci bohaterki niczym koszmar:
– Dlaczego i po co ja jestem w domu tego człowieka?
[...]
[...] Był blady... wzrok jego był dziwnie zmącony, usta wykrzywione jakimś niezdecydowanym
uśmiechem. Dreszcz trwogi i innego strasznego uczucia obezwładnił moją i tak bezsilną istotę... zamknęłam oczy, by nie widzieć tego spojrzenia zamglonego i straciłam przytomność.
..........................................................................
Od tego czasu oczy mego męża były barometrem jego usposobienia. I dowiedziałam się, czym jest
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Chodzi o Pierwsze błędy z cyklu Kobieta trzydziestoletnia, gdzie Balzak „po raz pierwszy spowiada
kobiety [...] z ich najtajniejszych, najwstydliwiej ukrywanych niedoli i zawodów. Wprowadza, on
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miłość w małżeństwie... nauczyłam się poświęcać siebie samą dla spełnienia obowiązku – wszak nic
nad to prostszego... [...] Ciało moje zahartowałam w marmur, pieszczoty przyjmuję jak lunatyczka,
która po przebudzeniu się nic nie wie, co się z nią przedtem działo; do martwoty moralnej, z którą mię
prowadził do ołtarza, dołączyłam martwotę fizyczną, i to zapewne nazywa się przyzwyczajeniem... [P 150]

Drażliwą kwestię traumy małżeńskiego współżycia, wyrażoną tutaj expressis
verbis, sygnalizowała już delikatna, ale czytelna aluzja w debiutanckim Mężu dla
bytu. Nieszczęsna ofiara małżeństwa wspominana tam jest przez jedną z przyjaciółek jako „dziewczę anielskiej piękności i poetycznej duszy”, które „dla nadzwyczajnej drażliwości” przezywano „Noli od Noli me tangere” (M 257). „Nie dotykaj mnie” –
czyż może być bardziej wymowna i trafna formuła dla niedoświadczonej i okaleczonej kobiecości? Metafora ta wydaje się słowem kluczowym emancypacyjnych tekstów
Bogusławskiego – wraz z jej ewangelicznym podtekstem, korespondującym z postulatem uduchowienia osobowości. O przymusie matrymonialnym Pamiętnik niemoralnej kobiety wprawdzie nie wspomina – wprost przeciwnie, bohaterka przyznaje, iż opuszczała dom rodzicielski dobrowolnie i bez żalu: „uciekałam od cudzej
kontroli nad każdą myślą moją... do cudzego ogniska biegłam po spokój...” (P 149) –
ale nie myli czytelnika znajome, złowróżbne słowo „spokój”. Kolejny rezoner autorski wygłasza kolejną wersję upomnienia: „bywa rozmaite szczęście na tym świecie...
[...] Nałóg, łaskawa pani, to całe małżeństwo” (P 149). Toteż w dalszej części Pamiętnika Bogusławski serwuje nam ni mniej, ni więcej tylko minipowieść rozwojową, początek dojrzewania bohaterki do autentycznej egzystencji. Załamana młoda
małżonka podejmuje w celach terapeutycznych podróż w towarzystwie ojca i, w poczuciu szczęśliwego oddalenia od męża, rejestruje kolejne szczeble swego przyspieszonego, wzorcowo edukacyjnego Grand Tour: poznawanie ludzi („zaczęłam przeczuwać [...] życie pełne twórczej energii, pracy, pełne wiary w teraźniejszość i ufności w przyszłość”, P 151), książek („tysiące odpowiedzi komentujących się
wzajemnie”, P 152), natury („czułam się owładniętą przeświadczeniem nierozerwalnej łączności z życiem”, P 153) oraz sztuki („najwyższy stopień życia... w ideałach”,
P 153). Te wzorcowe szczeble edukacji humanitatis są jakby wprost wyjęte z klasycznego Bildungsroman; niewykluczone, że Bogusławski podczas studiów filozoficzno-literackich w Heidelbergu zetknął się z tą tradycją, ciągle bardzo żywą
w kulturze niemieckojęzycznej21. Inicjację młodej kobiety uzupełniają wgląd w historyczno-kulturową ewolucję ideałów oraz widok autentycznej, życiodajnej miłości
młodego małżeństwa. Jakkolwiek wzbogacona, do męża powraca bohaterka z tragiczną świadomością własnych ograniczeń22:
21
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Zwłaszcza zwieńczenie inicjacji poznawczej zetknięciem ze sztuką („Wtedy dopiero pojęłam sztukę...
po życiu w naturze, po życiu w społeczności [...]”, P 153) nasuwa skojarzenia z Wilhelmem Meistrem
Goethego albo Późnym latem Austriaka A. Stiftera (1857). Nawet jeśli to trop fałszywy, wizja sztuki w relacji do rzeczywistości wyraźnie odsyła do estetyk poheglowskich (zarówno Taine’a, jak
Guyau), którym Bogusławski w znacznej mierze hołdował: „Przeczuwałam, że sztuka nie jest
ucieczką od życia, że zrywać z nim nie może pod karą utracenia jedynej i niezbędnej podstawy”;
„z trzech ogniw życia: natury, społeczności i sztuki, ja się czułam środkowym: sama wychodziłam
z natury, ze mnie, z człowieka, brała początek sztuka, między nami panuje cudowna solidarność,
a ta solidarność to właśnie zupełne, skończone, doskonałe życie” (P 153).
Tego wglądu w samopoczucie samej zainteresowanej nie było w utworze inicjującym problematykę
emancypacyjną, Mąż dla bytu, ale możliwe, iż rozpaczliwej samowiedzy dotyczy jego motto (M 255):
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Jeszcze kilka miesięcy takiej wędrówki wpośród natury, ludzi i dzieł sztuki, a byłabym bezpowrotnie potargała więzy, którymi od dzieciństwa umysł i serce mi oplątywano. [...]
[...] już zaczęłam inne, prawdziwe odgadywać światy. Gdyby te przeczucia miały były czas skrystalizować się w jasne, określone pojęcia, stanęłabym przynajmniej uzbrojona do walki, kiedy już walka
miała być jedyną treścią mego istnienia. Ale wracałam słabsza jeszcze na duchu, [...] podobna do istoty pogrzebionej w śnie letargicznym, która na chwilę łudzi się nadzieją ratunku i powtórnie obumiera
w stokroć sroższych męczarniach. [P 154–155]
O, po com ja oczy otwierała, [...] oddajcie mi dawną martwotę, dawny spokój.
[...]
Przede mną widać najstraszniejszą klęskę, [...] przede mną rutyna w nieszczęściu, powolna utrata
godności w cierpieniu, zgryźliwa drobiazgowość w boleści, rozpacz ujęta w karby życia codziennego [...]
i wyrobienie sobie sztucznego organu oddychania w tej atmosferze, przeciwko której walczyłam tak
zawzięcie. Ha, stanę się może szczęśliwą przez przyzwyczajenie! [P 158]

Na tym pamiętnik się urywa, ale z obszernie opisanej, gorączkowej halucynacji,
której bohaterka doświadcza w momencie powrotu, a która miała może antycypować przyszłe wypadki, wynika, iż nietuzinkową niewiastę mogły czekać dramatyczne perypetie z udziałem toksycznego męża, opatrznościowego partnera – pomocnika na drodze samorealizacji, oraz wywierającego złowieszczą presję otoczenia23.
Rodzaj klęski protagonistki nie jest zatem przesądzony, ale że miała to być klęska,
raczej nie ulega wątpliwości. Autorka pamiętnika, nazwana „niemoralną” – ironiczne określenie pod adresem środowiska, które ją za taką uważa – najdokładniej ze
wszystkich bohaterek Bogusławskiego ilustruje ów „systemat nerwowy ludzkości”,
typ kobiety tylekroć i z zacięciem diagnozowany w jego pismach jako „temperament
nerwowy, przechodzący w rozwoju cywilizacyjnym jakąś nową fermentację społeczną” (SiS 225).
I tutaj w narracyjnym wprowadzeniu pojawia się nawiązanie do George Sand;
tym razem odnosi się do kategorii piękna i brzydoty. Motyw ów – korespondujący
z kolei z utworem Brzydka – w wyrafinowany sposób podejmuje trop platoński:
Słowa George Sand, „że kobiety brzydkie, jeśli się podobają, rozbudzają nierównie gwałtowniejsze
namiętności aniżeli skończone piękności”, zawierają zarazem wielką prawdę życiową i wielką zagadkę
psychologiczną.
Istota nasza duchowa, łaknąca nieskończoności, wiecznie goniąca za nieznanym, doznaje pewnego odrętwienia na widok każdej piękności skończonej... a z tego kontemplacyjnego odrętwienia rzadko
wyradza się trwałe i głębokie uczucie. Miłość jest przede wszystkim cudownym aktem twórczym i najczęściej cofa się przed gotowymi ideałami. [...] Tak tylko wytłumaczyć można ten dziwny fakt, że czynne
i ruchliwe natury męskie namiętniej przywiązują się do wad aniżeli do zalet w kobiecie. Miłość potrzebuje domyślać się tego, co być może, szukać tego, co jest, stwarzać to, czego nie ma – potrzebuje działać – w bezczynnej kontemplacji gnuśnieje i umiera. [P 148]
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„Quand on l’ignore ce n’est [w druku błędnie: n’ert] rien, Quand on le sait, c’est peu de chose [Jeśli
się czegoś nie wie, nie ma problemu. Jeśli się wie, nie ma to większego znaczenia]” (przeł. A. L e dw i n a).
W groteskowym koszmarze, zawierającym reminiscencje podróży, bohaterka ucieka przed objęciami męża po Moście Diabelskim w Alpach, po czym zostaje zepchnięta przez niego w przepaść;
chwilowo zatrzymana w upadku przez mężczyznę uczepionego skały, ściąga go swym ciężarem
w nurt rzeki i oboje toną, żegnani z góry szyderczym uśmiechem męża, przekleństwem rodziny
oraz odgłosem dzwonu, którego sznur wydawał się ostatnim punktem zaczepienia, a który tylko
monotonnie rozbrzmiewa jednym wyrazem: „mężatka”.
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Koncepcja miłości jako popędu poszukiwania i stwarzania przywodzi na myśl
mitologiczną wykładnię o córce biedy i niedostatku z Uczty Platona. Odrzucenie
kontemplacji statycznego piękna doskonałego („odrętwienie” Fausta na widok Heleny u Goethego) jest już jednak odrzuceniem tradycji klasycznej na rzecz paradoksalnej estetyki i logiki nowoczesności (ewoluujące piękno Baudelaire’a). Oczywiście, to kolejna wersja ulubionej tezy pisarza o aktywnym przekształcaniu zastanych schematów życia. W kontekście doraźnym chodzi o brak konwencjonalnej
urody bohaterki; jej piękno może się ujawnić tylko pod wpływem – stwarzającego
ją niczym Galateę i stwarzanego przez nią – uczucia.
Potrójna galeria kobiecych wizerunków u Bogusławskiego obywa się właściwie
bez portretów mężczyzn: nieobecnych, traktowanych przedmiotowo – jako składnik
otoczenia, determinanta czy przeszkoda. Pewną korektę wnosi rozwijający antynomię piękna i brzydoty „fragment z dramatu przyszłości”, Brzydka – frapująca, iście
„genderowa” próbka talentu pisarza, jakiej nie powstydziłaby się, zaiste, późniejsza
literatura feministyczna. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że był to
rodzaj odpowiedzi na dramat Aleksandra Świętochowskiego Piękna; tekst Bogusławskiego, już samym tytułem budujący kontrę, zawiera dwukrotną aluzję do
sztuki pozytywisty24. Jeśli bowiem ten ostatni podporządkował kobietę grze popędów – „w tym państwie zwierząt »piękna« kobieta występuje nie jako wartość moralna, dodatnia czy ujemna, lecz jako płeć, działająca bezwiednie na całe swe
otoczenie”25 – to autor Brzydkiej kreuje bohaterkę będącą pod wieloma względami
zaprzeczeniem tak pojętej kobiecości, a samą kobiecość ujmuje bardziej wszechstronnie. Przede wszystkim jednak rolę bezwiednej femme fatale przypisuje kobiecie „brzydkiej”.
Pseudodramatyczny obrazek, rozgrywający się w nie określonym bliżej czasie
przyszłym26, tworzą dwie sceny skomponowane z monologów Brutty oraz dialogu
Brutty z Bellą. Bohaterki, obdarzone alegorycznymi imionami, są właściwie personifikacjami – nie tylko piękna i brzydoty, ale też wyznaczników (pięknej) kobiecości
i (brzydkiej) męskości, tradycyjnie towarzyszących tym kategoriom. I znowu można
mówić o zapowiedzi tego kontrastu w pierwszej noweli Bogusławskiego, gdzie widzimy „duumwirat”: dziewczęco bojaźliwej bohaterki o imieniu pięknej Heleny oraz
rezolutnej, niezależnej Feliksy, mówiącej o sobie: „na mnie wołano po prostu Feliks,
24

25
26
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Dwa lata przed publikacją tekstu Bogusławskiego, w r. 1883, odbyła się premiera Pięknej (1878),
a gdy ponownie wystawiono ją w r. 1890, krytyk poświęcił sztuce A. Świętochowskiego spory felieton; podkreślając ciągłą aktualność tej doktrynerskiej, ale przekonującej ilustracji darwinowskiego instynktu „wyboru płciowego” (który „piętnuje obyczaje mężczyzn cechami zdziczenia, a poglądy na kobietę cofa o kilka wieków”, czyniąc z niej „samicę”) – „Piękna zdaje się być jakimś kaprysem,
zrodzonym z rozmyślań w ogrodzie aklimatyzacyjnym” (W. B o g u s ł a w s k i, Felieton teatralny.
„Gazeta Polska” 1890, nr 70, s. 2). W Brzydkiej mowa jest o utworze Piękna, czytanym i krytycznie
odrzuconym przez „Brzydką”, oraz o dramaturgu, który zgodnie z przyrodniczym determinizmem
ukazuje mężczyznę – „znieprawionego” przez kobietę jako „mieszaninę krwi i nerwów” (B 11). Aluzje mogą dotyczyć też Niewinnych (1876), innej sztuki A. Świętochowskiego o determinizmie ludzkich zachowań.
B o g u s ł a w s k i, Felieton teatralny, s. 2.
Dziwna to zresztą przyszłość, naszpikowana aluzjami do współczesności pisarza. Jednak podtytuł
można rozumieć inaczej: przedstawiony antagonizm silnej i słabej, brzydkiej i pięknej kobiecości
będzie dramatycznym problemem przyszłości.
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żem była tak porywcza i rubaszna jak mężczyzna” (M 257). Porywczość i rubaszność
wyraża także szorstkie imię Brutty; jego etymologia nie tylko potwierdza brzydotę,
przypisaną bohaterce w tekście, ale też konotuje inne, zresztą drastycznie negatywne i stereotypowo męskie cechy27. Niewykluczone, iż autorowi chodziło o przeciwieństwo piękna rozumianego szeroko: jako wdzięk, mądrość, dobro itd. A może
dokonał on ironicznego przerysowania, by podkreślić szokującą obcość kobiet
nadchodzącej generacji. Już didaskalia wskazują, że przyszłościowy typ kobiecości
scala kulturowe wyróżniki obydwu płci:
Scena przedstawia gabinet, którego umeblowanie łączy w sobie cechy pracowni i buduaru. Sprzęty
wygodne, ale bez wytworności. Mięszanina książek, rękopismów i kobiecych drobiazgów. Wszędzie
panuje nieład, zdradzający raczej lekceważenie wymagań estetycznych aniżeli niedbałość o porządek.
[...]
[...] Strój jej [tj. Brutty] bez elegancji, daleki jest jednak od niesmacznej ekscentryczności. [B 10]

Brutta wypowiada walkę klasycznej filozofii i kulturze Piękna; podobnie jak
w utworze omówionym poprzednio, zostaje ono zdeprecjonowane jako „przesąd”
wobec nowych „potęg” życia (B 10) – „toczy się w tej chwili walka, będąca tylko
epizodem wielkiego dramatu”, czyli „pojedynek piękności i brzydoty”, „walka arystokracji i demokracji” (B 11). Warto przywołać dłuższy fragment tego sporu-agonu:
Brutta: [...] Gdzie arystokracja myśli, geniusz? – rozpłynął się w falach powszechnej oświaty. Gdzie
arystokracja serca, sztuka? – umiera w zabójczym uścisku rzeczywistości. Gdzie arystokracja ducha,
ideał? – ginie w walce o byt. I wobec tego wszystkiego miałby się ostać jeden marny przywilej piękności?
Bella: Tego jednego nie pokonacie... Nie wedrzeć się wam do tajemniczej pracowni natury [...].
Piękność... Czyż ty nie widzisz, że ona historię świata stworzyła – że odbiwszy się w sercu ludzkim
wydała dobro, a w myśli człowieka dała początek prawdzie?
Brutta: [...] Tak, prawda [...]. Wam starożytność ołtarze stawiała, [...] was życie, literatura, sztuka umieściły na tronie [...]. Ale [...] brzydota podniosła głowę. [...] raniło ją pierwszeństwo oddawane przez matkę piękniejszej siostrze, chłód ojca, obojętność brata, interesowność kochanka, opuszczenie
przez męża; nurtowało w niej głucho przeświadczenie, że ma w sobie wszystkie te same skarby uczuć,
te wulkany namiętności, które piękność na wyłączną własność zagarnęła. [...] I krzyknęła z bólu, [...]
a odpowiedziały jej tłumy... legiony. Wtedy spostrzegła, że stanowi większość, że [...] jest jedną z form
demokratycznej równości, która kiedyś stanie się podstawą życia. [...] Odgadła, że jak niegdyś Fryne
potrzebowała tylko zrzucić szaty, żeby pod olśnionymi pięknością sędziami wygrać złą sprawę, tak
brzydota zwycięży w dobrej sprawie, przywdziawszy na się zasłonę myśli. [...] Kiedy na was patrzę, widzę
rasę, która gaśnie. Będzie was na świecie coraz mniej, a nas coraz więcej. [...] Już dziś są tego ślady.
Myśl mąci olimpijski spokój piękności [...] i rujnuje grecką kształtów harmonię! [...] Piękność zaćmiewa
się, brzydota rozjaśnia się [...]. Co my mamy więcej, co wy macie mniej – nie wiem, nikt nie wie, i to
może nasza siła wobec mężczyzny. [...] brzydota ma dla niego nie zbadane jeszcze tajniki [...]. Spojrzyj
na mnie [...], czy nie bije ze mnie jakaś moc nieznana, niezależna od kształtów ciała, a nawet od duchowej fizjognomii [...]?
Bella (cofa się przerażona): Tyś piękna!
Brutta (z uśmiechem triumfu): Nie, jam silna! [B 11]

Konfrontacja urody oraz brzydoty miała miejsce również w dramacie Święto-
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Imię to najpewniej wywodzi się z języka włoskiego, gdzie „brutta” to brzydka’ (za tę uwagę uprzejmie dziękuję pani redaktor Z o f i i S m o l s k i e j), ale może też wchodzić w grę język francuski: „la
brute” – bydlę, zwierzę’ (niekiedy też brzydka’), lub łacina: „brutus” – ciężki, ociężały, nieruchawy,
nierozsądny, tępy, głupi’ (choć ten ostatni zakres semantyczny wydaje się dość odległy i zbyt radykalny).
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chowskiego: tam urodziwa bohaterka, pozbawiając nieładną narzeczoną ukochanego, przyczynia się do jej samobójstwa i to „wprowadzenie brzydkiej obok pięknej
zaostrza jeszcze dzikość i drapieżność tego świata”, pisał Bogusławski28. Tutaj
dochodzi do rewanżu – w starciu, gdzie bronią nie jest już uroda, ale „nowy organ”
(B 11), wykształcony na drodze ewolucji, układ sił się odwraca. Wprawdzie w Pamiętniku zagadka atrakcyjnej siły brzydoty została już wyjaśniona, jako zew woluntaryzmu czy wyzwanie dla instynktu tworzenia29, najwyraźniej jednak dla autora było to zjawisko wręcz obsesyjnie intrygujące, nie do końca wytłumaczalne,
prowokowane, być może, przez naturalizm. Zwycięski pochód brzydoty jawi się tu
w kontekście społeczno-kulturowej sprawiedliwości dziejowej, psychologicznego
odwetu oraz przyrodniczego determinizmu: „w naturze samice są brzydkie” (B 11),
a toczony spór jest właściwie pytaniem o istotę kobiecości: czy jest to tylko „płeć”,
jak pogardliwie ze stanowiska estetyzującego widzi antagonistkę Bella, czy raczej
świadoma aprobata biologii daleka od „hipokryzji żądzy” (B 11), o jaką Brutta
oskarża tradycyjną płeć piękną30. A może kobiecość, z perspektywy autorskiej,
najlepiej wyraża formuła „nie wiem, nikt nie wie”, zastępująca słynne „nescio quid”,
definiujące klasyczne piękno?
Alegoryczna poetyka utworu sprawia, że dyskurs emancypacyjny, a właściwie
feministyczny, zostaje ściśle nałożony na dyskurs kulturowo-estetyczny, co skutkuje pewną (zamierzoną?) wieloznacznością. Faktycznie bowiem w tej konfrontacji
nie ma zdecydowanej wygranej. Nie wiadomo, czy aprobata nieuniknionej, demokratycznej i naturalnej brzydoty jest całkowita, czy też racje należy widzieć po obu
stronach. Trudno przypuścić, by znawca i miłośnik sztuki, jakim był Bogusławski,
chociaż po części nie stawał razem z Bellą w obronie „arystokracji”31 myśli, serca
i ducha oraz platońskiej jedni piękna, dobra, prawdy. Przypuszczalnie, skazany na
wewnętrzną rozterkę, po heglowsku uznawał argumenty „siły” i po asnykowsku
wyrokował: minionych kształtów żaden cud nie wskrzesi do istnienia. Apologia
28
29

30

31
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B o g u s ł a w s k i, Felieton teatralny, s. 3.
W Brzydkiej powraca też znana formuła: „Piękność mężczyzna poznał na wskroś i nic już nowego
od niej się nie dowie; brzydota ma dla niego nie zbadane jeszcze tajniki i te go popychają w nasze
sfinksowe objęcia” (B 11).
Brutta mówi: „Znam ja tę waszą poezję... [...] nikt tej obłudy tak nie wydoskonalił jak piękna kobieta. [...] jedną żądzę tak sztucznie rozrzuciła między wszystkie władze fizyczne i duchowe mężczyzny [...], że dziś nieszczęsny, kiedy kocha, to nie wie [...], czy go przykuwa do kobiety apetyt czy
uczucie” (B 11). Ciekawe, że obie bohaterki przerzucają się oskarżeniami o przyrodnicze podejście
do płci: według Brutty o fizycznym zniewoleniu mężczyzn przez kobiety piękne „mówi jeden z waszych dramaturgów” (B 11), według Belli darwinizm to pogląd kobiet brzydkich („wasza formułka –
naturalny wybór”, B 11). Pojawia się też dezorientująca wątpliwość, czy Bogusławski razem z Bellą patrzy krytycznie na obnażoną „płeć” kobiety nowoczesnej – czy potępia raczej spojrzenie Belli
sprowadzające kobietę do „płci”, na co wielokrotnie się zżymał?
Podobne sformułowania spotkać można w tekstach krytycznych W. B o g u s ł a w s k i e g o, gdzie
np. pisze on z lekkim żalem o „demokratycznej sztuce, nie uznającej arystokracji bohaterstwa
w naturach wyjątkowo uposażonych” (Teatr meiningeński i reforma sceny. W zb.: Myśl teatralna
doby postyczniowej, s. 186) – albo o „dramacie, który jest arystokracją sztuki” (SiS 245), o „moralności, która jest arystokracją natury ludzkiej” (Teatr. „Tygodnik Powszechny” 1882, nr 9, s. 139).
Zastanawia też wzniosła definicja piękna: „uczucie piękna, to jest zabobonne nieledwie uwielbienie,
które budzi w człowieku widok jawnie uzmysłowionej myśli ludzkiej, drgającej wyższym tajemniczym
życiem” (W. B o g u s ł a w s k i, Estetyka sceniczna. W zb.: Myśl teatralna doby postyczniowej, s. 261).
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przyszłościowego typu silnej niewiasty nie jest oczywista, a oczekiwana metamorfoza kobiety z obiektu pożądania estetycznego w wyrazisty, myślący i działający
podmiot nowoczesny zostaje ukazana nie bez obaw – zwłaszcza gdy się uwzględni
negatywne konotacje imienia Brutty. Z pewnością w tej postaci sportretował Bogusławski „typ k o b i e t y w o k r e s i e w o j u j ą c y m”, o którym pisał w r. 1878,
że „panuje nad życiem naszej epoki” (SiS 226)32, a może chodziło o ekstremalną,
despotyczną emancypację w wersji skandynawskiej? Częściowo potwierdzałby to
zaskakujący finał. Nieobecny w tekście, jak często u Bogusławskiego, bohater męski – odtrącony przez Bruttę kochanek, o którego zazdrosna jest Bella – popełnia
samobójstwo i wówczas okazuje się, że antagonizm obu protagonistek nagle wygasa: „Porzuć gniew [...] i odejdź w spokoju... Wierzaj mi, nie miałyśmy o co walczyć!” –
puentuje „genderową” rozgrywkę Brutta (B 11). Istotną postacią okazuje się słaby
mężczyzna o infantylnym imieniu Niuno, przez wybrankę pogardliwie przezwany
Antinousem 33, który pada ofiarą fatalnego zauroczenia w toksycznym związku
z Bruttą, gdzie doszło właściwie do zamiany ról:
Dlaczegóż po tych ekstazach pozostał mi tylko widok jego zupełnego unicestwienia? Dlaczego on
na tak długo oddawał się, ginął cały, a ja zawsze tak prędko mogłam odebrać się, odnaleźć? [...] Co to
znaczy, czy ja przestałam być kobietą?... [...] nie – tylko on nie jest mężczyzną. [B 10–11]

Motyw finalny wydaje się znowu odwróceniem sytuacji z dramatu Świętochowskiego: u Bogusławskiego to brzydka kobieta zabiera partnera kobiecie pięknej,
nawet o to nie dbając (to z jej powodu popełnione zostaje samobójstwo), i to nie
kobieta zabija się przez mężczyznę, lecz odwrotnie. Drapieżność świata jednak jest
taka sama. Czy to ma być zatem dramat przyszłości: „niezwykła indywidualność”
(B 11) unicestwiona przez silną partnerkę, która pożąda „energii mężczyzny”, ale
gardzi jego „małodusznością dziecka, które żyć nie może” (B 10)? Czy to raczej
futurologiczna satyra na białogłowy, którym argumenty natury estetycznej, społecznej etc. służą jedynie do umocnienia stanowiska w tradycyjnej rywalizacji
o mężczyznę – podtytuł zaś sugeruje nie tyle wizję nieuniknionej sprawiedliwości
obyczajowej, ile rodzaj ironicznej antyutopii? Czy w przyszłości oczekuje nas kobieta, która przestanie być kobietą? Mnożące się pytania bez odpowiedzi to niewątpliwy walor tego banalnego na pierwszy rzut oka drobiazgu, intrygującego przy
dokładniejszej lekturze.
Ciekawe, że sylwetki mężczyzn, jeśli w ogóle pojawiają się w prozatorskich
próbkach Bogusławskiego, występują w karykaturalnym przerysowaniu, nie pozbawionym jednak ukrytego dramatyzmu. Dzieje się tak też we wczesnej, lirycznej
humoresce Historia parasola, utworze niezbyt oryginalnym, dlatego wystarczy mu
poświęcić tylko dygresyjną wzmiankę. Bardziej żałosny niż komiczny bohater posiada nieco dickensowskie i nieco gogolowskie rysy, reprezentując „arystokrację
głupoty” i donkichotowsko-bowarystowską skłonność do ucieczki w sferę lektur

32

33
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Do Brutty można też odnieść inną, dowcipną uwagę B o g u s ł a w s k i e g o z r. 1899, dotyczącą
roli Fredrowskiej Klary kreowanej przez Wandę Siemaszkową: „był w niej jakiś nowożytny feministyczny rozmach, którego by się zatrwożyła pani Dobrójska, a przed którym Albin powinien by się
podkuć na ostro” (Aktorzy warszawscy, s. 181).
Antinoos – przywódca zalotników Penelopy; pierwszy poniósł śmierć z ręki Odysa.
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i fantazji – choć jego odmienność nosi jeszcze ślady romantycznego dystansu wobec
tragikomedii świata, „wielkiego teatru marionetek, któremu z musu przypatrywać
się trzeba”34. Biedermeierowski dziwak, samotnik i brzydal, prześladowany przez
złośliwość losu oraz ludzkie szyderstwo, opowiada historię kolejnego życiowego
upokorzenia, kiedy okrutnie zadrwiono z jego naiwnych zapałów i nadziei miłosnych.
To również wariacja na temat brzydoty, tylko że w męskim wydaniu – słabej i skazanej na klęskę: „Smutno!... straszno być niedołęgą!...”35 Najbardziej udany motyw
utworu to uzmysłowienie owej „straszności”, urastającej do rozmiarów groteskowego, egzystencjalnego koszmaru – okazuje się, że wybranka ma takie samo spojrzenie jak kot, który w odległym dzieciństwie wywołał traumę i chorobę bohatera,
a w konsekwencji całą lawinę wypadków jego niewydarzonego żywota:
Ja te oczy gdzieś widziałem... Patrzałem dłużej, dłużej i jeszcze patrzałem. Pot kroplami spływał
mi po twarzy, ale już wzroku odwrócić nie mogłem... Już wiem, wiem. Boże! słabo mi, ognie mię przechodzą. Litości! nie patrz tak na mnie. [...] Nie mogę zamknąć powiek, a widzę utkwione w siebie bursztynowe, złotem i malachitem żyłowane oczy. Ja oszaleję pod tym spojrzeniem... To czarny kot tak ciekawie, natrętnie, szyderczo na mnie spogląda. Ratunku!... umieram!36

Spośród kilku sentencjonalnie splecionych oraz nałożonych na siebie tropów –
pech związany z czarnym kotem, bohater jako anty-Herkules, który dzieckiem
w kolebce doświadczył ataku epilepsji, demonicznie koci wdzięk kobiecej natury –
najciekawszy jest ten ostatni. Mężczyzna niczym bezwolna mysz, uwięziony i śmiertelnie sparaliżowany drapieżnym spojrzeniem bezlitosnej kobiety-meduzy; oto
najwcześniejsza, wręcz mizoginistyczna wersja relacji damsko-męskich u Bogusławskiego, stanowiąca jednak przeciwwagę dla galerii niewiast zniewolonych przez
egoistyczny despotyzm otoczenia. Cytując słowa Dumasa syna, przytoczone przez
warszawskiego krytyka, można powiedzieć, że w tych dwu utworach – Brzydka oraz
Historia parasola – kobieta „szydzi z płci silniejszej i mści się nad mężczyzną, który w życiu rzeczywistym jest dla niej niesprawiedliwym, okrutnym, barbarzyńskim
ciemięzcą [...]” (SiS 214–215)37.
Połączona siecią analogicznych postaci, motywów38 i wzajemnych relacji, emancypacyjna proza Bogusławskiego to właściwie szereg wariacji na pokrewne, powracające stale tematy. Prawdopodobnie miała się z nich wyłonić fabuła opowiadająca
o nędzach i cieniach „niemowlęcej” kondycji kobiecej, być może bohaterki pozbawionej urody, być może żony skazanej na gorzką świadomość opacznego małżeńskiego status quo oraz na jakieś (nieskuteczne?) próby przezwyciężenia tego i być
34

35
36
37

38
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W. B o g u s ł a w s k i, Historia parasola. „Kurier Warszawski” 1871, nr 55, s. 9. Można też mówić
o pokrewieństwie z fantasmagoryczną, liryczno-satyryczną prozą romantyka i ulubieńca biedermeieru, Jean-Paula (Richtera), którego twórczość Bogusławski mógł poznać podczas swych niemieckich studiów.
Ibidem, s. 13.
Ibidem.
Dumas pisze to, krytykując „wyłączność panowania w teatrze kobiety” (Bogusławski, SiS 214), po
czym konkluduje: „Ona, zawsze ona, a obok niej mężczyzna jako wybrany lub jako ofiara – bo
pisarzowi dramatycznemu nie wolno jest wystawiać na scenie mężczyzny, który byłby wyższym od
kobiety” (SiS 215). W pewnym sensie w fabułach polskiego nowelisty również jest przestrzegana
ta reguła.
Np. w dwóch różnych tekstach występuje ta sama postać matrymonialnej „despotki”, ciotki Elfrydy.
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może emancypantki w ramionach kochanka39. Czy warto żałować, że ten rodzaj
polskiego odpowiednika powieści George Sand nie powstał? Teksty są niezbyt efektowne i niezbyt oryginalne, pisane często bez polotu40 albo dość naiwnie, obciążone balastem psychologicznych, filozoficznych lub socjologicznych dywagacji – choć
skądinąd te ostatnie wnoszą jeszcze najciekawsze wątki41. Proza kobieca Bogusławskiego nieco przypomina tendencyjną nowelistykę Świętochowskiego, a szczególnie – jeśli wziąć pod uwagę pozbawione nazwisk i realiów postaci oraz przewagę
abstrakcyjnych refleksji – powiastki filozoficzne w rodzaju Tragikomedii prawdy.
Trzeba jednak pamiętać, że debiutancki Mąż dla bytu jest bardzo wczesnym zwiastunem pozytywistycznych trendów emancypacyjnych i jako taki zasługuje na
uznanie. Najwartościowszym utworem jest zapewne wieloznaczna, pobudzająca do
refleksji Brzydka, ze swoim ambiwalentnym rozłożeniem akcentów. W sumie widać,
że Bogusławski chciał pokazać fascynującą go kobiecość jego czasów, której odbicie dostrzegał w repertuarze XIX-wiecznego teatru:
w nim to bowiem kobieta snuje się niespokojna, namiętna, nerwowa, zrywająca z przeszłością, która
jej nie wystarcza, wyczekująca przyszłości, której nie zna, żyjąca gorączkowo chwilą teraźniejszą, której
dobrze nie rozumie – istna zwiastunka jakiegoś przewrotu społecznego. [SiS 215]

Takie pewnie miały być jego bohaterki, ale nie bardzo mu to chyba wyszło;
o wiele piękniej mówił o nich jako krytyk niż jako nowelista. Dostrzegał też trafnie
pluralizm wizerunków kobiecych, uwarunkowany światopoglądowym podejściem
twórców, u których:
kobieta [pojawia się] jako płeć, jako siła naturalna lub społeczna, która, stosownie do tego, czy nią
wojuje autor zagoryczony literackim schopenhaueryzmem, czy sentymentalny maruder rehabilitacji
upadłych aniołów, czy wreszcie socjologiczny reformator nienormalnych między obu płciami stosunków,
przedstawia się w postaci złowróżbnej potęgi lub sympatycznej w swym zbłąkaniu słabości, albo wreszcie żywiołu rewolucyjnego. [SiS 214]42

Do której z wyliczonych strategii zaliczał się sam? Z pewnością portrety kobiet
w prozie Bogusławskiego noszą niektóre z wymienionych – złowróżbnych, sympatycznych lub rewolucyjnych – rysów, z pewnością jego teksty przypominają literaturę tendencyjną, z pewnością autor dostrzega „nienormalność” obyczajowego
status quo; jednak nigdy nie można go przyłapać na wyraźnym zaangażowaniu
emocjonalnym ani na skłonności do mizoginizmu czy sentymentalizmu. Stoi jakby
obok, zaintrygowany obserwowanym fermentem kobiecości, ciągle bardziej analityczny diagnosta niż zaangażowany reformator. Niewykluczone, że w swych nowelistycznych czy powieściowych próbkach stosował stylizacje różnych typów eman-

39
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Inna wersja Pamiętnika niemoralnej kobiety, „nie drukowana, w niezwykle zniszczonym rękopisie
znajduje się u rodziny” – pisała Ś w i d w i ń s k a na początku lat sześćdziesiątych XX w. (Zapomniany powstaniec i krytyk literacki Władysław Bogusławski, s. 117).
Wątpliwe, czy zasługują na pochlebną opinię „świetnej formy stylistycznej”, jak twierdzi
Ś w i d w i ń s k a (Władysław Bogusławski á1838–1909ñ, s. 602).
Chwilami odnosi się wrażenie pewnej pretekstowości fabuł emancypacyjnych, służących prezentowaniu poglądów samego autora.
W ten sposób charakteryzuje krytyk „dzisiejszy realny dramat”, omawiając repertuar Heleny Modrzejewskiej.
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cypacyjnego dyskursu. Na pewno starał się zintelektualizować tematykę obyczajową, w której z niepokojem obserwował narastającą jednostronność, tj. akcentowanie aspektu erotycznego, podobnie jak w całej kulturze: „Historia, filozofia,
dramat, komedia, wszystko obraca się około jednego tematu: [...] ponęt, smaku lub
skutków zakazanego owocu!”43. Równocześnie rozumiał, że nadeszły czasy, gdy
„areną, na której psychologiczne kolizje największego nabierają natężenia – jest
rodzina...”44.
Na korzyść tych utworów przemawia natomiast ciekawie poprowadzony, dyskretny leitmotiv sztuki, przewijający się przez niemal wszystkie teksty; erudycja
doceniana u krytyka, muzykologa i publicysty, „dyszącego miłością do sztuki”45,
daje o sobie znać również tutaj. Sztuka funkcjonuje nie tylko jako malowniczy
rekwizyt czy przedmiot rozważań, ale zgodnie z wykładnią przedstawioną w Pamiętniku niemoralnej kobiety spełnia istotnie rolę „najwyższego stopnia życia” (P 14).
We Fragmencie z powieści muzyka Schumanna, „poemat melancholii i boleści”
Beethovena (F 111) stają się probierzem autentycznego stosunku bohaterki do
rzeczywistości oraz zwierciadłem jej wnętrza (wahająca się panna nie potrafi odegrać
utworu z uczuciem, skoro żadnego uczucia nie żywi), a mentorska uwaga doświadczonego życiowo nauczyciela muzyki: „sztuka bywa też czasem wyrzutem sumienia”
(F 115), brzmi niczym sentencja z Portretu Doriana Greya. Opisana w Pamiętniku
kontemplacja obrazu Śmierć Wallensteina w monachijskiej Pinakotece46 jest pretekstem do heglowsko-taine’owskiej refleksji nad zmiennym gustem estetycznym –
i światopoglądowym – pokoleń, których nie stać już na podobny zachwyt nad Madonną Sykstyńską; w sztuce religia musiała ustąpić historii47.
Najpełniej rozwinięty motyw estetyczny zawiera Szczęście, sytuujące się między
rodzajowym obrazkiem obyczajowym a liryczną parabolą o wyraźnym podtekście
symbolicznym. Na skłonność ku mniej lub bardziej widocznej parabolizacji utworów
Bogusławskiego warto zwrócić uwagę, bo przejawia się tu drugi, podstawowy i charakterystyczny rys jego pisarstwa. Redakcja lwowskiego periodyku, gdzie ukazało
się Szczęście, informowała: „podajemy dziś najpiękniejszy obrazek, jaki na ten
noworoczny temat znamy w całej nie tylko naszej, ale w ogóle europejskiej literaturze”48. Trudno dziś podzielać entuzjastyczny zachwyt nad tym okolicznościowym
drobiazgiem, ale trzeba docenić wdzięk koncepcji i wykonania. Sylwestrowa zaba43
44
45
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47

48
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B o g u s ł a w s k i, Teatr, s. 139. Tekst pochodzi z 1882 roku.
Ibidem. Uwaga dotyczy dramatu, można ją jednak odnieść do szerszego kontekstu.
Tak o Bogusławskim wyraziła się M. K o n o p n i c k a w liście do córki pisarza z r. 1893 (cyt. za:
S e c o m s k a, Aktorzy, krytycy i recenzenci warszawscy okresu przełomu, s. 9).
Chodzi przypuszczalnie o nawiązujący do dramatu Schillera obraz C. Th. v o n P i l o t y ’ e g o,
przedstawiający w sposób realistyczny martwego Wallensteina i postać jego włoskiego astronoma
(Seni vor der Leiche Wallensteins, 1855).
Podobnie argumentował B o g u s ł a w s k i krytyk: „Sztuka, zarówno jak moralność, rozpoczyna
się zawsze na nowo dla każdego pokolenia [...]. Taką już jest natura ludzka, że ją wzruszają nierównie silniej dzieła i rzeczy teraźniejsze, choćby mniej doskonałe niż dzieła i rzeczy przeszłe,
choćby najdoskonalsze. Nowe dzieła mogą ustępować dawnym, byle tylko te same jak dawniej
oddawały usługi i tego samego współczesnych uczyły. Mniejsza o to, jak długo będą żyły [...]”
(SiS 231–232).
Przypis redakcji w: W. B o g u s ł a w s k i, Szczęście. „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki”
1887, nr 1, s. 2. Wszystkie cytaty w tym i następnym akapicie – ibidem.
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wa w „szczęście”, skracająca salonowemu towarzystwu oczekiwanie na północ,
ukazana ze szczegółami kolorytu obyczajowego, jest równocześnie poetycką przypowieścią o charakterach ludzi biorących w niej udział i symbolicznym prognostykiem ich losów, wpisanym w moment sylwestrowej nocy.
Paraboliczny wymiar ma niemal każda wypowiedź i każdy gest wykonywany
przez aktorów tego banalnego, choć w podtekście poważnego przecież dramatu;
wchodzą oni kolejno do pokoju i, prowadzeni przez melodię fortepianu, usiłują
odnaleźć „skarb”, przedmiot ukryty przez którąś z osób – tutaj przez Helenę, „piękność tak skończoną jak marzenie o szczęściu”49. Obok smętnego pianisty Juliana
(nie po raz pierwszy muzyk uosabia u Bogusławskiego bolesne doświadczenie życiowe, tym razem wręcz życie samo) jest to jedyna postać obdarzona imieniem,
zresztą mówiącym; pozostali anonimowi uczestnicy gry to egzempla różnych kondycji i temperamentów. Jest wśród nich „niemłody już mężczyzna”, znużony pesymista, jest „gość w średnich latach”, optymista o spojrzeniu zdradzającym „wyrobiony dojrzały charakter”, jest „panna bardzo nieładna, bardzo rozumna i bardzo
nieszczęśliwa”, jest fertyczna brunetka, „śliczna osóbka”, jest „młody człowiek,
uosabiający obliczem energicznym [...] postanowienie zwycięstwa przebojem” etc.
Całość zamyka sentymentalna puenta o śpiewanej „unisono pieśni szczęścia”, które odnalazła i w grze, i w życiu zakochana para, Helena i energiczny młodzian. Ich
rozmowa także przypomina kunsztowny koncept, utkany z muzycznych aluzji
i metafor (Preludium Szopena, Wagnerowska muzyka przyszłości, śpiew, akompaniament, harmonia), ale w tej narracyjnej grze fortepianowych motywów najsubtelniej poprowadzona jest sekwencja poszukiwań. Wielka metafora życiowego
tańca, skomponowana z szeregu obrazów niczym fraz albo tonacji melodycznych,
budzi skojarzenia z tak właśnie zatytułowanym obrazem Edwarda Mucha (Taniec
życia, 1900):
muzyk zdawał się znać dokładnie indywidualność szukającego – bo każdej osobie towarzyszyły innego
charakteru motywa. Złożyła się z tego improwizacja dziwna, powikłana jak życie z najróżniejszych melodii. Ten szukał szczęścia przy spokojnym śpiewie, tamtę prowadziła tkliwa kantylena, owego znów
podniecały namiętne frazesy [...].
[...]
Śliczna blondyneczka [...] rozpoczęła poszukiwania na tempo walca – w połowie, zamiast szukać,
puściła się sama w wir Straussowskiego poematu i zmęczona usiadła, mówiąc wesoło:
– Nic nie znalazłam, alem się przynajmniej wytańczyła.
– A fant? [...]
– Daję serce – rzekła z komiczną powagą, zdejmując z szyi medalion w kształcie serduszka i rzucając go do urny z taką swobodą, z jaką niezawodnie odda prawdziwe serce.
Pochód pesymisty rozpoczął tragiczny polonez fis minor Szopena. [...] szedł wolnym krokiem, nie

49
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Symboliczny podtekst objaśnia zaraz na początku jedna z postaci, która „najlepiej wie, że [szukanie szczęścia] to tylko zabawa. Ktoś z nas schowa dobrze jakiś przedmiot, byle co – bo przecież
wiadomo, że szczęściem może być byle co – to zależy od tego, jak je kto zrozumie. Potem każdy
z kolei będzie szukać [...], towarzyszyć mu będzie muzyka, wyobrażająca niby te poetyczne ułudy,
które każdemu gdzie indziej i inaczej szukać każą. [...] Jeżeli nie znajdzie, daje fant... tak jak
w życiu, które każe co chwila czymś te zabiegi okupywać”. Inne sentencjonalne uwagi: „A jeżeli
znajdzie? [...] To powie zapewne [...] – jak się zwykle mówi w takich razach: więc to tylko to?”;
„Można przejść koło szczęścia i nie wiedzieć o tym”; „wiedział, gdzie szukać! [...] szukał sercem”
(ibidem).
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patrząc nigdzie [...]. Przy cudownym przejściu do mazurka, które działa jak echo rodzinnego kraju
dolatujące do ucha wygnańca, wsłuchał się w tą kojącą melodię i rzekł:
– Więcej nie szukam – to mi wystarcza. [...]
Młodą milczącą mężateczkę przywitał pan Julian kołysanką Schumana, co tak [...] biedną zawstydziło, że zrzekła się pretensji do szczęścia.
Panna nieładna miała za towarzysza zgrzytliwe Scherzo Szopena – szukała gorączkowo, namiętnie –
na próżno.
Optymiście towarzyszył śpiew spokojnej Barkaroli Rubinsteina: długo nie chciał szukać, twierdząc,
że dawno znalazł, bo ma w sobie wiarę w szczęście50.

Pomysłowy, muzyczno-literacki żart nie zaskakuje u autora o wykształceniu
muzycznym i upodobaniach do filozoficznych uogólnień; prawdopodobnie sam
bawił się, komponując con amore tę interdyscyplinarną paralelę.
Parabolizacyjne oraz estetyzujące inklinacje cechują także dwa pozostałe, okolicznościowe, drobiazgi Bogusławskiego: Rozbitki (1884) oraz Światło i cienie (1885).
Są to właściwie impresje autobiograficzne; pisarz przywołuje autentyczne przedmioty czy rekwizyty, nadając im szersze, symboliczne znaczenie. W pierwszym
przypadku rolę takiego „korelatu obiektywnego” odgrywają dwa malarskie obrazy,
które towarzysząc autorowi-narratorowi od dzieciństwa do wieku dojrzałego, z racji przedstawionej przez artystę sytuacji były dlań „pierwszą lekcją filozofii życia”51.
Widok dryfujących na tratwie rozbitków morskich w dwóch odsłonach: przygnębienia w ponurej scenerii nocnej (Ostatnia noc) oraz otuchy o wschodzie słońca
(Ostatni ranek), prowokował do pesymistycznych lub optymistycznych interpretacji
niepewnej przyszłości ofiar – a ocena ta ewoluowała w zależności od doświadczeń
osobistych opowiadającego, stając się rodzajem komentarza do jego własnego losu
tudzież losów wielu takich jak on „rozbitków”-zesłańców. Tekst będący w istocie
odmianą klasycznego toposu „navigare necesse est” kończy – również utrzymana
w duchu tradycji, bo stoicka – konkluzja, przypominająca puenty innych pozytywistycznych paraboli, np. Cieni Prusa czy Legendy żeglarskiej Sienkiewicza:
Dziś, kiedy widzę, jak się po wielkich burzach, po strasznych gromach krzątają rozbitki życia na
tratwie ratunkowej, jak sobie na niej urządzają tymczasową egzystencją [...], dziś, kiedy jestem na optymizm za stary, na pesymizm za młody, a żyłem w samą miarę, żeby stać krzepki między tymi biegunami prawdy, dziś rozumiem energiczną nadzieję mężczyzny na obrazie, wiarę promienną, bijącą
z oblicza kobiety, i miłość, z jaką matka dziecko wystawia na blaski wschodzącego słońca.
To musiał być pierwszy świt wybawienia po ostatniej dłuższej pomroce cierpień i rozpaczy52.

Ostatnia lekcja filozofii, jakiej udziela życie, nie tylko mówi o nieużyteczności
wszelkich teorii wobec jego nieprzewidywalności, ale także uczy doceniać każdy
lepszy moment ludzkiej egzystencji wobec jej kruchości. Tak można rozumieć końcową sugestię, która – obok oczywistych aluzji do warunków społeczno-narodo-
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Ibidem.
W. B o g u s ł a w s k i, Rozbitki. W zb.: Na pomoc. Wydawnictwo zbiorowe na korzyść powodzian.
Warszawa 1884, s. 2.
Ibidem, s. 3. Niestety, tekst jest wadliwy graficznie i można się tylko domyślać, co autor chciał
powiedzieć wcześniej, w kontekście swojej optymistycznej wiary młodzieńczej: „zdawało mi się
koniecznym, żeby ten poranek nadziei nastąpił po nocy rozpaczy i zakończył wykazaniem [wybawieniem?] tragedię rozbicia” (ibidem).
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wych – pozostawia jeszcze pewien margines interpretacyjnej swobody, jak na dobrze
funkcjonującą parabolę przystało.
Poetyka i refleksja drugiego obrazka są podobne. Znajomy pociesza przygnębionego autora-narratora, wskazując na pewien biurkowy gadżet, jedyny ocalały
z jego zniszczonego warsztatu pracy: przycisk do papierów w kształcie szklanej kuli,
której wnętrze w zależności od oświetlenia przedstawia sylwetkę wędrowca w surowym pejzażu zimowym lub w idyllicznej aurze wiosennej. Banalna zabawka
„wydaje [się] czymś więcej niż konceptem – prawie filozofią”53:
kiedy widziałem, że mu [tj. wędrowcowi w kuli] nie szkodzi ani woda, bo w niej ciągle stoi, ani ogień, bo
wszak sam jeden w nim ocalał; że z równą obojętnością ciśnie swoim ciężarem i płomienny list miłosny,
i zimne filozoficzne refleksje; wtedy zacząłem przyglądać mu się bliżej, a on zdawał się mówić do mnie...54

Tym razem kreowana ad hoc symbolika dotyczy nie tyle niewzruszonej, wyższej
nad życiowe aktywa i pasywa, postawy, ile źródła, z którego owa odporność wypływa. Z jednej strony, może to być gruboskórna nieczułość egoisty-filistra („Mieć
dla siebie świat bezpieczny, zamknięty jak ta kula, a dla drugich być... przyciskiem
chłodnym i twardym jak ten marmur – to grunt!” 55), z drugiej strony natomiast
siła przetrwania może wynikać z pancerza ochronnego, jaki daje – konkluzja całkiem w duchu filozoficznych baśni Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna – poezja:
Czy ci to nie przypomina bańki mydlanej [...] i światów odbijających się w niej tęczowym kolorytem?
Czy człowiek, mający w sobie dość poezji, żeby się w niej zamknąć, nie jest lepiej niż ten filister zabezpieczony od rozbicia w nawałnicach życiowych? Powiadają, że ta bańka pęka za lada dotknięciem... [...]
Kto na nią treść sam z siebie wydaje, ten o trwałość może być spokojnym. [...] Patrz na tego jegomości... [...] to już nie filister, to poeta... [...] Wierzaj mi, być poetą, to jeszcze najpewniejszy sposób przetrwania każdej zawieruchy!
– Niepoprawny! – odpowiedziałem, ale gdym żegnał przyjaciela, lżej mi było na sercu.
Któż to wie, kto z nas dwóch ma słuszność?56

Która postawa jest słuszna: sceptyczny realizm czy „niepoprawny” idealizm?
Nie po raz pierwszy Bogusławski, uważany za eklektyka estetycznego, zdradza
wewnętrzne rozdwojenie także w kwestiach światopoglądowych. Intrygujące, że
portret identycznie ochrzczonego idealisty sporządziła Orzeszkowa w jednej ze
swoich późnych nowel – czyżby zainspirował ją drobiazg warszawskiego pisarza?57
W sumie obie ukazane tu parabole mówią właściwie o tym samym: o rozbitkach
życiowych i busoli, jaką zapewnia sztuka (wyobraźni). Poruszane przez nie zagadnienia – antynomia optymizm/pesymizm czy fantazja/rzeczywistość – są oczywiście
banalne, dość niebanalny natomiast jest sam sposób ich ujęcia: słowna ekfraza
(opis malarskiego dyptyku wypełnia prawie cały tekst pierwszej paraboli), dbałość
o plastyczne, niczym w barokowej alegorii, uzmysłowienie konceptu, upodobanie
do kontrastów i paradoksu, swoisty autotematyzm. W Bogusławskim, autorze
53
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W. B o g u s ł a w s k i, Światło i cienie. W zb.: Dla pogorzelców. Pismo zbiorowe. Warszawa–Grodno
1885, s. 4.
Ibidem, s. 4–5.
Ibidem, s. 5.
Ibidem. Być może, prototypem rozmówcy narratora Bogusławskiego był Stanisław Krzemiński,
niezłomny idealista w pejzażu pozytywistycznym.
Chodzi o nowelę E. O r z e s z k o w e j Niepoprawny z 1900 roku.
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parabolicznych drobiazgów, ujawnia się esteta „dyszący miłością”, a co najmniej
tęsknotą do światów odległych od codzienności.
Charakterystyczną cechą prozy Bogusławskiego jest jej niejednorodność tematyczna oraz formalna. Świadczy o tym trzeci, ostatni nurt, jaki można wyróżnić
w tym pisarstwie – z punktu widzenia dzisiejszego czytelnika chyba najciekawszy
i najbardziej wartościowy, z uwagi zarówno na unikatową, egzotyczną tematykę,
jak świetną konstrukcję oraz sugestywną pod każdym względem formę wypowiedzi.
To dwa cenne, wręcz dokumentarne, bo autobiograficzne obrazki z zesłania.
Jako latorośl znanego rodu miał przyszły literat szczęście w swych powstańczych
perypetiach58. Interwencje i starania rodziny ocaliły go najpierw przed wyrokiem
śmierci przez powieszenie, a później przed dożywotnią (w ostatecznej decyzji Berga
10-letnią) katorgą w warzelniach soli; spędził tam, w miejscowości Usole koło Irkucka, tylko rok i po ułaskawieniu mógł się osiedlić w znośnych warunkach w samym Irkucku, gdzie udzielał się jako pianista i nauczyciel muzyki. W sumie przebywał na Syberii pięć lat; do kraju powrócił, również dzięki staraniom rodziny, po
kasacji wyroku z początkiem 1869 roku. Wzmiankę o zesłaniu, oprócz ogólnych
uwag o rozczarowaniach i pesymizmie, zawarł pisarz w Rozbitkach:
rzeczywistość zadała fałsz nauce na kursach prawnych, w praktyce pokazało się, że siła idzie przed
prawem i trzeba było dla dokończenia wykształcenia pojechać dalej na jeszcze jeden wydział – na fakultet nieszczęścia59.

Jak zauważono, różnorodność zarówno wykształcenia, jak doświadczeń predestynują Bogusławskiego do porównań z Wokulskim60.
Pierwszy szkic wspomnieniowy opublikował pisarz w 1884 r. pod szekspirowskim tytułem Sen nocy zimowej i nie był to chyba tylko świadomy, potwierdzony
w tekście koncept intertekstualny, ale rodzaj ezopowego środka prewencyjnego.
Obrazek przedstawia bowiem sylwestrową noc skoszarowanych zesłańców, pracowników warzelni soli, i jest wyraźnie niecenzuralny; może autor liczył, że cenzor
podda się sygnalizowanej sugestii nierealności, fantasmagoryczności utworu? Ta
zresztą dyskretnie daje o sobie znać w tekście, a łączy się z nieodzownym dla Bogusławskiego motywem muzycznym. Wątek marzeń sennych jako powrotu w strony rodzinne pojawia się na początku – po lirycznym opisie zimowego syberyjskiego
pejzażu i w tonacji melancholii, które nawiązują, być może, do Anhellego Słowackiego – oraz na końcu, jako synonim wyblakłego po latach wspomnienia o zesłaniu:
Na dworze ziemia i niebo odmrugiwały sobie nawzajem z góry złotymi, z dołu srebrnymi gwiazdami; między niebem i ziemią wiatr mroźny poddmuchiwał przezroczyste, w niebieskawej światłości
księżyca skąpane obłoczki śniegowe, zawieszone w powietrzu niby rozsypująca się droga mleczna.
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Bogusławski był sekretarzem referatu prasowego Rządu Narodowego i współredaktorem powstańczej „Prawdy”; po rocznej działalności został aresztowany w styczniu 1864. W tym okresie życia
poznał swoich przyszłych przyjaciół: Dionizego Henkiela, Stanisława Krzemińskiego, Karola Benniego, Wiktora Feliksa Szokalskiego i innych. Zob. Ś w i d w i ń s k a, Zapomniany powstaniec
i krytyk literacki Władysław Bogusławski, s. 116. – H. S e c o m s k a: Władysław Bogusławski –
krytyk zapomniany. Wstęp w: SiS 18–19; Notatnik biograficzny. W: B o g u s ł a w s k i, Aktorzy
warszawscy, s. 334.
B o g u s ł a w s k i, Rozbitki, s. 3.
Zob. S e c o m s k a, Władysław Bogusławski – krytyk zapomniany, s. 19–20.
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Natura zdawała się poczuwać do obowiązków strzeżenia wyspy i brzegów Angary i milionem iskrzących oczów szukać śladów jakiego podejrzanego życia.
Ale na wyspie i na wybrzeżach panowała cisza, nie przerwana nawet oddalonym psa szczekaniem.
W koszarach ślady ruchu, odgłosy życia słabnęły z każdą upływającą chwilą.
Smutek jakiś cięższy niż zwykle osiadał na czołach licznych tego domostwa lokatorów i z piersi
częstsze wydobywał westchnienia.
[...]
Sen bywał często litościwym i na skrzydłach przenosił do rodzinnej ziemi [...].
Byli tacy, co tą drogą co noc kraj swój odwiedzali. [S 3]
dziś, po wielu latach, [...] pozacierały się w pamięci szczegóły tego obrazu, [...] przyblakł kolor a fizjognomie straciły swoją wyrazistość – dziś [...] chwila ta dla wielu pozostała tylko w życiu snem nocy zimowej [...]. [S 4]

Centrum obrazka buduje seria kapitalnych, w tym również zabawnych scenek
rodzajowych oraz dialogów, ilustrujących czy zderzających ze sobą różne typy skazańców, ich zajęcia, reakcje, osobowości i obyczaje – jak wymiana lekkich złośliwości między „koroniarzem” a duchownym (unickim?) z terenów byłego Wielkiego
Księstwa Litewskiego:
W jednym kącie sali starzec z brodą po pas zszywał jakieś rzemyki, przekłuwał szydłem, przyklepywał młotkiem. Poczciwiec służył kiedyś przy kolei, wszystko umiał i pasję miał reperować kolegom
zepsute rupiecie.
Gdzie indziej suchy, zawiędły ksiądz z obliczem niezrównanej dobroci, klęcząc gorącą odmawiał
modlitwę; gdzie indziej znów pióro skrzypiało po papierze, a wyprzedzała je myśl o cały miesiąc czasu;
jeszcze gdzie indziej leżał ktoś na wznak i dawał wypoczynek wyciągniętym kościom, rozbolałym po
ciężkiej dzisiejszej pracy (odbijanie młotem osadu kamiennego, tworzącego się na ścianach kotła w warzelni soli).
Nagle wśród tego ołowianego milczenia ozwał się głos młody, dźwięczny, prawie wesoły.
– A wiecie też, że to dziś koniec starego roku?
– Nie wiedzieć co – odpowiedział drugi głos, silnie przeciągając sylaby. – Taże to dziś 19 decembra.
– Podług europejskiego kalendarza 31 grudnia, ale wy zawsze o 12 dni ze wszystkim spóźniać się
musicie.
– At, gdybyście się wy nie zawsze śpieszyli, może by to i lepiej było – a taki jak trzeba, to was doganiamy.
– Prawda, prawda, kochany księże dziekanie... nie gniewajcie się i kiedyśmy się zgodzili w jednym
dniu opłatkiem łamać...
– Na waszą k u t i ę.
– Na naszą... na naszą, przyznaję – więc kiedyśmy się zgodzili... to zróbmy co razem na koniec roku.
– Dobrze, ale co?...
– Rozumie się, bal sylwestrowski... resursę już mamy...
– Ot! zaraz widać k o r o n i a r z a – była odpowiedź – o błazeństwach tylko myśli. [S 3]

Pojawia się też ironiczny autokomentarz: „Oho! zginęliśmy! Władysław zaczął
o teatrze... nic go już nie powstrzyma...” (S 3). Żartobliwy charakter ma także, zaaranżowany przez energicznego młodzieńca, groteskowy korowód poprzebieranych
naprędce męskich tancerzy, kroczący w rytm poloneza przy dźwiękach rozstrojonego szpinetu. W jednej parze z księdzem dziekanem sunie „rzeczywista znakomitość w świecie lekarskim, równie skromna jak rozgłośna” (S 3) – czyli ciepło przez
Bogusławskiego sportretowany Benedykt Dybowski61.
Aura ulega zmianie, gdy na scenę wkracza obłąkany współwięzień pan Narcyz,
61
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pobudzony niecodziennym widokiem oraz komenderujący tańczącymi w myśl swych
wojskowych urojeń, jako syn „Napoleona III i cesarzowej meksykańskiej” (S 4)62:
Dziwny i przejmujący był widok tego tańca...
Dychawiczny szpinet dobywał reszty głosu, ażeby silą sprostać powadze tego pochodu; pary szły
za parami w milczeniu, które tylko od czasu do czasu przerywała donośna, krótka, sucha komenda
pana Narcyza.
Było coś szekspirowskiego i w tym polonezie, i w tym spokojnie tragicznym wariacie. [S 4]

Co oznacza tutaj przywołanie nazwiska wielkiego czarodzieja teatru? Sugeruje z pewnością teatralną magię sceny, jej oksymoroniczną niesamowitość rodem
z groteskowego, tragikomicznego Snu nocy letniej, galerię niezapomnianych Szekspirowskich szaleńców, ale chyba także – majestatyczną wzniosłość tego jakże
symbolicznego korowodu, „snu nocy zimowej” narodowych losów, który miał przed
sobą niezwykłą karierę w sztuce polskiej i który już niezadługo miał się wyłonić
w Placówce Prusa (kulig przebierańców), a potem na obrazach Melancholia i Błędne koło Malczewskiego oraz w Weselu Wyspiańskiego. Szekspirowską migotliwość
wrażeń osiąga też utwór pod koniec, gdy następuje powrót do wyjściowej tonacji:
o północy zjawia się, niczym chybiony efekt teatralnego ducha, „uprzykrzony”
komendant, a „pełne animuszu melodie poloneza A-dur Szopena” ustępują „posępnemu tematowi poloneza C-moll”, przemieniając dziarski korowód tancerzy
w „pochód pogrzebowy” i sprowadzając „ciężką chmurę smutku” (S 4). Zmianie
nastroju towarzyszy, także rodem z romantycznego Szekspirowskiego dramatu,
ironiczne zakwestionowanie samej epistemologii – puentą Snu nocy letniej jest
pytanie o szaleństwo. Czy przejawia je dziwnie zachowująca się grupa katorżników,
jak pogardliwie wyrokuje komendant 63; czy obłąkany pan Narcyz, który na słowa

62

63
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„[...] odłożywszy na bok jakieś medyczne dzieło, odsłonił twarz młodą jeszcze, dziwnie pogodną,
rozumną, rozjaśnioną łagodnymi, inteligentnymi oczyma. [...]
Doktor z Messyny, tak go nazywano od piosneczki, którą pociesznie śpiewał, nie miał wielkiej
ochoty rozłączać się z ciepłą pościelą, ale spostrzegłszy dziekana, z uśmiechem wąsa podkręcającego, wyskoczył na równe nogi, burkę na plecach zawiesił, pysznym ruchem rękawy jak wyloty
w tył zarzucił i zakonkludował, rękę szlafkamratowi podając:
– Najgorsze jest to przejście od galopa do kłusa!
Był to ulubiony aforyzm doktora, sens moralny jakiejś zabawnej anegdotki, [...] jej zakończenie,
używane w całych koszarach jako ostateczne rozwiązanie wszelkich zagadnień społecznych, politycznych i filozoficznych” (S 3).
Dybowski cieszył się sławą już przed powstaniem – jako młody badacz po studiach medycznych
i biologicznych; jego z kolei przed wyrokiem śmierci ocaliła interwencja niemieckich zoologów
i pośrednictwo Bismarcka. W Usolu, w tej samej warzelni soli i w tych samych koszarach na wyspie
rzeki Angara, także od r. 1865, przebywał św. Rafał Kalinowski, który również mógł być świadkiem
opisywanego Sylwestra (prawdopodobnie roku 1865). Obecnie w miejscu, gdzie była warzelnia,
znajduje się klasztor polskich karmelitów.
Zob. S 3: „Był to człowiek lat trzydziestu, twarzy pełnej, rumianej, jakby obrzękłej, uśmiechniętej
zagadkowo, okolonej bujną blond czupryną. Jasnoniebieskie oczy spoglądały tak niepewnie, że
zdawały się raczej w głąb patrzącego aniżeli przed siebie spozierać. Cała figura pana Narcyza,
wszerz rozrośnięta, świadczyła o bujnym życiu roślinnym, rozwijającym się kosztem duchowego”.
Zob. S 4: „Doprawdy, oni wszyscy wariaci!” Zarysowany w paru zdaniach portret porucznika jest
wart przytoczenia: „Zwał się... mniejsza o to, jak, pochodził z ludu, chuderlawy był, średniego
wzrostu, obciśle ubrany, do dam robił słodkie oczy, grał na harmonijce, miał słabość do hrabiów
i do soli, z którą manipulacje w warzelni nie wyszły mu potem na dobre”.
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strażnika reaguje szyderczą i „zagadkową, tajemniczą wyższością”; czy może urzędowy system, który nie tylko nie uznał choroby tego ostatniego, ale ustami swego
przedstawiciela „całemu społeczeństwu zdrowych zmysłów odmówił?” (S 4). Koloryt utrwalonych realiów stanowi o wartości obrazka; nie mamy zbyt wiele podobnych fotografii w XIX-wiecznej literaturze polskiej.
Dotyczy to także drugiej, „świetnej”64 noweli syberyjskiej, Na stepie. I ona powstała w dziewiątej dekadzie stulecia, o czym świadczy umieszczona pod tekstem
data (1888), choć opublikowana mogła zostać dopiero po r. 1905 – co zrozumiałe
ze względu na jeszcze bardziej otwartą niż w poprzednim szkicu wymowę, jak również odniesienia do socjalizmu, tak wówczas aktualne. Podobnie jak w dwóch
omówionych wcześniej utworach, i tutaj autor uchwycił moment niezwykłej sylwestrowej nocy. Przyznać trzeba, że interesująca jest w literackim diariuszu Bogusławskiego owa rejestracja – dosłownych czy symbolicznych – momentów końca
albo początku różnych etapów życia. W tym przypadku „dziwnie” (N 33) spędzona
wigilia Nowego Roku przypada na jeden z etapów kilkutygodniowej powrotnej drogi zesłańca na Zachód, wiodący przez rozległe przestrzenie Stepu Barabińskiego65.
Traumatyczne, „graniczące chwilami z halucynacją” doświadczenie, jakim była
przeprawa przez „białą paszczę” śnieżnej zamieci, opisane jest równie rzeczowo, co
malowniczo i sugestywnie:
Oprócz wyprostowanego na koźle w pozycji stojącej woźnicy nie widziałem przed sobą nic... Konie
nawet znikły w jakiejś białej, skłębionej otchłani – a sanie zdawały się same pomykać wśród złowrogiego, fantastycznego milczenia gdzieś w skrzepniętą nieskończoność. Ciemność zaległa dokoła, nie ta
ciemność gruba, czarna, która przynajmniej sprzed oczów usuwa bezpośrednią groźbę niebezpieczeństwa,
tylko mrok podobny do przesłonięcia światła białym całunem, przezroczystym raz z jednej, drugi raz
z innej strony, [...] przepuszczającym sinawe, trupie odblaski.
Zdawało się, że olbrzym jakiś powiewa tym całunem coraz to inaczej, rozpościerając coraz to gdzie
indziej chimeryczne jego draperie; czasem jakby na igraszkę uchyli fałdy i przepuści promień księżycowy, a wtedy z białego przed nami kłębu wynurzy się czarna trójka, niby ze mgły legendowej bajeczne
hipogryfy; potem wszystko znów znika, coś w powietrzu kręci się, wiruje – to rozhukany tytan toczy pod
całunem śnieżne kule potwornymi dłońmi i ciska je wkoło siebie z furią, jak gdyby wszystko chciał
zmiażdżyć po drodze. [N 34]
Chwilami tarantas zdawał się być uskrzydlonym i unosić w powietrzu; to znów wartkością rzutu
w prostej linii przypominał siłę wypuszczonego pocisku. [...] Ciszę przerywało tylko przerażające zawodzenie woźnicy [...]. [N 38]

Ta „jakaś fantastyczna, w zagrobowe światy jazda” rosyjską trojką przez „erebowy tunel” rozpętanych żywiołów, pocztowym traktem od jednej stepowej stacji do
drugiej, przypomina słynny finał Gogolowskiej powieści i jest kolejnym, tradycyjnym
toposem carskiego imperium śmierci (N 38). W takiej scenerii – oraz we wnętrzu
drewnianej, stacyjnej chaty z samowarem, gdzie podróżni zatrzymują się na nocleg –
ma miejsce konfrontacja „przedstawicieli dwóch idei” (N 35), jak ironicznie nazywa
64
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Zob. Ś w i d w i ń s k a, Zapomniany powstaniec i krytyk literacki Władysław Bogusławski, s. 117:
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Dziś rejon barabiński w obwodzie nowosybirskim, w południowo-zachodniej Syberii; wówczas nie
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– syberyjskich Tatarów, zamieszkujących te stepowe obszary do XVIII wieku.
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siebie oraz pisarza-narratora towarzyszący mu rosyjski lekarz i socjalista. Nie jest
to pierwsza wzmianka o socjalizmie w utworach Bogusławskiego; autor Rozbitków
tłumaczył swój młodzieńczy idealizm okolicznością, iż „więcej się czytało Lelewela
aniżeli Marksa, więcej wierzyło historykom i poetom aniżeli socjalistom”66. Rozmowa relacjonowana w obrazku Na stepie jest jakby dalszym ciągiem tego wyznania.
Dwaj podróżni, skazani na swoje towarzystwo w trakcie niebezpiecznej syberyjskiej
przeprawy, z konieczności powstrzymują wzajemne animozje, ujawniają się one
jednak w znamiennej dialektyce stanowisk, między którymi nie może być porozumienia. Tekst rejestruje zwięźle tylko wybrane, kluczowe spięcia ideologiczne: historyzm kontra biologizm, narodowość kontra kosmopolityzm, uczuciowa tęsknota
kontra nihilizm, prawa cywilizacji i kultury kontra prawa natury i ludowego gminowładztwa. Scenariusz znany dokładnie z Ojców i dzieci Turgieniewa.
Ale nie tylko trafnie dobrane obrazy przesądzają o wartości utworu. Uwagę
zwraca oryginalny sposób skonstruowania demonicznej postaci towarzysza podróży – o „uśmiechu podobnym do fosforycznego blasku próchna” (N 36). Jest
on i konkretną osobą, lekarzem udającym się na urlop z miejsca pracy nad Amurem,
i kolejnym wcieleniem nihilistycznej idei socjalizmu – typem uniwersalnym, rozpoznawalnym właśnie po owym ironicznym uśmiechu „apostoła” (N 36), który „posłannictwa” dotychczasowej, „waszej przeklętej cywilizacji” chce zastąpić własną
misją: „plenipotencją od wszechnicości” (N 37), jak ją sam ironicznie nazywa.
Narrator widzi w socjalistach wyłącznie ową abstrakcyjną, gatunkową niejako
osobliwość, nie jednostki:
Ten uśmiech prześladował mnie już od dawna. Widziałem go raz pierwszy przed laty, przemykający się po wąskich, bladych, lekko rudawym wąsikiem przysłoniętych ustach studenta, czytającego
kolegom uniwersyteckim w Petersburgu Czernyszewskiego Co począć; potem spotkałem się z nim
w Paryżu, wśród deklamatorskich rozpraw między młodymi reformatorami społeczeństw; następnie
w Heidelbergu, podczas dyskusji nad teorią Karola Marksa; dalej w Londynie na wizycie u Bakunina,
kiedy „apostoł” zapewniał, że chciałby jak Omar popalić wszystkie biblioteki, „bo ludzkość choruje na
książkową cywilizację”.
[...]
Powitałem uśmiech, bo ten mi tylko był znajomym – człowieka pod nim nigdy nie starałem się
odgadnąć. Człowiek był tym razem w ubraniu lekarza. [N 36]67
Od czasu, jak ostatni raz widziałem mego kompana, postarzał się bardzo. Włosy przy skórze
w szczotkę ostrzyżone, straciły [...] swoją ryżą barwę i nabrały brudnego tonu; oczy małe, stalowego
koloru, przygasły od pracy; cera niezdrowa, zdawała się przyprószona ziemią; sarkastyczny uśmiech
obniżył ku dołowi jeden kąt ust [...]. Ruchy tylko szybkie, zwinne, elastyczne świadczyły o zakonserwowanej jeszcze w tej szczupłej, wątłej figurce energii. [N 40]

Zarówno ruda barwa, jak zwinność ruchów i „pełzający” między wąsami uśmiech
„niby wąż między krzakami” (N 36) wzmagają efekt demoniczności, quasi-zwierzęcej drapieżności postaci. Odczłowieczenie wyznawców socjalizmu i pozbawienie ich
własnej osobowości to zabieg wręcz perfidny – choć jakże trafny w perspektywie
66
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B o g u s ł a w s k i, Rozbitki, s. 3.
Szczegóły topograficzno-biograficzne mogą być prawdziwe, wątpliwości budzi tylko epizod londyński; Bogusławski był wprawdzie w Londynie w r. 1879, na Międzynarodowym Kongresie Literackim,
jako członek Association Littéraire Internationale, ale spotkanie z Bakuninem to raczej zabieg
licentia poetica, wykorzystujący znane poglądy rosyjskiego rewolucjonisty.
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przyszłych, masowych społeczeństw systemów totalitarnych. Sylwetka tak wykreowanego rewolucjonisty, powracająca niczym Balzakowski Vautrin i krążąca jak
widmo komunizmu po Europie, przeobraża się w egzemplum socjalisty „wiecznego
tułacza”, którego losy w noweli mają zresztą finał: „później dowiedziałem się przypadkiem, że mój towarzysz podróży zginął w Paryżu w szeregach Komuny, od kuli
generała Gallifeta” (N 43)68. Zatarcie granicy między dosłownością a parabolicznością bezimiennej postaci rosyjskiego anarchisty nie pozwala rozstrzygnąć, czy jest
to autentyczna, anegdotyczno-biograficzna informacja, czy też rodzaj symbolicznego uogólnienia.
Drugim motywem przykuwającym uwagę są prorocze, z dzisiejszej perspektywy,
zapowiedzi przyszłości. Snując przed milczącym najczęściej i obserwującym go
towarzyszem „to dantejskie dramata, to arkadyjskie sielanki” (N 42) – czyli wizje
zwycięskiej rewolucji – Rosjanin wymienia newralgiczne kierunki przeobrażeń XX
stulecia:
przyjdzie czas, kiedy niezmierzone obszary pokryje sieć gmin chłopskich, przyjdzie czas i na gminę
miejską... tylko przedtem dużo, dużo jeszcze wody upłynie. Przeszkadzać będziecie przede wszystkim
wy, bałwochwalcy bożyszcz narodowych, dopóki wasz kult fanatyczny nie wyrodzi nienawiści między
rasami, które rządom skuteczną broń do ręki wcisną. Kiedy się w najlepsze żreć będziecie... wtedy
przyjdzie zadymka, a pan widziałeś, co wyprawia zadymka na Barabińskim Stepie. [N 42]

Obraz godzien zestawienia z finałem Wirów Sienkiewicza. Co więcej, autor daje
upust swoim upodobaniom do symbolicznych rekwizytów i konfrontację dwóch
nacji w głuchej przestrzeni stepów uzupełnia o obecność trzeciej. Niemym świadkiem
sceny, obok milczącego chłopa, czyni niemiecki „koncept kunsztu zegarmistrzowskiego” – osobliwy ścienny zegar o „dziwacznej fizjognomii”, przedstawiającej wymalowanego Niemca kolonistę o ruchomych oczach, poruszających się w takt
wahadła, które rzemieślnik amator obciążył karabinową kulą (N 40):
Dziwna to była scena.
Staliśmy obaj, ja, duszą nieobecny i zdążający myślą w dal o setki wiorst, on, streszczający w sobie
widomie zasadnicze składniki swego społeczeństwa, nad którymi unosił się niewidzialny... anarchista;
a między nami ów malowany Niemiec z zadowoloną twarzą, zwracający oczy kolejno to na jednego, to
na drugiego...
Dziwniej jeszcze brzmiały te słowa, odbijające się o ściany pocztowej stacji na stepie, przy uderzeniach w szyby fal śniegowych, przy huku pękających jak strzały karabinowe gontów, przy szczęku
rozłupywanych orzeszków cedrowych, które gryzł we drzwiach obojętny i zapatrzony w nas chłop; przy
cieniutkiej piosneczce samowara, dogasającego ze smutnym jękiem.
[...]
Zegar bił prędko, jakby mu pilno było popchnąć pęd czasu, śpieszył się, śpieszył, a prędkości
dodawała mu, jak się zdaje, kula karabinowa.
Ułożyliśmy się do snu, ale ja, mimo śmiertelnego znużenia, oka zamknąć nie mogłem, ta noc na
stepie utkwiła mi na zawsze w pamięci.
[...]
[...] nie ma wigilii Nowego Roku, żebym sobie nie zadawał pytania: czy też jest jeszcze na owej
stacji ten Niemiec, korzystający z zadymki, aby podsłuchiwać, co też mają sobie do powiedzenia na
sybirskim stepie polska i rosyjska dusza? [N 42–43]
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Scena ta wywarła osobliwe wrażenie na autorze, który zapamiętał ją na zawsze;
cóż ma powiedzieć późniejszy o wiek czytelnik? Może tylko potwierdzić uzasadnione obawy i przeczucia opowiadającego – ilość komentarzy i podtekstów, jakie do
każdego zdania tego niewiele znaczącego wówczas fragmentu dopisały później
wypadki historyczne, polityczne, społeczne etc., byłaby wprost nieograniczona.
Dzisiejszy odbiorca może też wyrazić zdziwienie, że pisarza o temperamencie „Greka z czasów Peryklesa, ducha pogodnego, zrównoważonego”69, stać było mimowolnie na tak wnikliwą wizję przyszłości.
Żeromski wyznawał, że cenił w Bogusławskim „znakomitego krytyka, analizatora,
stylistę, filozofa, zdolnego obserwatora”70. Czy tę pochlebną opinię, dotyczącą zapewne krytycznoliterackiego dorobku wnuka Wojciecha, możemy przyłożyć również
do jego twórczości stricte literackiej? Czy raczej pozostanie ona zawsze „drugorzędną »kwestią podrzędną«” w całokształcie jego działalności? Odpowiedź będzie ambiwalentna. Proza Władysława Bogusławskiego nie jest z pewnością zapoznaną
rewelacją, chociaż ma bezsprzecznie szereg ciekawych aspektów. Należą do nich
kwestia emancypacyjno-feministyczna (podana może w dość naiwnej, nieszczególnie udatnej formie, interesująca jednak jako dokument), osobliwa instrumentalizacja nowelistyki motywami muzycznymi (na tym poziomie wyrafinowania pojawia
się, być może, dopiero w modernizmie u Iwaszkiewicza) – i oczywiście szkice syberyjskie, formalnie oraz merytorycznie więcej niż „świetne”, przede wszystkim jednak
nie znajdujące zbyt wiele konkurencji w literaturze polskiej, nie tylko tamtej epoki.
Tradycjonalista pod względem światopoglądu, eklektyk w kwestiach estetycznych,
„wychowanek epoki romantycznej” i „subtelny ironista”, przeciwnik zarówno tendencyjności, jak estetyzmu71, jako prozaik Bogusławski okazuje się właściwie dość
umiejętnym realistą, którego twórczość zawiera o wiele mniejszą dawkę postromantycznej, sentymentalnej poetyzacji niż np. nowelistyka Asnyka. Prezentuje postawę
zaciekawionego, acz wstrzemięźliwego obserwatora, a jego zabarwiona lekko pesymizmem tonacja zdradza dystans idealisty do rzeczywistości. Krytyczny i analityczny temperament autora pozbawił może tę epikę wyrazistej oryginalności, ciekawych
pomysłów fabularnych czy sugestywnej poetyki, ale nadał jej klasyczną klarowność
myśli, kompozycyjną przejrzystość, a także skłonność do quasi-filozoficznych refleksji, do parabolicznych, plastycznych i myślowych „konceptów”. Znamienne, że
zapalony teatrolog nie sięgnął po rodzaj dramatyczny; być może, trzeźwo oceniał
swoje siły i nie chciał „profanować” ukochanej sztuki – zachowana próbka dramatycznego obrazka raczej nie pozostawia co do tego wątpliwości72.
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W ten sposób Bogusławskiego określa Konopnicka w liście do jego córki (cyt. za: S e c o m s k a,
Aktorzy, krytycy i recenzenci warszawscy okresu przełomu, s. 9).
S. Ż e r o m s k i, Dzienniki. T. 2. Warszawa 1954, s. 463 (cyt. jw.).
Zob. S e c o m s k a, Władysław Bogusławski – krytyk zapomniany, s. 10, 42, 43.
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W jednym ze swoich najlepszych tekstów, studium Estetyka sceniczna, poświęcił krytyk wiele miejsca refleksjom na temat sztuki. Z typową dla generacji „przedburzowców” rezerwą pisał o realizmie (naturalizmie), że jest wymogiem egalitarnego, już nie elitarnego odbiorcy, który pożąda dokładnych, jednostkowych, znanych
mu z autopsji realiów, niezbyt natomiast skłonny jest do wzruszeń estetycznych.
Pełen obaw przed krańcową ewolucją w tym kierunku, przestrzegał: „sztuka nie
może obywać się bez idealnej pracy uogólniania”73. Wyjaśnia to pewnie predylekcję
nowelisty do unikania szczegółowego kolorytu, do sentencjonalnych uniwersaliów
i parabolicznych podtekstów. Dzisiaj te elementy prozy Bogusławskiego przesądzają raczej o jej anachroniczności. O wiele cenniejszym wkładem jest dyskretny
obiektywizm pisarza, który potrafił uniknąć – w przeciwieństwie do wielu innych,
drugorzędnych literatów epoki – łatwego moralizatorstwa i natrętnej ideologii. Właściwość ta, w mniejszym lub większym stopniu, zdaje się cechować całą twórczość
artystyczną autora Pamiętnika niemoralnej kobiety.
Życie nie moralizuje, ale jak wielka, spokojna fala płynie z niewiadomego źródła ku nieznanym
celom: my tylko przykładamy doń nasze formułki moralne, my tylko usiłujemy przepuszczać je przez
nasze wątłe przetaczki etyczne, które prąd porywa i druzgoce, gdy się zbyt upieramy74.

Abstract
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WŁADYSŁAW BOGUSŁAWSKI’S LITERARY CREATIVITY—“A SECOND RATE CASE”?
The paper describes the literary creativity of Władysław Bogusławski (1838—1909), an distinguished
theatre critic (theorist) and a deserving literary critic. Bogusławski was the author of prose pieces produced mainly in 1880s. The most interesting of them—six tales and short stories as well as one dramatic sketch—represent female (feminist) discourse, showing sex relations penetratingly and nonstereotypically: in a psychological-customary, social, anthropological, history-cultural and philosophical context, as well as from the ambivalent pro- and antiemancipatory stance. Equally interesting and
valuable are two autobiographical reminiscences referring to the writer’s stay in exile in Siberia. Finally, there are two minor tales—parables with a philosophical and ethical message. Bogusławski’s
thematically and formally diversified prose is characterised by original compositional solutions and
aesthetic erudition (e.g. references to music and painting).
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w którym zabronił rodzinie wydawania swych prac literackich, twierdząc: „[są] chwilowego, przemijającego znaczenia, nie mają doniosłości, która by usprawiedliwiała upamiętnienie ich drukiem”
(cyt. za: S e c o m s k a, Władysław Bogusławski – krytyk zapomniany, s. 12).
B o g u s ł a w s k i, Estetyka sceniczna, s. 274.
B o g u s ł a w s k i, Aktorzy warszawscy, s. 89.
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„KOPCIUSZEK” JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO – NAJBARDZIEJ
WARSZAWSKA POWIEŚĆ PRZED „LALKĄ”
O związkach twórczości Bolesława Prusa z dorobkiem Józefa Ignacego Kraszewskiego napisano sporo, przy czym stosunkowo największą liczbę tytułów dzieł
Kraszewskiego przywoływano w konteście Lalki1. Już w 1890 roku Piotr Chmielowski w recenzji tej powieści wskazywał na jej korespondencję z Adą Kraszewskiego
ze względu na postać Izabeli Łęckiej2. Henryk Markiewicz we wstępie do wydania
Lalki z 1959 roku wymieniał dzieła: Z dziennika starego dziada, Dwa światy, Wielki nieznajomy i Lalki. Sceny przedślubne3. Wyliczenie Wincentego Danka obejmowało: Parę czerwoną, Hybrydy, Złotego Jasieńka, Wielkiego nieznajomego, Lalki,
Roboty i prace, Ładnego chłopca, a także Morituri4. Stanisław Burkot podkreślał
szczególną relację między Lalką a powieścią Roboty i prace, do rejestru Danka
dodając tytuły: Dziecię Starego Miasta, Szpieg oraz Kamienica w Długim Rynku5.
Józef Bachórz w artykule Kraszewski w oczach autora „Lalki” z 1986 roku, szukając w dorobku Kraszewskiego dzieł zapowiadających najsłynniejszą powieść Prusa,
wyróżniał trzy kwestie, które, jego zdaniem, zasługują najbardziej na uwzględnienie
przy budowaniu paraleli między Lalką a twórczością Kraszewskiego: po pierwsze –
„obraz arystokracji rodowej” (tu wskazywał na Dwa światy, Morituri, Adę, Chore
dusze); po drugie – fenomen kobiecości oraz Izabelę Łęcką; po trzecie – ukształtowanie Pamiętnika starego subiekta, przywodzące na myśl opowiadanie Z dziennika
starego dziada6. Interesujący jest fakt, iż w rozważaniach wspomnianych badaczy
jako motyw łączący dorobek prozatorski Kraszewskiego i Prusa, autora Lalki, nie
pojawił się temat miasta, w szczególności – Warszawy. Znamienne wydaje się w tym
względzie podejście Bachórza. W artykule Miasto z perspektywy Kraszewskiego
zajmował się on np. drugą serią Latarni czarnoksięskiej, której akcja rozgrywa się
w Warszawie, czy warszawskimi powieściami powstaniowymi Kraszewskiego, taki-
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Zob. J. B a c h ó r z, Kraszewski w oczach autora „Lalki”. „Rocznik Towarzystwa Literackiego
im. A. Mickiewicza” 1966, s. 10.
P. C h m i e l o w s k i, „Lalka” Bolesława Prusa. „Ateneum” 1890, t. 1, z. 3, s. 480.
H. M a r k i e w i c z, wstęp w: B. P r u s, Lalka. Wstęp, przypisy, aneks H. M a r k i e w i c z. Warszawa 1959.
W. D a n e k, Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa 1973, s. 439.
S. B u r k o t, Kraszewski i Prus. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Historycznoliterackie” 1966.
Zob. B a c h ó r z, op. cit.
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mi jak Warszawa w 1794 roku, Dziecię Starego Miasta, Szpieg, Moskal, Żyd, które
uznał za obrazy „centrum polszczyzny”, choć miał za złe ich autorowi, że „nie stworzył [...] powieści mieszczańskiej”7. W innym miejscu badacz ten powiedział wprost
o Kraszewskim:
Dziesiątki razy opisywał miasta, liczne a obszerne epizody jego powieści w miastach się rozgrywają; kilkanaście jego utworów w rodzaju Kopciuszka [...], Kamienicy w Długim Rynku [...] z akcją w Gdańsku czy pamfletu W mętnej wodzie, z fabułą zlokalizowaną we Lwowie, można nazwać miejskimi. Ale
nie czuł miasta8.

I dalej stwierdził:
ideałem Kraszewskiego pozostawało nadal gospodarstwo ziemiańskie i dom z patriarchalnymi obyczajami, w którym przez pokolenia pielęgnowano zasady moralne oraz [...] pamięć rycerskiego honoru9.

Z pewnością Kraszewski obdarzał sympatią polską ziemiańsko-patriarchalną
prowincję, wcielając się w rolę jej dziejopisa i kustosza, ale też zauważał nowe zjawiska cywilizacyjne – „czuł miasto”, stając się rewelatorem nowoczesności objawiającej się w przestrzeni miejskiej. Udowodniła to przekonująco Ewa Paczoska w artykule „Latarnia czarnoksięska”, czyli dziewiętnastowieczność i nowoczesność – na
przykładzie jego powieści drukowanej w latach 1843–1844, której seria druga
przynosiła obraz stolicy, jaką autor znał z własnego doświadczenia10.
W przytoczonym cytacie z pracy Bachórza Miasto z perspektywy Kraszewskiego pojawił się, choć marginalnie, tytuł jeszcze jednej istotnej warszawskiej powieści
Kraszewskiego – Kopciuszka (drukowanego w „Gazecie Codziennej”, potem w „Gazecie Polskiej” w latach 1860–1862). Już wcześniej wszakże Danek zauważył ją
i docenił jako ciekawą monografię Warszawy przedpowstaniowej, pisząc o temacie
miejskim u Kraszewskiego:
Przypominamy, że obraz Warszawy I połowy XIX w. wprowadził Kraszewski do II części Latarni
czarnoksięskiej, że wypadki powieściowe niektórych partii Dziwadeł rozgrywają się również w Warszawie. Kopciuszek posiada jednak bardzo rozległą panoramę społeczną – są tam postaci z ludu, rzemieślnicy, kupcy, przedstawiciele literatury, sztuki, wydawcy, burżuazja i arystokracja. Społeczeństwo
ukazane jest w przekroju chronologicznym – na kartach powieści żyją jeszcze ludzie pamiętający czasy
stanisławowskie, Legionów i pierwsze dziesięciolecie XIX w. [...]
[...]
Najbardziej wartościowe są w Kopciuszku realistyczne sceny z życia kawiarni i traktierni warszawskich, obrazki z Ogrodu Saskiego […]11.

Warto w tym miejscu przywołać dwa fakty: że pierwszy epizod Lalki to scena,
która rozgrywa się w warszawskiej „renomowanej jadłodajni”, oraz – że Prus był
autorem „fizjologii” Ogród Saski.
7
8

9
10
11
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J. B a c h ó r z, Miasto z perspektywy Kraszewskiego. W zb.: Miasto – kultura – literatura: wiek XIX.
Materiały sesji naukowej. Red. J. D a t a. Gdańsk 1993, s. 78.
J. B a c h ó r z, Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887). W zb.: Literatura krajowa w okresie romantyzmu (1831–1863). T. 3. Red. M. J a n i o n, M. M a c i e j e w s k i, M. G u m k o w s k i. Warszawa
1992, s. 483.
Ibidem, s. 485.
E. P a c z o s k a, „Latarnia czarnoksięska”, czyli dziewiętnastowieczność i nowoczesność. „Wiek XIX”
2008.
D a n e k, op. cit., s. 346–348.
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Dokumentarny niemal charakter Kopciuszka doceniła również Wanda Roszkowska-Sykałowa, w szkicu Józef Ignacy Kraszewski i Warszawa, pisząc m.in.:
Najbardziej warszawska powieść pt. Kopciuszek, której akcja toczy się wyłącznie w stolicy Królestwa,
stanowi nieocenione źródło informacji o mieście i jego społeczności dla dzisiejszego czytelnika12.

Z dotychczasowych obserwacji poczynionych przez badaczy tutaj przywołanych
wynika, że ciekawe poznawczo rezultaty może przynieść bardziej szczegółowa niż
dotąd konfrontacja obrazu Warszawy przedpowstaniowej (lat pięćdziesiątych) we
wskazanej powieści Kraszewskiego z zarysowanym w Lalce wizerunkiem tegoż
miasta z lat siedemdziesiątych XIX wieku. Wstępnie jednak chciałabym zrekonstruować, choćby skrótowo, okoliczności historyczne powstania Kopciuszka.
Geneza Kopciuszka
Kraszewski, urodzony w Warszawie13, ale wychowany na prowincji, osiedlając się
w stolicy Królestwa Polskiego w lutym 1860, miał za sobą ważne doświadczenia
miejskie z Wilna, w którym spędził młodość. Za plon dokonanych tam obserwacji
można byłoby uznać jego Powieść bez tytułu (1855) z wyraźnym tropem autobiograficznym i miejskim, którą Ewa Owczarz określiła jako „wileńską Lalkę”14, ze
względu na werystyczne zarysowanie miejskich realiów tego utworu, a także Pamiętniki, które niezwykle ciekawie zanalizował pod wskazanym kątem Dawid Maria
Osiński15, zwracając uwagę również na doświadczenia „obrazkowe” związane z Wilnem, konstruujące warsztat Kraszewskiego jako „fizjologisty miejskiego”16.
Sprowadzenie się pisarza do Warszawy (kupił on dom przy ulicy Mokotowskiej)
było konsekwencją objęcia przez niego posady redaktora „Gazety Codziennej”,
nabytej świeżo (w 1859 roku) przez Leopolda Kronenberga, którą początkowo Kraszewski kierował „na odległość”. W tzw. odcinku tej gazety drukował najpierw
(w 1860 roku) Hipotekę szczęścia małżeńskiego Józefa Aleksandra Miniszewskiego,

12
13

14
15

16
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W. R o s z k o w s k a - S y k a ł o w a, Józef Ignacy Kraszewski i Warszawa. W zb.: Romantycy i Warszawa. Red. S. M a k o w s k i. Warszawa 1996, s. 158.
Za ciekawostkę – dotyczącą, być może, genezy Kopciuszka – można byłoby uznać fakt, że Kraszewski został też ochrzczony w Warszawie, w kościele Świętego Krzyża. Jeden z bohaterów tej powieści,
Zachariasz Byczek, bardzo ważny ze względu na tworzenie jej kolorytu warszawskiego był mocno
związany z tym właśnie kościołem – w nim został ochrzczony, w nim brał ślub i bywał we wszystkie dni świąteczne.
E. O w c z a r z, Nieosiągalna całość. Szkice o polskiej powieści XIX wieku: Józef Ignacy Kraszewski,
Ludwik Sztyrmer, Henryk Sienkiewicz. Toruń 2009.
D. M. O s i ń s k i, Czy język ulicy da się wysłowić i zapisać? Londyńczycy, wilniucy, warszawiacy,
paryżanie i dublinerzy – pisarze dziewiętnastowieczni wobec problemów reprezentacji (na przykładzie szkiców i obrazków). W zb.: Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej
połowy XIX i początku XX wieku. Red. K. B a d o w s k a, A. J a n i a k - S t a s z e k. Łódź 2013.
Tego rodzaju doświadczeniami Kraszewskiego zajmowali się J. B a c h ó r z (O szkicach fizjologicznych w literaturze polskiej okresu międzypowstaniowego 1831–1863. „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Historycznoliterackie” 1969; Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach
prozą w okresie międzypowstaniowym 1831–1863. Gdańsk 1972) oraz B. B o b r o w s k a (O pewnej artystycznej „inicjatywie kresowej” á„Litwini” Placyda Jankowskiego i Józefa Ignacego Kraszewskiegoñ. „Prace Filologiczne” 2008).
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następnie zaś dzieła własne – Jasełka oraz Kopciuszka. Powieść Kopciuszek ukazywała się w „Gazecie Codziennej” od numeru 334 w 1860 roku do numeru 24
w 1862 roku (w tym czasie pismo zmieniło nazwę na „Gazeta Polska”). Później
została wydana osobno w Wilnie u Maurycego Orgelbranda w 1863 roku i jeszcze
raz za życia autora, w Warszawie w roku 1873. Dla jej genezy bardzo ważna byłaby także notatka położona pod tekstem przez samego Kraszewskiego, dotycząca
miejsca i daty ukończenia utworu – „Bruksela 3 I 1862”.
Okres pisania omawianej powieści przypadał na czas dla Kraszewskiego przełomowy, obfitujący w istotne wydarzenia jego życia prywatnego, ale też publicznego (w tym politycznego). Gdy rodzina pisarza, w końcu sierpnia 1860, przybyła do
Warszawy i zamieszkała w świeżo zakupionym domu przy ulicy Mokotowskiej,
Kraszewski ze starszym synem Janem wyruszył w podróż, by oddać go do szkoły
politechnicznej w Gandawie. Jak odnotował Danek, „zwiedził wtedy Wrocław,
Berlin, Brukselę, Paryż, Marsylię, Niceę, San Remo, Genuę, Turyn i wrócił na
Chambery, do Brukseli, a potem Wrocławia i Warszawy (13 listopada)”17.
29 XI rozpoczął się w Warszawie czas patriotycznych manifestacji przedpowstaniowych. Po wypadkach 27 II 1861 pisarz wszedł w skład Delegacji Miejskiej,
której rząd powierzył utrzymywanie porządku w mieście. Ten akces zapoczątkował
okres polityczny w karierze Kraszewskiego, w pierwszej fazie silnie związany z Warszawą. Na przełomie lat 1861 i 1862 autor Kopciuszka podróżował po Europie
w celu nawiązania współpracy z Polakami osiadłymi w Niemczech, we Francji
i w Belgii (stąd zapewne adnotacja po tekście tej powieści – „Bruksela, 3 I 1862”).
Na początku roku 1863, po wybuchu powstania styczniowego, Kraszewski musiał,
jak wiadomo, opuścić Warszawę; wyjechał do Drezna, stając się od tego momentu
emigrantem politycznym. Kopciuszek – powieść pisana w owych trudnych dla autora latach – daje się czytać m.in. jako nostalgiczne widzenie Warszawy już wczorajszej, miasta małych „wielkich problemów”, nie naznaczonego jeszcze piętnem
tragicznych wydarzeń, które staną się kanwą „obrazków powstańczych”.
Warszawa będzie wyraźnie ukazana przede wszystkim w Dziecięciu Starego
Miasta (1863), Szpiegu (1864), Moskalu (1865), Żydzie (1865–1866) i Parze czerwonej (1865). Niektóre opisy Starego Miasta, np. jego poszczególnych kamienic, na
kartach pierwszego z wymienionych utworów żywo przypominają podobne deskrypcje w Kopciuszku. Dzielnica ta jawi się w dziełach Kraszewskiego (poczynając już
od powieści Warszawa w 1794 roku, przedstawiającej zryw powstańczy mieszczan
na zew Jana Kilińskiego) – co stwierdza Bachórz – jako przestrzeń „przechowująca
w swej plebejskiej i patrycjalnej głębi istotne wartości ludzkie i narodowe”, swoiste
„centrum polszczyzny”18.
Za swego rodzaju ciekawostkę i przyczynek do genezy Kopciuszka, także przesłankę do rozważań dotyczących twórczego warsztatu Kraszewskiego, można by
też uznać zachowany w wersji rękopiśmiennej Szkic do powieści „Kopciuszek”,
który został ogłoszony przez Kazimierza Bartoszewicza w „Przeglądzie Literackim”
z 1897 roku, w dziale Materiały literackie, poprzedzony krótką notką następującej
treści:
17
18
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B a c h ó r z, Miasto z perspektywy Kraszewskiego, s. 67, 68.
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Podając przedruk tego szkicu, wskazujemy obok miejsca, w których [Kraszewski] go zużytkował
w powieści. Widzimy, że nie trzymał go się zupełnie, że niektóre szczegóły wykreślił lub podał w innym
porządku. Jeśli nas interesują pierwsze pomysły malarskie do znanych utworów [...], to przypuszczamy,
że i podanie szkicu do Kopciuszka powinno zainteresować miłośników literatury19.

Pod tym wstępem znajdujemy plan akcji Kopciuszka ujęty w 27 punktach. Są
w nim wymienieni główni bohaterowie utworu, np. Maria Jordan, Narębscy, baron
Dunder, Kirkuć, kapitan (tylko ranga, bez imienia i nazwiska – Fryderyk Pluta) oraz
generałowa (jedynie tytuł, bez imienia i nazwiska – Julia Palmer). Z tekstem 6-tomowej powieści, liczącej we współczesnym nam przedruku (z 1993 roku) 767 stronic, ten krótki plan pozostaje w nikłym związku, pojawiają się w nim bowiem zaledwie ślady kilku z licznych wątków skomplikowanej fabuły Kopciuszka. Szkic ów
uzupełniają dodane przez Bartoszewicza odesłania do określonych tomów powieści
i stronic w wydaniu wileńskim z 1863 roku.
Istnienie tego, w najwyższym stopniu skrótowego, planu podbudowywałoby tezę
Danka, wyrażoną w jego monografii dotyczącej twórczości Kraszewskiego, o niedostatkach eklektycznego warsztatu pisarskiego autora Starej baśni. Powieść Kopciuszek, zwłaszcza w zakresie komponowania wielkich całości fabularnych, uznał
wspomniany badacz za: „charakterystyczny dla Kraszewskiego przejaw masowej
produkcji beletrystycznej dla czasopism (drukowała ją »Gazeta Codzienna« potem
»Polska«)”:
Widoczne jest pisanie z odcinka na odcinek, bez wyraźnego planu koncepcyjnego, przez co autor
gubi wątki, nie tłumaczy należycie postępowania postaci, doprowadzając działanie przypadku w rozwoju akcji do rozmiarów nieprawdopodobnych, niezgodnych z zasadniczo realistycznym charakterem
powieści 20.

Pamiętajmy jednak, że również Lalce, przymierzanej do hipotetycznego „wzorca”
powieści realistycznej, zarzucano wadliwą kompozycję. Wydaje się, iż – podobnie
jak przy arcydziele Prusa i innych powieściach o wielkim mieście – w przypadku
analizy Kopciuszka zachodzi uzasadniona potrzeba odwołania się do pojęcia monografizmu i do terminu „fizjologia”. Ślady takiego myślenia pojawiają się zresztą w książce Danka, zawierającej jak dotąd najobszerniejsze omówienie Kopciuszka – przypomnijmy cytowany już fragment:
Kopciuszek posiada [...] bardzo rozległą panoramę społeczną – są tam postaci z ludu, rzemieślnicy,
kupcy, przedstawiciele literatury, sztuki, wydawcy, burżuazja i arystokracja. Społeczeństwo ukazane
jest w przekroju chronologicznym – na kartach powieści żyją jeszcze ludzie pamiętający czasy stanisławowskie, Legionów i pierwsze dziesięciolecia XIX wieku. [...]
[...]
Najbardziej wartościowe są w Kopciuszku realistyczne sceny z życia kawiarni i traktierni warszawskich, obrazki z Ogrodu Saskiego [...]21.

Trzeba by też dodać, że świat postaci Kopciuszka jawi się jako balzakowsko
imponujący ze względu na ich liczebność, środowiskową reprezentatywność, a także oryginalność ukazywanych losów i przeżyć.
19
20
21
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K. B. [K. B a r t o s z e w i c z], Materiały literackie do twórczości Kraszewskiego. „Przegląd Literacki”
(Kraków) 1897, nr 17/18, s. 5.
D a n e k, op. cit., s. 346.
Ibidem, s. 346–348.
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Kopciuszek – między paradygmatem baśni, romansu, powieści tajemnic
a poetyką monografii miasta
Rozpoczynając w roku 1860 lekturę Kopciuszka w odcinku „Gazety Warszawskiej”
ówczesny czytelnik lub czytelniczka, sądząc po tym tytule22, spodziewali się zapewne powieści romansowej opartej ramowo na paradygmacie baśniowym funkcjonującym od starożytności (egipskiej? grecko-rzymskiej?), upowszechnionym przez
zbiory opowieści Charles’a Perraulta Bajki Babci Gąski (1697) czy braci Wilhelma
i Jakoba Grimmów (1812–1815)23: o pięknej i szlachetnej sierocie, która mimo
szykan oraz intryg ze strony swej macochy i jej córek została szczęśliwą żoną bogatego księcia24. W Kopciuszku Kraszewskiego, już w pierwszej scenie powieści,
przedstawiającej wydarzenia w zajeździe garwolińskim położonym przy trakcie
z Warszawy do Lublina, którym zmierzają ku stolicy dyliżanse, karety i powozy,
pojawia się potulne i według określenia narratora „śliczniuchne stworzonko” – Maria Jordan, zwana przez opiekunów Manią. Jest ona wychowanką zamożnych
ziemian – państwa Narębskich, lekceważoną i wykorzystywaną przez despotyczną
histeryczkę, Samuelę Narębską, i jej córkę Elwirę, której jedyną troskę stanowi
modny i atrakcyjny wygląd, a główne jej pragnienie – bogate wyjście za mąż. Ojciec
jej, Feliks Narębski, pokornie ulega kaprysom swojej małżonki oraz córki, potajemnie sprzyjając Mani i chroniąc ją przed terrorem dominujących w domu pań. Owa
rodzina podróżuje do Warszawy w związku z objęciem przez Narębskiego funkcji
w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. Planują oni pozostać w stolicy przez kilka
miesięcy zimowych, w czasie których panie Narębskie mają zamiar „upolować”
zamożnego męża dla Elwiry.
W hotelu garwolińskim, w pokojach wynajętych przez Narębskich, pojawia się
ich znajomy, młody Teodor Muszyński – ubogi i skromny literat, trudniący się
przygodnie guwernerstwem. Jest on obiektem zainteresowania obu panien na wydaniu – Elwira kokietuje go, by nie wyjść z wprawy, Mania wyraźnie z nim sympatyzuje. Czy to on będzie wymarzonym „księciem”, który stanie się obiektem matrymonialnych zabiegów obu dziewcząt, a poślubi Kopciuszka, piękną i dobrą Manię? –
takie pytanie mogły sobie zadawać już na wstępie lektury XIX-wieczne czytelniczki
prasowego pierwodruku romansu.
W pierwszych partiach swej powieści, które stanowią preludium dalszych zdarzeń, Kraszewski kontaminuje schemat baśniowy z paradygmatem powieści tajemnic. Do zajazdu przy stacji pocztowej, oprócz państwa Narębskich, przybywają też
inne osoby, które narrator pokazuje z pozycji różnych obserwatorów – służby lub
gości hotelu. Są to: bogata i elegancka, choć niemłoda, na czarno ubrana zagadkowa kobieta (później wyjdzie na jaw, że ta wdowa, generałowa Julia Palmer,
ma bogatą przeszłość erotyczną), następnie mężczyzna w średnim wieku, „napiętnowany stygmatem upadku moralnego i nędzy”, „szkaradna, brudna ruina”

22
23
24
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(K-1 2125) – jak określa go narrator (to kapitan Fryderyk Pluta, postać „napędzająca” akcję powieści, dawny kochanek generałowej), oraz pretensjonalny w zachowaniu, brzydki i źle ubrany osobnik (Mateusz Kirkuć – jak się później okaże, rodzony brat wytwornej damy).
Wczesnym wieczorem wydaje się postronnym obserwatorom, że osoby te nie
mają ze sobą nic wspólnego, jednak – co typowe dla schematu romansu tajemnic –
relacjonowane nocne zdarzenia: wizyty i rozmowy postaci, ujawnią ich skrywane
wzajemne relacje, których charakter komplikuje też, zarysowany już wcześniej
w powieści, paradygmat nowej baśni o Kopciuszku. Zawikłane zawiązanie akcji
będzie mocno rzutowało na dalszy przebieg zdarzeń, zagmatwany i pełen nieoczekiwanych zwrotów, w których udział Mani – tytułowego Kopciuszka, spokojnego
i niezbyt rozgarniętego dziewczęcia, będzie raczej niewielki. Z perspektywy włączenia do utworu przez Kraszewskiego elementów charakterystycznych dla powieści
tajemnic – duże znaczenie będzie jednak miała okoliczność pochodzenia Mani.
Dopiero pod koniec powieści wyjaśni się ostatecznie, że jest ona wnuczką i córką
kobiet o barwnej przeszłości. Jej babka – tajemnicza staruszka, mieszkająca w domu
swego syna Zachariasza Byczka, pamiętająca czasy panowania króla Stasia – to
kobieta, która będąc żoną rzeźnika Kirkucia i matką Julii, Mateusza oraz Kacpra,
opuściła ich i została kochanką związanego z dworem królewskim arystokraty
(z którym miała córkę Różę, wykradzioną i zaginioną w tajemniczych okolicznościach), a porzucona przez niego wyszła za mąż za mieszczanina Byczka (owocem
tego małżeństwa był Zachariasz).
Równie skomplikowaną biografię erotyczno-matrymonialną miała matka Mani,
Julia. Uwiedziona jako młoda dziewczyna przez Feliksa Narębskiego, urodziła Manię, następnie związała się nieformalnie z Plutą, potem z oficerem nie wymienionym
w powieści z imienia ani nazwiska, wreszcie – wyszła za mąż za generała Palmera,
a po jego śmierci, już jako niemłoda kobieta, poślubiła młodego kuzyna zmarłego
męża – hrabiego Abla Huntera. To właśnie skomplikowane w aspektach obyczajowych i trudne do zrekonstruowania na gruncie fabularnym losy kobiet napędzają
wehikuł akcji Kopciuszka, wziętej jakby z powieści tajemnic. Dodajmy też, że sama
Mania, w wyniku działań kapitana Pluty, o mało nie zostaje porwana na polecenie
barona Dundera do jego podwarszawskiego pałacyku.
Na główną postać w wątku tajemnic wykreowany był właśnie proteuszowy
Pluta, nieuczciwy intrygant i bezwzględny szantażysta, skupiony na wyciąganiu
jak największych korzyści z odkrywania kompromitujących z punktu widzenia
obyczajowego sekretów kilku bogatych osób, cieszących się w środowisku stolicy
nieposzlakowaną opinią (np. Narębski, generałowa Palmer). W wątku tajemnic
i podstępów wezmą także udział sprzymierzeni z Plutą sojusznicy, mniej sprytni od
swojego szefa i traktowani przez niego „operacyjnie” (Mateusz Kirkuć i osobnik
o nazwisku Pętelka – dawny urzędnik od tropienia kontrabandy), a także znajomi
z miejskiego półświatka (np. Adolfina Jordan), nieświadomi nieuczciwych pobudek
i złych intencji działań kapitana. Duet Mateusz Kirkuć – Pętelka stworzy swego
rodzaju grupę śledczą kierowaną przez Plutę, badającą w terenie (w Warszawie i na
25
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prowincji) sprawę romansu Narębskiego z Julką Kirkuć (później Malińską, a następnie Palmerową), jego zatuszowania oraz losów dziecka z tego przelotnego,
niesformalizowanego związku – Mani, której nadano nazwisko Jordan. Kirkuć
będzie śledził i nagabywał Manię na warszawskich ulicach i w kościele.
Przywódcą i motorem działań tej grupy stanie się główna „czarna” postać w powieści – kapitan Pluta, który posunie się do „odebrania” Marii wychowującej ją rodzinie Narębskich i uknuje plan nastręczenia nieświadomej niczego dziewczyny
bogatemu utracjuszowi, baronowi Dunderowi, deprawującemu młode panienki
w swym podwarszawskim majątku z pałacykiem o mówiącej na gruncie powieściowym nazwie Rozkoszów. Do uwiedzenia Mani jednak nie dojdzie, będzie ona żoną
wybranego przez siebie młodego Teofila Muszyńskiego, któremu sprzyja jej ojciec,
kochanego, ale przecież nie bogatego po książęcemu. Wydawałoby się wobec tego,
że sugerowany w tytule powieści schemat baśni o Kopciuszku nie zostaje zrealizowany, jednak tak nie jest. Kraszewski, jak można sądzić, pozwolił się w tym względzie uwieść stereotypowym rozwiązaniom funkcjonującym później w melodramatycznych romansach. Ukochany Mani wygrywa na loterii sporą sumę, młodzi małżonkowie wiodą więc dostatni, spokojny żywot, choć nie afiszują się ze swoim
bogactwem, jak by się wydawało: zgodnie z biedermeierowskimi ideałami umiaru,
bo – jak komentuje ich postępowanie narrator – nie usiłowali oni „koniecznie wedrzeć
się w sfery niewłaściwe” (K-6 361), do świata blichtru i zgiełku wyższych sfer warszawskiej społeczności. Najpierw młodzi Muszyńscy wynajmują „mieszkanko”
(K-6 359) na Krakowskim Przedmieściu, potem budują „kamieniczkę” (K-6 361) na
otrzymanej w spadku parceli przy ulicy Wilczej i kupują „majętność zrujnowaną”
(K-6 359) na wsi, by tam spędzać miesiące letnie. Maria więc nie tylko wychodzi za
mąż za mężczyznę kochanego, ale też – za sprawą losu lub „wstawiennictwa” zmarłej matki Teosia, która pojawia się w jego śnie, trzymając w dłoni bilet loteryjny
(motyw oniryczny typowy dla powieści nurtu biedermeierowskiego) – niespodziewanie zyskuje majątek.
Uważny czytelnik mógł również zorientować się, że paradygmat baśni o Kopciuszku został w omawianej powieści Kraszewskiego zrealizowany dokładniej, niż
by się na pozór wydawało, właśnie za sprawą występowania w niej wątku rodem
z powieści tajemnic. Maria zdystansowała w rywalizacji o bogatego męża swoją
przyrodnią siostrę, Elwirkę Narębską, która „obstawiła” w tym wyścigu „tajemniczego nieznajomego” – wytwornie ubranego, zamożnego, pozującego na arystokratę, a nawet branego przez naiwne panie Narębskie (matkę i córkę) za księcia. Adolf
Szwarc (bo tak się on nazywał) okazał się jednak synem przedsiębiorczego propinatora, który prowadził karczmę w Zamurzu, przy trakcie lubelskim. Młodzieniec
ten, obrażony przez dumną oraz nietaktowną panią Narębską, zrezygnował z kandydowania do ręki Elwiry i ożenił się ze swoją daleką, ubogą krewną. Tym samym
„zła” przyrodnia siostra Kopciuszka zostaje ukarana za swą zarozumiałość, a także za szykanowanie pracowitej i skromnej Mani. Elwira musiała zadowolić się poślubieniem starego, rozpustnego Dundera, barona o kupionym tytule (jego ojciec
był kupcem bławatnym, o czym pamiętali starsi mieszkańcy Warszawy).
W omawianej powieści Kraszewskiego został też przykładnie ukarany główny
negatywny bohater wątku rodem z powieści tajemnic – kapitan Pluta. Ojciec Mani
i jej narzeczony udaremnili porwanie i nastręczenie dziewczyny Dunderowi, za
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które kapitan miał otrzymać od barona znaczną gratyfikację. Niepowodzeniem
zakończyło się także szantażowanie przez Plutę generałowej Palmer. Obiecawszy
mu tysiąc dukatów dla swojego brata Mateusza Kirkucia, bohaterka zniknęła nagle
z Warszawy. Okazało się, że w tajemnicy poślubiła młodego krewnego swego zmarłego męża i udała się wraz z nim do Petersburga. W efekcie fiaska swoich planów
brylujący dotąd w Warszawie za pożyczone pieniądze kapitan spakował się i chyłkiem uciekł na Pragę, gdzie wynajął furmankę, by znowu wyjechać na prowincję,
co oznaczało dla niego ostateczną degradację.
Dzięki wielkomiejskiemu kolorytowi akcji i efektownie zarysowanemu tłu wydarzeń powieść tajemnic (której paradygmat, obok schematów innych odmian
powieściowych realizuje Kraszewski w Kopciuszku) często wchodziła w związki
z obyczajową powieścią o mieście mającą charakter monograficzny, jak wskazują
liczni badacze (m.in. Bachórz26). Warto zauważyć, że tylko dwa niewielkie epizody
Kopciuszka zlokalizowane zostały poza przestrzenią Warszawy: omówiona przeze
mnie wcześniej scena początkowa, która rozgrywa się w Hotelu Warszawskim
w Garwolinie, przy szlaku wiodącym ku Warszawie, oraz wątek wydarzeń umiejscowionych w zarządzanej przez Bartłomieja Szwarca, ojca Adolfa, karczmie, położonej także przy drodze prowadzącej do stolicy. Właśnie jako „fizjologia” miasta –
powieść o Warszawie połowy XIX wieku, Kopciuszek Kraszewskiego zasługuje na
największą uwagę jako dokonanie artystyczne ciekawie sytuujące się między drugą częścią Latarni czarnoksięskiej, nowatorsko na gruncie polskim oddającej miejskie doświadczenie nowoczesności, a Lalką Prusa – najwybitniejszą warszawską
powieścią XIX wieku. Można też zaobserwować, że Kraszewski przystępował do
pracy nad Kopciuszkiem dobrze przygotowany do podjęcia tematu miasta. Dowodem
na to są choćby stworzone przez niego wcześniej obrazki i „fizjologie” związane
z Wilnem oraz sugestywne obrazy miast we wspomnianej Latarni czarnoksięskiej
(Warszawa) czy w Powieści bez tytułu (Wilno).
Kopciuszek jako monografia Warszawy. Miejsca, ludzie, zdarzenia –
ich konotacja i percepcja mentalna
W „latarni czarnoksięskiej” powieści Kopciuszek pojawia się wspaniały, prawie
pełny, panoramiczny obraz Warszawy połowy XIX wieku. Kraszewski prezentuje
w tym utworze zarówno prawobrzeżną, jak też lewobrzeżną część miasta, uprzywilejowując, oczywiście, tę ostatnią, choć ustami narratora charakteryzuje z sympatią także Pragę. Wspomniana dzielnica to w Kopciuszku peryferie Warszawy, jej
przedpole bądź swego rodzaju brama, przez którą wjeżdżają do stolicy przybysze,
nie rdzenni, lecz przelotni jej mieszkańcy, np. Narębscy czy Szwarcowie, najpierw
syn, a potem ojciec. Przeniesienie się z właściwej Warszawy na Pragę traktowane
jest przez elitarne kręgi społeczności pokazanej w powieści jako swoista degradacja
lub zesłanie. „Spalony” w lewobrzeżnej Warszawie Pluta ląduje na Pradze, następnie zaś udaje się na prowincję. W przypadku Pętelki, który ukrywa się ze względów
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strategicznych, mówi się, że przebywa „na pragskim wygnaniu”, choć zaraz narrator dodaje: „przylgnął do p o c z c i w e j Pragi” (K-4 103; podkreśl. B. B.). Przekraczanie „mostu pragskiego” od strony Warszawy lewobrzeżnej to przekraczanie
Rubikonu. Jednakże Praga oraz Saska Kępa to również cel zawiślańskich wycieczek
warszawiaków w wiosenne niedziele (Pluta zabierał tam pannę Salomeę, do której
się zalecał).
Jak dowiadujemy się z Kopciuszka, przybywający do Warszawy mogli wynająć
apartament bądź mieszkanie, a także zatrzymać się w hotelu: eleganckim, jak np.
Europejski lub Saski, w którym lokuje się dla zyskania prestiżu kapitan Pluta,
spodziewający się dużych zysków, więc już pozujący na zamożnego (rozgłaszał, że
otrzymał po stryju sukcesję w Besarabii); albo w skromniejszych od nich – Hotelu
Smoleńskim na Bednarskiej czy Hotelu Gerlacha przy ulicy Czystej. Mniej wymagający lub bardziej oszczędni podróżni mogli zatrzymać się w zajazdach. Stary
Szwarc, propinator z prowincji, ojciec Adolfa pozującego na arystokratę, wybiera
tani zajazd siedlecki zaraz za „mostem pragskim”. Mateusz Kirkuć, chcąc na pewien
czas zniknąć z oczu znajomym, przenosi się z hotelu, w którym mieszkał z Plutą,
do „skromnego zajazdu” na Gęsiej.
Jako oś Warszawy lewobrzeżnej pokazuje Kraszewski w Kopciuszku szlak ulic
wiodących z południa na północ, rozpoczynający się Łazienkami, a kończący się –
Starym Miastem. Miejsca położone jeszcze bardziej na północ i północny zachód, do
których docierają mieszkańcy Warszawy, to Powązki (ze starym cmentarzem) oraz
Bielany (miejsce rekreacji). Z ulic na głównej, najelegantszej trasie, wspominane są
w powieści najczęściej: Aleja Ujazdowska, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście
(jak pisał m.in. Stanisław Fita, później centralna ulica Lalki i Emancypantek – w jej
okolicach zlokalizowana była pensja pani Latter27). Wiązało się to z zaprezentowaną
w powieści stratyfikacją społeczną. Generałowa Palmer zajmuje apartament w „jednym z najpiękniejszych domów” na Krakowskim Przedmieściu, Narębscy wynajmują mieszkanie „w jednym z piękniejszych domów Nowego Świata” (K-1 86). Dla
snobów, w rodzaju Justyna Gały, ostatnią granicę wielkiego świata Warszawy stanowił Hotel Europejski: „Poza tą linią nie było dla Justyna świata i ludzi... pustynia”
(K-1 117). Niejako z zaplecza Krakowskiego Przedmieścia panowie z wyższych
i średnich sfer stolicy preferowali okolice, w których zlokalizowane były wykwintne
restauracje, gdzie urządzano tzw. uroczyste śniadania i wieczory kawalerskie, stąd
częste uobecnianie w Kopciuszku scenerii placu Teatralnego i pobliskich ulic28.
Eleganckie panie kierowały często swe powozy ku ulicy Senatorskiej, gdzie mieściły się magazyny wytwornych toalet, które można było potem prezentować, spacerując alejami Ogrodu Saskiego (m.in. sklep Wołodkowskiego, ceniony przez panie
Narębskie).
Właśnie Ogród Saski – a nie Ogród Botaniczny czy Łazienki, które odegrają tak
dużą rolę w Lalce29 – pojawi się kilkakrotnie na kartach Kopciuszka jako miejsce
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spacerów, spotkań i schadzek. To w tym parku panie Narębskie będą czatowały na
szykownego nieznajomego, by zetknąć się z nim „przypadkiem” i zaprosić go z oficjalną wizytą do domu. W powieści Kraszewskiego przywołane są także epizodycznie Ogród Botaniczny i Dolina Szwajcarska. Z przestrzeni spacerów i rozrywek
wymienia się jeszcze plac Ujazdowski ze słupem posmarowanym mydłem, gdzie
„demokratycznym rozrywkom” oddaje się warszawski plebs. Spragnieni świeżego
powietrza mieszkańcy stolicy śpieszą się też np. na ulicę Leszno (tam każe się wieźć
dorożkarzowi kapitan Pluta). Są to już peryferie Warszawy połowy XIX wieku, północno-zachodnie granice miasta. Z ulic położonych na rubieżach tych terenów
wymienione zostały w Kopciuszku trzy: Żelazna, przy której stoi dom Oktawa Pobrackiego („niby prawnika”, plenipotenta generałowej Palmer), Ogrodowa, gdzie
wychował się ukochany Mani-Kopciuszka (jego rodzice mieli przy tej ulicy drewniany domek z warsztatem szewskim i sklepik) oraz Łucka, przy której mieszka
wdowa, upatrzona na żonę przez służącego Adolfa Szwarca – Artura. Dodajmy, że
w Lalce w te mniej więcej okolice zapuścił się Wokulski tylko raz, odwiedzając
kantor Szlangbauma przy Elektoralnej.
Tropem ulicy Ogrodowej, przy której znajdował się warsztat szewca Muszyńskiego, uobecnia autor ważny w powieści wątek Warszawy rzemieślniczej – środowiska bardzo cenionego przez Kraszewskiego ze względu na rolę historyczną (zryw
patriotyczny Jana Kilińskiego). W Kopciuszku powieściopisarz pokazuje aż dwa
domy i dwie rodziny szewskie, podejmuje też na ich przykładzie problematykę cywilizacyjnych przemian kapitalistycznych niszczących małe warsztaty rzemieślnicze
nie wytrzymujące konkurencji i naporu modnej reklamy. W rozmowie ze swoim
przyszłym teściem Teoś Muszyński opowiada historię degradacji i upadku zakładu
szewskiego swojego ojca, „cnotliwego” rzemieślnika, opierającego swój interes na
tradycyjnej uczciwości zawodowej, a nie na reklamie. Młody Muszyński ciekawie
charakteryzuje najnowsze zmiany zachodzące w stosunkach rzemieślników z klientami, między których wkroczyli handlowcy, według jego określenia – „szarlataneria”,
będąca produktem „gorączki wieku”:
Gdy wprzódy podstawą stosunków między pracą a nabywcą była wiara i poszanowanie, gorączka
wieku, której siły w przyszłości nie zaprzeczam bynajmniej, znalazła, że te dwa bodźce za mało były
czynne, wyszukała innych i w ręce szarlatanerii rzuciła rzemiosło i handel. Od tego czasu to warsztat
szewiecki stał się magazynem obuwia; krawiec – artystą kroju; stolarz – zatytułował sklep składem
mebli. Znikły skromne szyldy, które oznajmywały rzecz, a nie nęciły oczów, i powstały błyszczące
i brzmiące napisy, złocenia, obietnice, przemawiające do oczów i kieszeni pokusy.
Moi rodzice, których sklepik i robota stanowiły cały majątek, z wzrostem szyldów i reklam zubożeli i upadli. Ojciec nigdy się nie chciał uciec do takich środków, które dla fuszerów stosownymi uznawał [...]. [K-2 167–168]

Uwagi te kojarzą się, oczywiście, z Pamiętnikiem starego subiekta, w którym
Rzecki narzeka na mody i istotne zmiany w handlu z perspektywy lat siedemdziesiątych XIX wieku, inicjując swoje wywody w następujący sposób:
Ze smutkiem od kilku lat uważam, że na świecie jest coraz mniej dobrych subiektów i rozumnych

częstotliwości pojawiania się różnych punktów Warszawy w jego utworach, Ogród Saski znalazłby
się na pierwszym miejscu”.
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polityków, bo wszyscy stosują się do mody. Skromny subiekt co kwartał ubiera się w spodnie nowego
fasonu, w coraz dziwniejszy kapelusz i coraz inaczej wykładany kołnierzyk. [...]
Już widać zapomniano, że w sklepie nie można stroić się w modne kołnierzyki, tylko je sprzedawać,
bo w przeciwnym razie gościom zabraknie towaru, a sklepowi gości. [...]
W tej bowiem pisaninie chcę mówić nie o Bonapartych, ale o sobie, ażeby wiedziano, jakim sposobem tworzyli się dobrzy subiekci [...]. Do takiego interesu nie trzeba akademii, lecz przykładu – w domu
i w sklepie30.

Zacytowane fragmenty powieści Kraszewskiego i Prusa dałoby się czytać jeden
po drugim, układając z nich relację o zmianach zachodzących w XIX-wiecznym rzemiośle i handlu miejskim, uwarunkowanych wtargnięciem reklamy i metamorfozą
obyczajów w środowiskach kupiecko-przemysłowych. Można by też do tego dodać
passus o współczesnych nam „salonach” fryzjerskich i „galeriach” chleba XXI wieku.
Wracając do topografii Warszawy pokazanej w Kopciuszku i jej zawodowo-środowiskowych nacechowań, należy podkreślić, że w powieści pojawiają się także
w sposób znaczący okolice Starego Miasta z ulicami Długą i Miodową. Na Długiej
ma swój warsztat zamożny i nobliwy rzemieślnik Kacper Kirkuć, rodzony brat generałowej Palmer i Mateusza Kirkucia – obiboka i szulera. Kacper to wyjątkowo prawy
i pracowity człowiek, o wielkiej dumie zawodowej, patriota pozostający w kręgu legendy zrywów powstańczych, zwłaszcza akcji kierowanej przez szewca Kilińskiego.
Odciął się zdecydowanie od reszty swojej rodziny i nie utrzymywał z nią żadnych
stosunków. Kapitan Pluta – intrygant i szantażysta aspirujący do wyższych sfer,
człowiek bez sumienia i ethosu – który idzie do warsztatu Kirkucia wiedziony ciekawością, a także nadzieją na nawiązanie z nim korzystnego dla siebie kontaktu, ze
zdumieniem ogląda dostatnie mieszkanie Kacpra z patriotycznie urządzonym salonikiem, w którym wzrok gości przykuwają zwłaszcza wiszące na ścianach obrazy:
Na prawo książę Józef rzucający się w Elster, dalej Polacy pod Samosierra, tuż portret króla Jana,
a dalej szeregiem pamiątki różne z epoki świetnych dziejów kraju, wizerunki ludzi znakomitszych itp.
Był tam i pomnik postawiony w Solurze, i kopce pod Krakowem usypane, i mnóstwo drobnych tego
rodzaju wspomnień z lat ubiegłych. [K-3 300]

Dom Kacpra Kirkucia to znaczący punkt na szlaku prowadzącym do warszawskiego „centrum polszczyzny” – Starego Miasta, którego przestrzeń została nacechowana patriotycznie w powieści Warszawa w 1794 roku w związku z tematem
spisku Kilińskiego. Mityzacja tej dzielnicy w twórczości Kraszewskiego osiągnęła
swoje apogeum już niebawem, w dziełach inspirowanych manifestacjami, które
poprzedziły powstanie styczniowe (zwłaszcza w Dziecięciu Starego Miasta)31.
Stare Miasto ze swoimi wąskimi, zacienionymi uliczkami i rozlegle podpiwniczonymi kamieniczkami pojawia się w Kopciuszku w wątku tajemnic i sensacji łączącym
się z nieuczciwymi poczynaniami kapitana Pluty. O kreacji tej postaci (określając
jej emploi jako czarny charakter) i o jej roli w powieści pisał trafnie Danek: „autor
nie jest zdecydowany, czy dać mu rysy demoniczne, czy też zachować dla niego rolę
zwykłego szantażysty [...]”32. Stopniowo kształtując sylwetkę tego bohatera, narrator w kolejnych partiach tekstu ujawnia liczne epizody z jego bogatej i niezbyt
30
31
32
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chlubnej przeszłości. Na początku czwartego tomu Kopciuszka przedstawione zostało przypadkowe spotkanie kapitana ze znajomym z dawnych lat, szlachcicem
o zapalczywym temperamencie, porucznikiem Narcyzem Prussem Zeżgą, którego
kiedyś Pluta ograbił z majątku i uwiódł mu narzeczoną. Zeżga chce go obić kijem,
ale kapitanowi udaje się uciec. Skrzywdzony niegdyś szlachcic, pragnie jednak się
zemścić, więc namawia swego przyjaciela Jana Wydyma, by mu w tym pomógł.
Właśnie Jan Wydym, porucznik bez nogi, którą stracił w bitwie, to postać ciesząca się największą sympatią narratora Kopciuszka. Jest zasiedziałym warszawianinem, właścicielem kamieniczki na Starym Mieście, zwanej Pod Niedźwiedziem,
którą Kraszewski przedstawia z równym pietyzmem jak stojącą za katedrą Świętojańską kamieniczkę, gdzie żył ze swoją matką, zieleniarką handlującą na rynku
Starego Miasta, Franek Plewa – tytułowy bohater późniejszej powieści Kraszewskiego Dziecię Starego Miasta. Uderzające są podobieństwa stylu i tonacji w szczegółowych opisach kamienic staromiejskich ukazanych w obu utworach, a także zbieżność – pośrednio wynikających z tych deskrypcji – charakterystyk społeczności
zamieszkującej ów ulubiony przez Kraszewskiego zakątek Warszawy. W Kopciuszku
kamieniczka Pod Niedźwiedziem i jej gospodarz, kaleki weteran walk narodowowyzwoleńczych, którego narrator nazywa znacząco „dziecięciem Warszawy” (podobnie
jak Franka – „dziecięciem Starego Miasta”), zaprezentowani są następująco:
[...] Jan Wydym był mieszkańcem stałym Warszawy, jej dziecięciem i posiadaczem wąskiej, starej
kamieniczki w rynku Starego Miasta.
Była to jedna z tych budowli poważnych, które wieki przestały prawie bez zmiany, z żelaznymi
drzwiami misternie kutymi od wnijścia, z ciosowymi drzwiami i wschodami, z niskimi sklepieniami,
korytarzami i zakomórkami, powierzchownie uderzająca fizjonomią odwieczną i nad drzwiami wyrzeźbionym godłem, którym był niedźwiedź z chorągwią w łapach. [...] Kamieniczkę też pana Wydyma
zwano od dawna Pod Niedźwiedziem. [K-4 47–48]

A nieco dalej czytamy:
Postawiona grubo, zasadnie i silnie trzymała się [...] krzepko staruszka [...]. We dwóch czy trzech
miejscach porobiły się wprawdzie w murach szczeliny jak marszczki na starej twarzy, ale Wydym utrzymywał, że temu głównie winno było utrzymanie kilkoletnie mniej staranne, pod ten czas, gdy on w domu
nie był, w wojsku służył i nogę stracił.
Od chwili gdy ją objął Beznogi, kamieniczka Pod Niedźwiedziem pielęgnowana była jak najukochańsze dziecię. [K-5 124]

Podobnie dodatnio waloryzowane, antropomorfizujące opisy fragmentów tej
samej przestrzeni miejskiej możemy później odnaleźć w Dziecięciu Starego Miasta:
Kto nie bywał na Starym Mieście w Warszawie, ten nie zna najpiękniejszej części naszej stolicy.
[...]
Te kamienice stare mają twarze [...].
[...] Nie ma prawie przyczółka, na którym by się coś nie świeciło – albo pobożności właściciela, albo
stanu jego oznaka, lub choćby fantazja swobodna i nie bezmyślna.
I ten okręt na rogu, i ten bocian na szczycie, i ten lew nade drzwiami nie darmo: pradziad jegomościn żeglował do Gdańska, a bocian to opiekun domowej strzechy, a lew to siły znamię; robiono je naumyślnie i nie kupowano na tandecie33.

33
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Budowle, odmalowane w tych opisach przed oczyma czytelnika, żyją, co więcej –
mają twarze i dusze. Choćby te antropomorfizacje zaświadczają, że Kraszewski,
zwolennik przede wszystkim prowincji (jak chce Bachórz), „czuł” także miasto.
Niezwykła jest w Kopciuszku również kreacja postaci Jana Wydyma, która
jakby zapowiada Ignacego Rzeckiego. Wydym to stary kawaler, pozbawiony śmiałości do kobiet, skrycie podkochuje się jednak w ubogiej i cichej pannie Salomei,
wynajmującej mały pokój w jego kamieniczce na trzecim piętrze. To ta sama dziewczyna, którą niegdyś Pluta odbił Zeżdze, Wydym ma więc dodatkowy motyw, by
pomagać swemu przyjacielowi, nie tyle w pomszczeniu jego miłosnego niepowodzenia, ile stając rycersko w obronie kobiety, porzuconej przez Plutę i tym samym
skazanej na staropanieństwo i samotność (sądzę, że wątek ten może kojarzyć się
z motywem cichej miłości Rzeckiego do pani Stawskiej). Wydym, podobnie jak
stary subiekt z Lalki, pedant, monoman – „pozytywka powtarzająca co dzień jedno
a jedno” (K-5 124) – safanduła i samotnik z wyboru, jest, według własnego określenia, „żywą, chodzącą kroniką” Warszawy, „bawi się brukiem i miastem” (K-4 49).
Ma szczególne zamiłowanie do spacerowania ulicami, obserwowania toczącego się
na nich życia we wszystkich jego przejawach. Rano czyta książki, kładzie pasjansa
napoleońskiego (!), a potem idzie na obiad do swojej krewnej, pani Marchwińskiej.
Przemierza zawsze taką samą marszrutę, która w dwie strony prowadzi go innymi
ulicami. Trasę tę, opisaną przez Kraszewskiego z topograficznym pietyzmem, można prześledzić na mapie ówczesnej Warszawy, podobnie jak czyniono w odniesieniu
do tras wędrówek Ignacego Rzeckiego czy pana Tomasza z noweli Katarynka (1880),
o którego regularnych spacerach w ten sposób mówi narrator:
Na ulicy Miodowej co dzień około południa można było spotkać jegomościa w pewnym wieku,
który chodził z placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. [...]
Był zawsze głęboko zamyślony i posuwał się zwolna. Około Kapucynów dotykał pobożnie ręką
kapelusza i przechodził na drugą stronę ulicy, ażeby zobaczyć u Pika, jak stoi barometr i termometr,
potem znowu zawracał na prawy chodnik, zatrzymywał się przed wystawą Mieczkowskiego, oglądał
fotografię Modrzejewskiej – i szedł dalej34.

Wydym natomiast, zaczynając marsz z rynku Starego Miasta:
Mijał powoli kościół Świętego Jana, wyruszał mimo Zygmunta przez Senatorską, przyszedłszy pod
ratusz, sprawdzał chód swego zegarka, notował, ile jego termometr różnił się od miejskiego, nareszcie,
za Reformatami pod Bankiem aż zarzucał kotwicę. [K-5 130]

Wracał do domu inną drogą, dokładnie zarysowaną w powieści, „przez Tłumackie, Długą, Freta wędrował nazad na Stare Miasto” (K-5 130). Wieczorami pijał
zawsze herbatę w tej samej kawiarni – na rogu Podwala, podobnie jak w Lalce
Rzecki będzie chodził na piwo do swej ulubionej „renomowanej jadłodajni”. Po tych
przechadzkach notował Wydym na swój użytek niektóre informacje i spostrzeżenia
„z miasta”, choć chyba nie prowadził pamiętnika.
Opisy trybu życia i zachowań Wydyma, budowana takim sposobem charakterystyka tej postaci, to znakomite partie Kopciuszka jako powieści obyczajowej
o wielkim mieście i jego mieszkańcach; mniej udane wydaje się wykorzystanie

34
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owego bohatera w wątku sensacyjnym powieści. W wyniku zawiązania przez Zeżgę
i Wydyma spisku Pluta zostaje spity starym, mocnym winem, kompromitująco
rozebrany, a następnie zamknięty w głębokim lochu kamienicy Pod Niedźwiedziem.
Otrzeźwiawszy, nie może się stamtąd wydostać. Jego sytuacja przypomina nieco
odpowiednie więzienne epizody w powieściach należących do wzorca przygodowo-sensacyjnego (np. w Hrabim Monte Christo czy Nędznikach), choć przedstawiona
jest z komicznym dystansem. Wreszcie, po kilku dniach, Pluta przebija się przez
ścianę do sąsiedniego pomieszczenia, którego opis utrzymany jest w stylu frenetycznym, charakterystycznym dla powieści tajemnic; wygląda ono na wnętrze zagadkowej pracowni, jakby alchemicznej. Tak widzi je przerażony, zdesperowany
z powodu głodu i ciemności więzień, jednak wkrótce wychodzi na jaw, że znajdujące się tam przyrządy służą do podrabiania wina. To chemik Achilles Czwartacki
w piwniczce składu należącego do wdowy po kupcu winnym fabrykuje w sekrecie
fałszywe trunki, które później są sprzedawane na górze. Pluta okłamuje zdumionego chemika, odziewa się w jego ubranie (motyw przebrania) oraz ograbia go
cichcem z pieniędzy i wydostaje się na wolność. Stare Miasto staje się więc w zrelacjonowanym epizodzie terenem zdarzeń z powieści tajemnic czy wręcz powieści
sensacyjnej. W scenerii ciasnych uliczek i ciemnych, okratowanych piwnic realizuje się też zemsta. Niezwykłą aurę tych wypadków budują sytuacje oraz widoki
znane z klasycznych powieści tajemnic; chodzi tu o podstępne zwabienie, spicie,
skazanie na samotne uwięzienie o głodzie i chłodzie; pojawiają się również motywy
frenetyczne: zimno, ciemność, demoniczne w swym wystroju i wyposażeniu wnętrza,
tajemnicze osoby zachowujące się zagadkowo, a także wątki kryminalne (np. wykrycie procederu fałszerstwa). Jak się wydaje, Kraszewski bawi się przejętymi
motywami, zachowując do nich humorystyczny dystans erudyty i próbując narzucić czytelnikowi podobną postawę.
W zarysowaniu przestrzeni przyległych do ścisłego centrum Warszawy połowy
stulecia, wskazanych i opisanych w Kopciuszku, znaczącą funkcję pełni jeszcze
jedna ulica – Wilcza. Ciekawie przedstawia Kraszewski jej wygląd, charakter i rolę
komunikacyjną w aglomeracji miejskiej połowy XIX wieku:
Trzeba wiedzieć, że choć wychodzi w Aleje, uliczka ta [...] nie odznacza się wcale wspaniałą powierzchownością; zbytek i elegancja jeszcze tam dojść czasu nie miały, skromne domki drewniane,
jednopiętrowe, stare, niepozorne, gdzieniegdzie parkany długie, ponachylane od dawnego stania,
szynczki i małe kramiki, oto czym oczekując przyszłości żyje Wilcza ulica.
W lecie zdobią ją tu, i owdzie wychylające się zza ogrodzeń drzew gałęzie, ale ten wiejski strój nie
może pokryć nieprzyjemności i zaniedbania, jakie się tu czuć dają... [K-3 361]

Przy tej ulicy ma swój drewniany, niewielki domek z ogródkiem Adolfina Jordan,
starsza wdowa „z pretensjami”, niegdyś kobieta lekkich obyczajów, dawna znajoma
Pluty i Julki Kirkuć (teraz generałowej Palmer). Żyje tam ze służącą jak na prowincji, w niewielkim, lecz pachnącym zielenią ogródku przyjmując gości herbatą
i owocami, choć ma im przede wszystkim do zaoferowania ciekawe, nieco teatralne
widowisko, które w ten sposób relacjonuje narrator:
Ulica Wilcza jest wprawdzie dosyć od środka miasta daleko, ale w tę stronę ku Alejom w pogodne
wieczory wybiera się pół Warszawy w cienistą ulicę wiodącą ku Łazienkom, do Botanicznego Ogrodu,
do Szwajcarskiej Doliny, do ogrodu belwederskiego, do Wilanowa. Wspaniałe zaprzęgi potentatów
i skromne dorożki rodzin, których utrzymanie mniej kosztuje często, niż brodaty furman i angielskie
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rumaki pierwszych, wszystko to ciągnie w cień, zieloność, chłód, których w mieście więcej się pożąda,
które się bardziej cenić umie, bo się ich używać nie może... Dla wielu jest ta przechadzka jakby snem
villegiatury, dla innych przypomnieniem dalekiej wioski drzemiącej gdzieś w lasach i łąkach zielonych,
dla innych to prosta exhibition mienia, koni, przepychu i znudzonej twarzy [...]. [K-4 75]

Przesuwające się z wolna ulicą Wilczą w sennym letnim upale wykwintne ekwipaże i wynajęte dorożki wiozą ku peryferiom Warszawy ludzi mieszkających w centralnej części miasta. Antropologia i socjologia tej właśnie przestrzeni staje się
w Kopciuszku przedmiotem szczególnego zainteresowania Kraszewskiego, pisarz
zauważa w niej bowiem istotne zmiany cywilizacyjne określane mianem nowoczesności. Co ciekawe, jako monografista Warszawy połowy XIX wieku dostrzega przeobrażenia miasta, ale też mentalności jego mieszkańców w ich zróżnicowaniu
właściwym poszczególnym warstwom tamtejszej społeczności.
Zasiedziały rezydent Starego Miasta, można powiedzieć „obywatel miejski” (na
wzór obywatela ziemskiego) – Wydym jest chętnym obserwatorem i rejestratorom
zachodzących wokół niego zmian (spacery, notowanie dostrzeżonych w ich trakcie
nowinek w wyglądzie domów i ulic, ale także przemian obyczajów i upodobań warszawiaków). On sam zdaje się sytuować raczej po stronie historii oraz tradycji niż
zmian i innowacji. Ze Starym Miastem i Wydymem oraz jego mentalnością kontrastuje Kraszewski w Kopciuszku innego zadomowionego mieszkańca Warszawy –
Zachariasza Byczka, przyrodniego brata generałowej Palmer, i przynależną mu
przestrzeń, zlokalizowaną w pobliżu, choć jednak, w różnym sensie, na uboczu
głównej osi Warszawy. Pan Zachariasz posiada kamieniczkę przy ulicy Świętokrzyskiej. Dół tego domu zajmuje rodzina przybyłego ze wsi stolarza, piętro – krawiec
i studenci, a facjatkę Teoś Muszyński (ubogi literat, ukochany Marii Jordan – Kopciuszka). Gospodarz z żoną i swoją matką mieszka w oficynie. Do „gospodarstwa”
należą jeszcze stróż oraz pies. O właścicielu tej posesji, zasiedziałym mieszczuchu,
opisując jego mentalność i obyczaje, narrator wyraża się w tonie charakterystycznie ironicznym:
urodził się w parafii świętokrzyskiej, chrzczony był u Św. Krzyża, u Św. Krzyża się ożenił, chodził tam
na mszą regulanie w niedzielę i święto i wedle wszelkiego podobieństwa spodziewał się z dolnego kościoła na tamten lepszy świat powędrować. Raz był w Częstochowie, co rok na Bielanach i w Czerniakowie, przypadkiem dostał się był do Mińska [...], zresztą nie miał ani potrzeby, ani ochoty dalszych
robić wycieczek. Żył on życiem czysto miejscowym, które mu doskonale wystarczało i dostatecznym
było jego żądań umiarkowanych zaspokojeniem. Fantazyj nie miał żadnych, Warszawa i „Kurierek”
regulowały jego pragnienia i zajęcia. [K-2 250–251]

Z relacji tej mogłoby się wydawać, że Byczek to obywatel miasta swym temperamentem i zachowaniami przypominający Wydyma, z dalszego jednak opisu zainteresowań oraz zajęć pana Zachariasza jego sylwetka objawia się w innym, mniej
korzystnym świetle. Wydym jako dawny żołnierz był twórcą narodowej historii, był
też wielbicielem Warszawy, z pietyzmem i miłością pielęgnującym jej zabytki, a także miejsca martyrologii jej mieszkańców. O Byczku narrator mówi: „Z daleka zaraz
poznać w nim było można człowieka szczęśliwego, który jak roślina w dobrym
gruncie zrósł, wkorzenił się i ani śnił o burzy” (K-2 251). Byczek jest istotą niezdolną do głębszej refleksji, wegetującą jak roślina, zadowoloną z powodu swego dostatku, nie myślącą kategoriami dobra narodu. Żyje chwilą bieżącą, bez pamięci
o dziejach miejsca, w którym mieszka, i bez „górnych” marzeń, jakie mogłyby wy-
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nikać z historii miasta, z którym jest związany, „ani śni o burzy”. Niewykluczone,
że wyraz „burza” – należący po powstaniu styczniowym do słownika mowy ezopowej
z jednoznaczną konotacją – i w Kopciuszku, pisanym w przeddzień patriotycznych
manifestacji warszawskich, określa marzenie o zrywie wolnościowym. Byczek nie
jest wszakże bohaterem historii, ale człowiekiem filisterskiej codzienności. Jak
wyraża się narrator, kamienicznik „pędził życie w idealnym próżnowaniu” (K-2 252);
przed południem wychodził na miasto i w południe „przynosił do domu owoc pracy,
brukowe nowinki połapane okiem i uchem” (K-2 253). Po obiedzie, o drugiej, dostarczano mu świeży, mokry od farby drukarskiej „Kurierek”. Zachariasz był jego
prenumeratorem i namiętnym czytelnikiem, na koniec roku wszystkie numery
gazety, starannie gromadzone, oddawał do oprawienia w półskórek. Dzięki lekturze
tego pisma, jak zauważa narrator: „erudycja pana Zachariasza była prawdziwie
zadziwiająca. Wiedział on o wszystkim, co się działo w mieście lub dziać mogło
i miało [...]” (K-2 255).
Postać Byczka, która zrazu wydaje się pozytywna, w miarę uzupełniania jego
charakterystyki o nowe rysy nabiera cech niesympatycznych, wręcz karykaturalnych. Okazuje się on człowiekiem o kompromitująco wąskich horyzontach, ograniczoną marionetką manipulowaną przez prasę brukową goniącą za sensacją,
propagującą niewybredne rozrywki. Wskutek poddania się dyktatowi ukochanego „Kurierka” Byczek nie staje się godnym szacunku „obywatelem miejskim”, ale
elementem tłumu, składnikiem bezmyślnej ludzkiej masy. Jak relacjonuje narrator:
Z „Kurierka” dowiadywał się, a raczej przypominał sobie, co mu czynić wypadało, szedł na wskazane koncerta, igrzyska i widowiska [...], regularnie zwiedzał miejsca, gdzie się tłum i ciżba zwykły
zbierać [...]. [K-2 251]
Wieczorem, jeśli służyła pora, wychodził zwykle z żoną razem, umiejąc sobie obrać cel przechadzki bardzo trafnie, to jest tam, gdzie był największy tłum, najwięcej kurzu i najtrudniej się docisnąć.
[K-2 225]
Życie miasta było jego życiem, na każde wezwanie tego pulsu stołecznego odpowiedzieć uderzeniem
zawsze sympatycznym, pilnować się, by nic nie minąć, by być, gdzie są wszyscy, widzieć, co się zobaczyć
było powinno, zjeść, co stanowiło nowalią, niemałym w rzeczy było trudem. [K-2 251]

Można by powiedzieć, że na przykładzie Byczka pokazuje Kraszewski, z ironicznym dystansem, tworzenie się standardów zachowań związanych ze zjawiskiem
nowoczesności. Ten nieśpieszny, jowialny obywatel, ceniący sobie spokój i leniwe
rytuały domowych pieleszy, obserwujący jednak na ulicy wzorce nowych obyczajów
propagowanych przez prasę, ma jakby dwie twarze, cierpi na swego rodzaju podwojenie osobowości. Zgodnie z miejską nowomodną organizacją doby właśnie
wieczorem i w nocy realizuje swoje drugie emploi – spragnionego nowinek, głośnych
rozrywek i sensacji człowieka tłumu. Tę drugą naturę wyzwala w nim przede wszystkim prasa. W owym z pozoru nieskomplikowanym, niewykształconym osobniku
sytuacja ta nie wywołuje stresu, melancholii, poczucia utraty, raczej wzmaga w nim
ciągłą gorączkę i głód wrażeń. Inaczej niż samotny flâneur Baudelaire’a, Byczek nie
jest zewnętrznym, chłodnym obserwatorem ulicznych wydarzeń wyobcowanym
z tłumu, choć zafascynowanym jego naturą. On odnajduje się w ciżbie, jednoczy
się z nią w szale pożądania coraz to nowych mocnych doznań.
Można by uznać za paradoks fakt, że Kraszewski – wzięty dziennikarz, redaktor
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„Gazety Warszawskiej”, w publikowanej na jej łamach powieści opisuje zjawisko
swego rodzaju dyktatu prasy. Oczywiście, terroryzuje ona i ogłupia słabiej wykształcone warstwy miejskiej społeczności, ale nie tylko. Autor Kopciuszka pokazuje też
pojawienie się kapitalistycznych mechanizmów rynkowych w środowisku literatów,
księgarzy i odbiorców słowa drukowanego. Światem tym rządzi komercja, popyt na
dzieła niezbyt ambitne. Brylują w nim dyletanci piszący pod publikę, wynajmowani przez wydawców przede wszystkim do tłumaczeń i do kompilowania „dzieł”
przeznaczonych dla szerokiej, niewybrednej publiczności: sprzedających się w wysokich nakładach książek kucharskich i poradników, m.in. z zakresu ogrodnictwa.
Również to środowisko dotknęła gorączka wieku – diagnozuje w Kopciuszku Kraszewski, choć początki procesu komercjalizacji kultury sygnalizował już we wcześniejszych swych powieściach, np. w „miejskich” partiach Latarni czarnoksięskiej.
Postacią łączącą świat mieszczan, inteligencji i arystokracji w omawianej przeze mnie powieści jest Teoś Muszyński, wywodzący się, jak już wspomniałam, z kręgów rzemieślniczych, który ze względu na otrzymane wykształcenie, zdolności
i ambicje aspiruje do sfer wyższych. W stołecznym środowisku niedoceniony jako
poeta przez innych literatów i przez wydawców, w roli guwernera lekceważony przez
ziemian, ciągle zmagający się z biedą, okresowo wegetuje nawet na skraju zupełnego ubóstwa. W rozmowie ze swoim przyszłym teściem Feliksem Narębskim nazywa siebie Ilotą. Opowiada, że po skończeniu szkoły zarabiał korepetycjami i pisał.
Jako człowiek spoza środowiska inteligenckiego szukał mistrza i protektora wśród
ówczesnych sław na rynku literatury. Los zetknął go z zażywającym sławy, lecz
miernym literatem Janem Kantym Purchawką, który – według określenia krytyków – „miał frazę”, ale w tym, co mówił i pisał, nie było głębszej myśli. Muszyński
chodził do jego domu na wieczory literackie, gdzie spotkał z kolei Przecława Tumaniewicza – „machinkę do pisania” (K-1 181), zręcznego naśladowcę Byrona, Lamartine’a i Pola, twórcę brylującego na arystokratycznych salonach. Po tych doświadczeniach, rozczarowany środowiskiem literatów, wyjechał Teoś jako guwerner na
prowincję. Szybko wrócił z niej do Warszawy, zrażony stosunkiem ziemian do nauczycieli domowych. Próbował znaleźć pracę u księgarzy, ale ci nie chcieli drukować
jego oryginalnych dzieł. Zmuszony ubóstwem, Muszyński przetłumaczył dla jednego z nich, pod pseudonimem, Kucharkę doskonałą, a następnie książkę agronomiczną. Wreszcie znalazł stałe zatrudnienie jako pomocnik księgarza z pensją
300 rubli na miesiąc, co pozwoliło mu na pisanie „do szuflady”. Tego rodzaju stabilizacja nie dawała mu jednak satysfakcji, zamykała bowiem drogę do inteligenckich i arystokratycznych salonów, co dokumentuje kilka scen powieści. Do księgarni, w której pracuje, przychodzą jego znajome – Samuela i Elwirka Narębskie
wraz z Manią Jordan, ale w domu pani Narębska oświadcza, że nie może przyjmować u siebie subiekta, bo to kompromituje rodzinę.
Dla sfer wyższych Warszawy pokazanych w Kopciuszku charakterystyczna jest
jednak płynność stratyfikacji. Nie tolerują one w swym gronie ubogich pomocników
księgarskich, młodych literatów traktują w salonach jak ciekawostkę. Do środowiska tego umie wszakże wedrzeć się kapitan Pluta, zna bowiem rządzące w nim
reguły, potrafi zagrać rolę osoby zamożnej, światowej, godnej zaufania – przejść
metamorfozę. Zresztą, posiadł tę umiejętność nie tylko on, lecz także generałowa
Palmer, wywodząca się z mieszczaństwa, a dzięki swemu obyciu, bogactwu oraz
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tajemniczości uchodząca za arystokratkę. Wiedzą oni, że w miejskim tłumie nie
znających się ludzi, jak również w miejscach „przejściowych”, np. w hotelach czy
zajazdach, liczą się jedynie bogate, modne ubiory, a także inne „rekwizyty” oraz
pozory pozycji społecznej i wpływów – wytworny ekwipaż, liczna służba, chwalenie
się wysokimi koligacjami czy znajomościami. Pokazuje to dobitnie Kraszewski
w pierwszej scenie powieści, która rozgrywa się w Hotelu Warszawskim w Garwolinie. Pojawiające się w zajeździe osoby, widziane jakby przez postronnego obserwatora, zostają przez niego ocenione i sklasyfikowane głównie na podstawie wyglądu i zachowań.
Panie Narębskie są dostatnio ubrane i wyekwipowane; generałowa Palmer
(kobieta o złej reputacji) – ubrana skromnie, na czarno, bo pozuje na wdowę, osobę nabożną. Ma za to, jak można zauważyć, własny wytworny powóz, kamerdynera i służącą. Pluta, nędznie odziany, zapity i brudny, jawi się postronnym osobom
jako „ruina człowieka”, osobnik „napiętnowany stygmatem upadku i nędzy” (K-1 21).
Narębski, pamiętający go jako „niegdyś świetnego lwa stolicy” (K-1 99), z trudem
go rozpoznaje. Po przyjeździe do Warszawy, mając nadzieję na wyłudzenie sporych
kwot pieniędzy od generałowej i Narębskiego, kapitan przeistacza się nie do poznania, występując w ubraniach „jak od Starkmanna” (K-1 99). Staje w prestiżowym
Hotelu Saskim, rozgłasza, że odziedziczył spadek. Przyjąwszy na wspólnika swoich
niecnych planów Mateusza Kirkucia, który w zajeździe garwolińskim zwracał uwagę swoim dziwacznym, pretensjonalnym strojem, wymaga od niego podobnej jak
własna przemiany, wykładając mu po amatorsku filozofię praktyczną i psychologię
ubrania35:
Widzisz, odzienie jest to taka rzecz, co jak tytuł książki naprzód każdemu w oczy wpada. Na przykład kiedyśmy byli w Garwolinie, gdzie tego tytułu nikt czytać nie myślał, ja ci nic nie mówiłem za
chustkę czerwoną... ale tu, gdzie wszyscy jesteśmy jak dzieła na półkach księgarza i nieustannie ktoś
na nas patrzy, musimy sobie na grzbiecie wydrukować, żeśmy ludzie porządni. Widzisz, że ja sam
zmetamorfozowałem się też zupełnie i jeślim ci kraciastą odzież lub chustkę jasną skonfiskował [...], to
dla twojego własnego dobra. Mogliby cię wziąć za to, czym jesteś w istocie, a ja tego nie chcę. [K-1 144]

Szajka Pluty, niecnego szantażysty, dba o swój wygląd, by osiągnąć zamierzony cel. Pluta pozuje na zamożnego, godnego zaufania obywatela; Mateusza Kirkucia przebiera za człowieka „porządnego”. Tylko trzeci z owej bandy, Pętelka, kolega
Kirkucia przeznaczony do zadań szpiegowskich, dla kamuflażu pozostaje tym, kim
rzeczywiście jest – nijakim, nie rzucającym się w oczy człowiekiem. Jego wygląd
w takich słowach przedstawia narrator:
Przybyły [...] był jedną z tych postaci, które można by nazwać częścią składową tłumu. Spójrzmy
na wielką ludu ciżbę; pewne wyborowe indywidua zaraz się z niej wyróżniają, reszta tylko tło i podściół
stanowi. Otóż do tego beztwarzowego tła, które na to jest, aby z niego powstała masa, należał [...].
[K-1 154]

Pętelka ginie w tłumie, z którego większość ludzi chciałaby się wyróżniać. Sposobem na to jest przede wszystkim odpowiedni strój. W swoim studium o psycho35
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logii mody Georg Simmel, pisząc pod koniec XIX wieku o skłonności człowieka do
naśladownictwa, zaznaczał wszakże, że stanowi ona tylko pewien aspekt ludzkiej
natury, ten, któremu „dogadza jednakowość, uniformizacja, wtopienie jednostki
w ogół [...]”36. Simmel dodaje też, iż w psychice jednostki, zwłaszcza lepiej wykształconej i sytuowanej, tkwi pociąg do wyróżniania się, podkreślania swej odrębności.
Rozważając z perspektywy nauk społecznych fenomen mody, badacz stwierdza, że
to właśnie ona zaspokaja, z jednej strony, potrzebę społecznego oparcia, a z drugiej – pragnienie odrębności. Simmel wyraża tezę, iż moda stanowi zjawisko klasowe, wytwór stratyfikacji społecznej:
„moda”, tj. nowa moda, przystoi tylko stanom wyższym. W ten sposób wyższe stany odgraniczają się od
niższych, moda podkreśla równość członków jednego stanu i jednocześnie różnicę w stosunku do niżej
postawionych37.

Pochodzący z nizin społecznych Pętelka nie zdradza pociągu do wyróżniania
się, dobrze się czuje ukryty w szarym tłumie. Odmienne są potrzeby osób należących
lub aspirujących do tzw. wyższego towarzystwa. Zwłaszcza przybysze z prowincji do wielkiego miasta (np. Narębscy) muszą natychmiast upodobnić się zewnętrznie do stałych jego mieszkańców, wyglądać tak modnie jak oni, a jednocześnie
„bogato” – odmiennie od przedstawicieli miejscowych sfer niższych. W Kopciuszku
Kraszewski w ten sposób pisze o polskich obyczajach i snobizmach, o przenikaniu
wzorców paryskich do Warszawy:
zawsze pragniemy zastosować się do tego, co nas otacza i przebrać się za kogo innego.
Niech kto w pradziadowskiej szaraczkowej kapocie przyjedzie do miasta, a zobaczy czarny surdut,
natychmiast w kąt kapota, surduta już potrzeba mu koniecznie. Mody garwolińskie nie uchodzą w Warszawie, ani warszawskie w Paryżu. Nikt nie ma odwagi pozostać jak był, dla tej ważnej przyczyny, że
reszta wygląda inaczej.
Jedni w Europie Anglicy z przykładną obojętnością przesuwają się mimo piramid, na bulwarach
włoskich Paryża i po ulicach Florencji zawsze w swoich domowych paletotach. U nas, gdy kto przybędzie
do miasta, uchowaj Boże, żeby miał na sobie typ prowincji zachować; co prędzej pozbyć się go spieszy,
zrzuca odzież, fryzuje włosy, wstydzi się, że nie ma dosyć długiego fraka, ani dość krótkich u surduta
rękawów. Panie lecą co najprędzej do sklepów, kupują krynoliny, wdziewają kapelusze i nazajutrz nie
poznasz, że przypłynęły z prowincji, chyba po tym, że zanadto udają warszawianki. [K-1 88–89]

Aby pokazać „konieczną” przemianę osób przyjeżdżających z prowincji do miasta, Kraszewski w Kopciuszku posłużył się podobnym chwytem, jak w Latarni
czarnoksięskiej. Narębscy, Pluta i Kirkuć, którzy przekraczają granice Warszawy,
muszą przebrać się w kostiumy obowiązujące w spektaklu stolicy. Inaczej jednak
niż w Latarni czarnoksięskiej, ich udziałem nie staje się poczucie utraty tożsamości;
nie poddają się oni wrażeniu wyobcowania czy miejskiej melancholii – przeciwnie,
z rozkoszą zanurzają się w tłumie lub obserwują go namiętnie, z najwyższą uwagą.
W Latarni czarnoksięskiej prowincjusze oglądali ruch uliczny, zabieganie ludzi,
przez okna wynajętego mieszkania ze zdziwieniem i prawie przerażeniem. W Kopciuszku mężczyźni od razu odnajdują się doskonale w atmosferze stołecznych
handli i restauracji; kobiety, np. Samuela i Elwira Narębskie, z daleka, lecz z cie-
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kawością i upodobaniem, obserwują codziennie tłoczną warszawską ulicę z wyżyn
balkonu ich apartamentu na Nowym Świecie, jak z loży teatralnej, przez lornetki.
Podobnie czynią panie przesiadujące na balkonie sąsiedniego apartamentu, nagradzając oklaskami efektowne zachowania osób poruszających się ulicą, np. młodzieńców jadących konno i kłaniających się damom, „robiąc przegląd różnorodnego świata, który płynął ku Szwajcarskiej Dolinie i Łazienkom” (K-2 197). Bohaterki oddają się takim obserwacjom często i skrupulatnie, chcąc dojrzeć jak najwięcej
osób i zapamiętać szczegóły ich strojów, ekwipaży i gestów, by móc je później naśladować. Pragnąc w pełni chwały wejść w środowisko warszawskich salonów,
najpierw studiują ulicę. Proceder ten powtarzają regularnie. Narębski, wracając
popołudniami do mieszkania, zawsze zastaje swoją żonę i córkę siedzące z lornetkami na balkonie. Panie są również widoczne z ulicy, ale nie obawiają się „tyranii
oka”, „tyranii twarzy” – przede wszystkim pragną podpatrywać, ale chcą też zostać
zauważone.
Oprócz przyjmowania defilady tłumów panie Narębskie, tak jak inne kobiety
z wyższych sfer, jeżdżą na ulicę Senatorską do magazynów mód, a następnie, ubrane w stroje od Włodkowskiego, spacerują w parkach, najczęściej w Saskim Ogrodzie,
nazywanym letnim salonem stolicy, gdzie „polują na męża” dla Elwirki. Jednak
kierując się wyłącznie kryteriami stroju, manier oraz stosunków z arystokratycznym
światem, popełniają błąd. Biorą bogatego, starannie ubranego i wychowanego syna
propinatora za księcia. Motyw intrygującego nieznajomego, jakby wzięty z powieści
tajemnic, pojawi się później u Kraszewskiego w książce Tajemniczy nieznajomy.
W powieści tej urokowi tytułowego bohatera, inżyniera, ulegnie pomyłkowo całe
arystokratyczne towarzystwo wypoczywające „u wód”.
W Kopciuszku, zanim wnikniemy wraz z przybyłymi do Warszawy osobami
w wyższe jej sfery społeczne, trzymające się Traktu Królewskiego, otrzymujemy
odnarratorską minimonografię stolicy, opartą na sugestywnym koncepcie ornitologicznym (podział ze względu na miejsca „przelotów i żerowania”), w której widoczne są wpływy fizjologizmu:
Mieszkańców miasta [...] można podzielić jak ptaki, z których jedne zamieszkują na błotach, inne
na drzewach, inne w gęstwinach lub na polu i ścierniskach. Są tacy, którzy w pewnych tylko miejscowościach żyją, karmią się i rozmnażają; jedni [...] żerują w okolicy gastronomicznych zakładów, inni
przeciągają jak słomki ponad wybranymi ulicami, a każdy ciągnie się namiętnością, nałogiem, potrzebą
w pewne sfery właściwe. Przyszły monografista miasta ma w tym łatwy temat do klasyfikacji dwunogich
istot, których z charakteru paletotów i czapek trudniej daleko metodycznie ułożyć. Wnoszę, aby ten
system mógł być przyjęty, i spodziewam się, że nie zawiedzie. [K-1 110]

U szczytu hierarchii wyższego towarzystwa stolicy, które poznajemy w Kopciuszku, stali: hrabia Pamfil, baron Dunder (kapitalnie określony przez narratora jako
osobnik „trochę na zwiędłego jesiennego dandysa zakrawający” áK-1 105ñ), państwo
Narębscy, generałowa Palmer, pułkownik Soroka. Jednak najbarwniejszą i najbardziej charakterystyczną postacią w gronie osób tego środowiska, a może nawet
w całej powieści, jest Justyn Gała, dawny zamożny obywatel ziemski, teraz, z przypadku, mieszkaniec Warszawy, którego należałoby uznać za uosobienie typu „nowego warszawianina”. Można go było zawsze spotkać „w okolicach teatru, traktierni, gdzieś koło Bouquerela, Lursa, Krzymińskiego i Lipkaua lub Stoczkiewicza [...]”
(K-1 111). Narrator porównuje tego zażywnego smakosza i utracjusza – przechodząc
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od metaforyki fizjologiczno-ornitologicznej do zestawień z fauną morską – do „przyrosłego do bruku skorupiaka”, „wiekuistego pasożyta” (K-1 111). Co ciekawe,
określa go też „brukowcem” (zapewne przez analogię do Baudelairowskiego flâneura, u nas – szlifibruka). Ten wścibski blagier i plotkarz to znawca stosunków panujących w stolicy i źródło najnowszych wiadomości tzw. brukowych:
skutkiem zupełnie wolnego czasu, który mu dozwalał słuchać, badać, czytać afisze i zbierać nowiny po
bruku, był, rozumie się po „Kurierku”, najlepszą miejską gazetką. [K-1 111]

Świeżo przybyłemu z prowincji Narębskiemu opowiada o innowacjach warszawskich, o których pisała bieżąca prasa: o nowych brukach i fontannach, o oświetleniu gazowym, o nowych oknach sklepowych na Senatorskiej i Miodowej, Saskim
Ogrodzie, który cały miał być przykryty szklaną taflą, o wodzie sodowej. Wobec
Narębskiego zdobywa się na koncept nawiązujący do jego przyjazdu do stolicy,
mówiąc: „przybywacie państwo na kilka miesięcy do Warszawy – powietrze wielce
zdrowe dla przybyłych z prowincji działa jak tran rybi na suchotników, choć śmierdzi, ale ożywia” (K-1 115).
Ruchliwy, acz nadzwyczaj otyły, Justyn Gała, „brukowiec” szwędający się po
ulicach Warszawy, to jednak przede wszystkim bywalec zakładów gastronomicznych, zapraszany przez wszystkich na restauracyjne wieczory kawalerskie i śniadania w licznym gronie męskim (narrator, charakteryzując go jako „skorupiaka
bruku” i „wiekuistego pasożyta”, nazywa go też „koniecznym każdej uczty dodatkowym półmiskiem” áK-1 111ñ). Bo ożywione życie Warszawy połowy wieku, pokazane w Kopciuszku, toczy się nie tylko na ulicach i placach, lecz także we wnętrzach infrastruktury miejskiej, np. kościołów (uosabiający w powieści typ przeciętnego warszawianina klasy średniej Zachariasz Byczek chodzi z żoną regularnie
do Świętego Krzyża, Mania uczęszcza do Wizytek, generałowa Palmer jeździ własnym
powozem na „msze arystokratyczne” do Kapucynów na Senatorską), domów (np.
Wydyma, Byczka lub Jordanowej), wynajmowanych mieszkań (m.in. Narębskich,
Drzemlika czy Muszyńskiego) i apartamentów (np. tych, w których salonach popisują się młodzi poeci, bądź generałowej Palmer), ale przede wszystkim w zakładach gastronomicznych. W najlepszym tonie są te zlokalizowane w centrum, eleganckie i drogie – Lursa czy Bouquerela, w których bywa elita, jednak uznaniem
i powodzeniem cieszą się też restauracyjki Karczewskiej oraz Poziomkiewiczowej
(gdzie jadają Narcyz Pruss Zeżga ze swym siostrzeńcem Oktawem Pobrackim),
a także Pod Łososiem (w której przesiaduje Mateusz Kirkuć). Pluta, chcąc udowodnić publicznie swoją dobrą kondycję finansową, jada u François, choć ze
swymi kompanami chodzi również do „handlu winnego” Wolfina. Mniej wymagający Kirkuć uczęszcza sam do lokalu Pod Kotwicą, do Ogródka Piastowego lub do
Tivoli. Publiczne zakłady żywienia spełniają w Warszawie połowy wieku, jak sugeruje Kraszewski, rolę zinstytucjonalizowanych miejsc, w których toczy się ożywione życie towarzyskie, a także załatwia się interesy – toteż zwłaszcza tzw. uroczyste
śniadania doczekały się w Kopciuszku swego rodzaju dowcipnego peanu, świetnie
charakteryzującego miejską obyczajowość tej epoki:
Trzeba wiedzieć, że śniadanie w Warszawie jest jednym z wielkich narzędzi i sprężyn działania,
dostępnym dla wszystkich, na różną skalę, a prawie zawsze niechybnym. [...]
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Nie ma też dnia w Warszawie, żeby nie zjedzono niezliczonych uroczystych śniadań, a są tak szczęśliwe żołądki i serca, które kilku na raz bratnim biesiadom wystarczyć mogą. Zwykle pierwsze zakreślone z uwagą rozmiary takiego śniadania są bardzo skromne, ale któż może się oprzeć sile harmonii
i trunku? Butelka dobywa się po butelce, a nieraz się trafi, że wszedłszy o jedenastej rano na kwadransik, wychodzi się ze śniadania około północy, nie wiedząc dobrze, w którą pokierować się stronę.
[K-2 275–276]

Po przybyciu do Warszawy Narębski, by aktywować swe stosunki w stolicy,
urządza proszone „męskie” śniadanie u Bouquerela, obficie podlewane alkoholem.
Przypomnijmy, że właśnie sceną w warszawskiej „renomowanej jadłodajni”, w której siedzą subiekt Rzecki, fabrykant powozów Deklewski, radca Węgrowicz i ajent
handlowy Szprot, rozpoczyna się Lalka. Dla podtrzymania znajomości z przyjaciółmi i zdobywania informacji o najnowszych wydarzeniach w Warszawie bywa także
codziennie wieczorem na herbacie w kawiarni na rogu Podwala porucznik Jan
Wydym – jakby sobowtór, a może też pierwowzór Ignacego Rzeckiego.
Pokazana w Kopciuszku Warszawa połowy wieku kipi życiem, zwłaszcza „na
trakcie od Lursa do Bouquerela”. Znawca warszawskiej współczesności, w której
ujawniają się explicite symptomy miejskiej nowoczesności, Justyn Gała z entuzjazmem diagnozuje: „Wiek jest w wyraźnym postępie, a jak się wszystko upraszcza!
Symplifikuje!” (K-2 115). W tej krótkiej, sformułowanej ad hoc definicji wieku XIX
pojęcie postępu wydaje się oczywiste; na jakiej jednak zasadzie wiąże się je z upraszczaniem? Czy życie stało się aktualnie prostsze, więc łatwiejsze dla ludzi, a codzienne bytowanie – mniej skomplikowane dzięki wynalazkom i udogodnieniom?
Obok terminu „upraszczać” w definicji wieku XIX pojawił się też – być może nie
tylko dla oratorskiej ozdoby – synonimiczny, lecz wieloznaczny wyraz zapożyczony
z angielszczyzny: „symplifikować”, który oprócz ‘upraszczać’ w sensie ‘usprawniać,
doskonalić’, znaczy również ‘spłycać, redukować, degradować’. Czy intencją Gały
(a może raczej Kraszewskiego) było celowe wprowadzenie do przytoczonej definicji
znaczącej niejednoznaczności? Myślę, że tak. Ostatni epizod Kopciuszka to scena
śmierci 90-letniej matki Zachariasza Byczka, która, jak podkreśla narrator, „o starych tylko prawiła dziejach, jeszcze ze stanisławowskiej epoki” (K-2 256). Wątek
jej losów nie wyjaśnionych do końca w powieści ma niewątpliwy związek z istniejącym w utworze sztafażem charakterystycznym dla konwencji sensacyjnej powieści tajemnic. Zdziwaczała staruszka wspominała, jak jeździła karetą z hajdukami,
ubrana w atłasy i drogocenną biżuterię. Opowiadała też, że zalecał się do niej
bogaty mężczyzna z najwyższych sfer stolicy, dodając: „gdyby był szczery, byłabym
królową” (K-2 259). Ona była Kopciuszkiem, który z przyczyn majątkowych i obyczajowych nie dostał swojego księcia. Jej wnuczka – Mania, poślubiła swego ukochanego, wprawdzie nie księcia, lecz ubogiego literata, za przyzwoleniem elitarnego środowiska, w którym się wychowywała. Czyżby Kraszewski sygnalizował pojawienie się tendencji do liberalizacji obyczajów, osłabienia barier klasowych,
homogenizacji właściwej zwłaszcza modernizującym się społecznościom dużych
aglomeracji miejskich?
W omawianej powieści autor pokazał Warszawę połowy wieku – miasto ożywione, owładnięte już duchem nowoczesności, zmieniające się z dnia na dzień na
wzór zachodni. Jego społeczność dojrzewa świadomościowo w duchu demokratyzmu i solidaryzmu, w poczuciu siły oraz w pragnieniu niezależności politycznej.
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Wkrótce, w wyniku wypadków dziejowych, zachodzące w nim zmiany ulegną zahamowaniu za sprawą represyjnych, pacyfikujących wszelkie fermenty działań
zaborcy, poprzez wprowadzenie terroru policyjnego, a potem celowej marginalizacji Kraju Przywiślańskiego w wielkoobszarowym imperium. Przedtem jednak, już
pod koniec lat pięćdziesiątych, ożywią miasto idee nie tylko związane z rozwojem
cywilizacyjnym, ale też niepodległościowe. Jak pokażą powieści Kraszewskiego
napisane po Kopciuszku, w przygotowaniu powstania dużą rolę odegrają domy
i mieszkania konspirujących warszawiaków, jak i ulice Warszawy, które staną się
areną wydarzeń zapowiadających przesilenie.
W artykule ogłoszonym w grudniu 1910 Prus zrelacjonował w poetyce metafory ezopowej dzieje Warszawy jako „miasta zahipnotyzowanego” od roku 183138. Za
jedyny epizod pomyślny w tym okresie jej historii uznał lata poprzedzające powstanie styczniowe, lata wyjątkowego i wszechstronnego rozkwitu oraz rozwoju aglomeracji na wielu polach życia zbiorowego. Przebudzenie się Warszawy w 1905 roku
przypomniało mu rok 1861 – w okolicach którego Kraszewski, bezpośredni świadek
wydarzeń tamtych czasów, zlokalizował akcję Kopciuszka. Już wkrótce pokazane
w tej powieści przemiany cywilizacyjne i mentalnościowe ulegną gwałtownemu
zahamowaniu, a jego przyczyny oraz przejawy pisarz pod pseudonimem Bogdan
Bolesławita będzie przedstawiał w swych powstaniowych dziełach, a także sumował
w Rachunkach.
Kraszewski w swej powieści współczesnej z lat sześćdziesiątych XIX wieku pokazuje inne przeżycia związane z zetknięciem się z wielką aglomeracją miejską i stałym w niej bytowaniem niż zawarte w prekursorskiej dla tematyki postępu Latarni
czarnoksięskiej z lat czterdziestych. Przede wszystkim prezentuje w Kopciuszku
postrzeganie miasta nie tylko przez świeżych przybyszów, zszokowanych tłumem,
gwarem, natłokiem wydarzeń i wrażeń ciągłą zmianą atakujących wszystkie zmysły:
kalejdoskopowo migających obrazów, głośnych dźwięków, silnych, kontrastowych
zapachów, ale też przez regularnych bywalców stolicy i jej zasiedziałych mieszkańców. Ci ostatni dobrze czują się w mieście, traktując je jako własną, domową przestrzeń życiową, np. Jan Wydym, kochający i pielęgnujący swoją kamieniczkę Pod
Niedźwiedziem na Rynku Starego Miasta jak kogoś z rodziny, z lubością spacerujący po ulicach miasta, choć unikający jego najbardziej ruchliwego oraz snobistycznego szlaku Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu. Narrator nazywający go
„chodzącą kroniką” Warszawy mówi o nim również, że z upodobaniem „bawi się [on]
brukiem i miastem”. Znamienne byłoby zwłaszcza sformułowanie „bawić się brukiem” – sugerujące, iż bruk to po prostu synonim miejskości, termin niekoniecznie
nacechowany pejoratywnie, jak później, np. w wyrażeniach „gazeta brukowa” czy
„prasa brukowa”, czyli karmiąca swych czytelników niewybredną sensacją, podsycająca w nich złe instynkty.
Pełnym godności, zasiedziałym obywatelem Warszawy jest także wspomniany
Kacper Kirkuć, solidny i dość zamożny rzemieślnik, mieszkający na Długiej, szewc –
gorący patriota, pielęgnujący pamięć o bohaterskich momentach w historii miasta
38
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(powstanie Kilińskiego), gromadzący świadectwa martyrologii polskiego narodu.
Swojsko czuje się też we własnym, prawie prowincjonalnym, domku przy ulicy
Wilczej Adolfina Jordan wraz z oddaną służącą Kachną. Siedząc w ogrodzie w gronie znajomych, obie panie spokojnie, bez stresujących emocji i kompleksów, obserwują ze swego skromnego zacisza np. spektakl przejazdu eleganckich powozów,
koczy i dorożek „swoją” uliczką Wilczą, traktując go jedynie jako egzotyczną, choć
pożądaną (bo darmową) atrakcję.
Pozytywnie przeżywają swój związek z miastem także Zachariasz Byczek i jego
żona, umiejący stworzyć sobie przyjazny azyl domowy w kamieniczce na Świętokrzyskiej, ale też ceniący miejskie atrakcje, dobrze adaptujący się w tłumie wypełniającym Plac Ujazdowski ze słupem nasmarowanym mydłem, podążający w ciepłych miesiącach na Bielany, Saską Kępę, do Czerniakowa. Dla nich gwarancją
właściwego ich udziału w życiu miasta jest opinia prasy, która aprobatywnie
opisuje masowe imprezy, zachęca swoich czytelników do uczestnictwa w nich (dla
pana Zachariasza „Kurierek” jest w tym zakresie wyrocznią dobrego tonu obowiązującego w środowisku mieszczańskim). Do udziału w takich publicznych wydarzeniach, potwierdzających związek z miastem, jego przestrzenią i życiem, wydaje
się także przymuszony księgarz, u którego Teoś Muszyński znalazł przejściowe
zatrudnienie – Michał Drzemlik. Jeździł on ze swoją siostrą Anielą do Doliny
Szwajcarskiej i, jak charakterystycznie wyraża się narrator: „czuł się obowiązany
do dorożki na Wielkanoc na Bielany, raz do Czerniakowa i czasem w nadzwyczajnych okolicznościach w Aleje” (K-4 64). Jako wydawca pośredniczący między
środowiskiem literatów a czytelnikami książek musiał akceptować obyczaje większości swoich współpracowników oraz potencjalnych klientów.
Nie ma też w powieści Kraszewskiego wyraźnych sygnałów, by przybysze tacy,
jak Narębscy czy generałowa (właścicielka majątku w Lubelskiem) czuli się obco
w Warszawie, tęsknili za prowincją. Pani Palmer właśnie, w zasadzie już kosmopolitka, z dnia na dzień, bez pożegnania z kimkolwiek: rodziną, znajomymi bądź
miastem, obawiając się ujawnienia przez Plutę kompromitującej prawdy o swojej
frywolnej młodości, publicznego zdarcia maski statecznej i pobożnej damy, sprzedaje wszystko, co ma w kraju, i wyjeżdża do Petersburga ze świeżo poślubionym
cudzoziemcem – młodym hrabią Hunterem. Czuje się zatem obywatelką świata,
a nie – jednego miasta.
Dobrze też adaptuje się w Warszawie kapitan Pluta, umiejętnie nurkujący
w gęstym anonimowym tłumie, jak szczupak w mętnej wodzie, w poszukiwaniu
nowych ofiar swoich intryg. Postrzega on miasto i jego społeczność różnie, zależnie
od własnych chwilowych nastrojów i obiektywnie zaistniałych dyskomfortów. Pluta, uwolniwszy się po kilku dniach z loszku pod kamienicą Wydyma, patrzy na
ulice Warszawy życzliwym okiem. Głodny i spragniony, siedząc w dorożce wiozącej
go do restauracji François, z radością spogląda „na to prześliczne miasto, na jego
ruch, zgiełk, swobodę, wesołość” (K-4 168). Gdy po objedzeniu się w restauracji
jedzie na Wilczą, patrzy na Warszawę z zupełnie innej perspektywy, całkowicie
odmienioną:
Miasto wydało mu się znowu jakieś ponure i wcale niepiękne, jakby od czasu, gdy go nie widział,
zestarzało. Deszczyk kropił w dodatku chłodny i przejmujący do dna myśli i uczuć. [K-4 171]
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Ale to tylko przelotne wrażenie, wywołane stanem fizycznego przesytu, żeby
nie powiedzieć – obżarstwa. Warto zaś odnotować, że w związku z kreowaniem
proteuszowej postaci Pluty – nowego typu bohatera, jakby zawieszonego między
prowincją a miastem – Kraszewski antropologizuje obraz miasta, wpisując w nie
ludzkie emocje dotyczące zurbanizowanej przestrzeni, eksperymentując na gruncie powieści społeczno-obyczajowej z relacjami między bohaterem a wielkomiejską
scenerią.
Charakterystyczne jest natomiast, że niezbyt dobrze odnajdują się w wielkim
mieście i jego środowisku ludzkim główni pozytywni bohaterowie Kopciuszka,
uczestnicy tradycyjnie przeprowadzonego wątku romansowego powieści: Mania
Jordan i Teoś Muszyński. Ona, wychowana na cichej, sielskiej prowincji, blisko
natury, boi się ruchliwych i zgiełkliwych głównych ulic wielkiego miasta, także jego
krętych i tajemniczych bocznych uliczek oraz ogromnych ciemnych kościołów
(zwłaszcza kościoła Świętego Krzyża).
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja Muszyńskiego, który przecież urodził się
w Warszawie i spędził w niej szczęśliwe pierwsze lata życia w drewnianym domku
na Ogrodowej. Sielankę dzieciństwa w rodzinnym azylu przerwały powolne podupadanie warsztatu ojca na skutek „szarlatanerii reklamy” w rzemiośle i handlu, a potem śmierć rodziców. Teoś nie odziedziczył domu ani warsztatu pracy swojego ojca.
Utrzymując się z korepetycji, ukończył szkołę i próbował wejść w środowisko inteligenckie, co przy braku odpowiednich stosunków okazało się niemożliwe. Z tej
niewygodnej i stresującej pozycji zawieszenia wspominał z sentymentem domek na
Ogrodowej, położony na peryferiach miasta, gdzie nie docierały zgiełk, zaduch,
przymus czy nawyk ciągłego pośpiechu, z nostalgią opowiadając życzliwemu mu
Narębskiemu o scenerii i atmosferze miejskich, choć jakby prowincjonalnych obrzeży: „Czasem wieczorem letnim siadaliśmy razem w podwórku, które miało trochę
zieloności, na które wietrzyk czyściejszy od pól i łąk, od lasów i wód zawiewał [...]”
(K-1 170).
Nie bez powodu właśnie ta para – Mania i Teoś, autsajderzy wielkiego miasta
i jego społeczności, osoby subtelne oraz uczciwe, choć pozbawione wyrazistych
charakterów, a także siły przebicia – po zawarciu małżeństwa żyła niejako na uboczu, a zyskawszy pieniądze drogą przypadkowej wygranej na loterii oraz dziedziczenia, nie wybrała dla siebie pełnej identyfikacji z wielkomiejskim stylem życia.
Mieszkali oni zimą we własnym domu na peryferyjnej Wilczej, latem zaś w majątku
na wsi. Nie usiłowali też „wedrzeć się w sfery niewłaściwe” – według określenia
narratora, mającego na myśli snobujące się środowisko elit Warszawy, wybierając
dla siebie, świadomie i skromnie, status przedstawicieli dobrze sytuowanej inteligencji ściśle związanej z krajem, choć niekoniecznie ze środowiskiem wielkomiejskim. Oczywiście, akurat z tą parą bohaterów sympatyzuje Kraszewski, w zgodzie
z własnymi preferencjami, a także z przewidywanymi upodobaniami ówczesnych
czytelników, powoli oswajających cywilizacyjne przemiany, w których przejawiało
się zjawisko nowoczesności.
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Abstract
BARBARA BOBROWSKA The Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw
JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI’S “KOPCIUSZEK” (“CINDERELLA”)
AS THE MOST WARSAW NOVEL BEFORE “LALKA” (“THE DOLL”)
The article refers to Józef Ignacy Kraszewski’s Kopciuszek (Cinderella, 1862), pre-textually based on
a fairy tale thread, though realising the pattern of the realist novel about a big city. Monographism,
physiologism and thrilling motives link it to the achievements of such Western writers as Victor Hugo,
Alexandre Dumas, Honoré de Balzac or Charles Dickens, but in its minute reproduction of the 19th c.
Warsaw topography and space anthropology the novel portends Bolesław Prus’ The Doll. In his Cinderella, written in the blink of the Polish January Insurrection, Kraszewski portraits Warsaw bustling with
life and easily entering into modernity, while Prus in his novel shows Warsaw constrained by the Russian occupier’s police close surveillance, as if “hypnotised,” easily losing it good pace of the civilizational changes that that have already started.
Even if Cinderella can by no means match the mastery of The Doll, it may be viewed as a contribution to its origin and as an interesting stage in the development of 19th c. Polish novel.
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WIZERUNEK KOBIETY W AMERYKAŃSKIEJ KORESPONDENCJI
HENRYKA SIENKIEWICZA*
Tematem artykułu jest rekonstrukcja Sienkiewiczowskich wyobrażeń o kobietach
i kobiecości dokonana na podstawie publicystycznych wypowiedzi autora z czasu
amerykańskiej wyprawy z lat 1876–1878. Wybór jako materiału badawczego Listów
z podróży do Ameryki wynika z założenia, że to właśnie nowa rzeczywistość, w jakiej
znalazł się Sienkiewicz po wyjeździe z kraju, wywołała jego zainteresowanie tą
problematyką i uczyniła z niej odrębne zagadnienie, nadając mu wyraźny kształt
ideowy. Przedmiot rozważań stanowić będą wypowiedzi dotyczące realnych i postulowanych zachowań kobiet, przypisanych im ról społecznych oraz cech konstytuujących w amerykańskiej korespondencji Litwosa kobiecość jako kategorię
społeczno-kulturową. Wykorzystam w pracy również pojęcie stereotypu rozumianego „jako subiektywnie determinowane wyobrażenie przedmiotu obejmujące zarówno cechy opisowe, jak i wartościujące obraz oraz będące rezultatem interpretacji rzeczywistości w ramach społecznych modeli poznawczych”1. Szerszym kontekstem proponowanego tu sposobu lektury Listów z podróży do Ameryki staną się
współczesne ich autorowi dyskursy dotyczące różnic między płciami i kwestii
emancypacyjnych.
XIX stulecie to w świecie zachodnim okres istotnych przemian sytuacji kobiet,
przekształcania się wielowiekowych wzorców kobiecości. Jednocześnie – jak pisze
Anna Żarnowska – „epoka ta postrzegana jest [...] jako czas zaostrzania norm i rygorów obyczajowych wtłaczających i zamykających kobiety w prywatności”2. Jeśli
na początku tego stulecia dominowała w dyskursie publicznym postawa sentymentalno-romantyczna, łącząca idealizację kobiet z koniecznością ich ochrony przed
zagrożeniami płynącymi z amoralnej sfery publicznej, to w drugiej połowie wieku XIX głosy dezaprobaty wobec emancypacji kobiecej zyskują już wymiar obsesyjnie mizoginiczny. Dodatkowo ów negatywny wydźwięk jest wzmacniany przez
*

Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr DEC-2012/06/A/HS2/00252, zatytułowanego Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja
i nowe odczytania, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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odwołania do pseudonaukowych teorii społecznych, biologicznych i medyczno-psychologicznych3. Można by tu powtórzyć za jednym z opracowań poruszanej
problematyki:
Im bardziej pozycja mężczyzny stawała się zagrożona, tym oryginalniejsze rodziły się pomysły na
przyczyny niższości kobiet, które miałyby raz na zawsze uzasadnić należne im miejsce w społeczeństwie4.

Kwintesencję antykobiecego myślenia stanowią poglądy Ottona Weiningera
zapisane w książce wydanej na początku kolejnego wieku5, określone przez jednego z komentatorów jako „wykład mizoginii na szerokim tle biologii, psychologii
i metafizyki”6.
A jednak zmiany emancypacyjne w XIX stuleciu zachodziły. Miał na nie wpływ
rozwijający się równolegle wobec przywołanych głosów dyskurs modernizacyjny,
inspirowany m.in. przez Johna Stuarta Milla, w Polsce zaś przez Adama Wiślickiego czy Edwarda Prądzyńskiego. Podstawowym impulsem przemian świadomości
społecznej były wszakże nie teorie intelektualistów, lecz przekształcenia ekonomiczno-socjalne, przede wszystkim rewolucja przemysłowa, która, zwiększając w Europie Zachodniej zapotrzebowanie na siłę roboczą, wyprowadziła kobiety z domów.
Podobne procesy, determinowane po powstaniu styczniowym szybkim rozwojem
miast i pouwłaszczeniowymi zmianami na wsi, dają się zaobserwować również na
ziemiach polskich w rosyjskim zaborze. Zróżnicowanym ideowo forum ujawniającym
reakcje na to, co się już dokonało, a także stanowiącym miejsce formułowania
kolejnych postulatów związanych z sytuacją i prawami kobiet były w tym okresie
czasopisma – jako jedno z luster odbijających przemiany społeczne oraz medium
odgrywające ważną rolę w kształtowaniu postaw Polaków.
Sienkiewicz należał w latach siedemdziesiątych XIX wieku do grona publicystów,
dla których istotne były cele propagowane na łamach „młodej” prasy warszawskiej.
Z pewnością też jego coraz bardziej rozpoznawalny głos miał wpływ na kształt owej
debaty. Nadmieńmy tu jednak, że w tym czasie samo zbliżenie ideowe pisarza
do obozu „młodych” nie oznaczało jego automatycznej akceptacji wszystkich postulatów łączonych z owym nurtem. Również amerykańska podróż, która – jak
podkreślano – zradykalizowała poglądy Sienkiewicza „do tego stopnia, że nie mieściły się one w granicach »umiarkowanego postępu« polskich pozytywistów”7, akurat w odniesieniu do kwestii kobiecej raczej uświadomiła mu kierunek zmian,
który nie zyskał aprobaty artysty. Jeśli też w felietonach publikowanych na łamach
„Niwy” i „Gazety Polskiej” społeczno-obyczajowy wymiar sytuacji kobiet nie stano-
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wi właściwie przedmiotu samodzielnych rozważań, to w Listach zyskuje on pełniejszą bezpośredniość, najpierw w części londyńskiej, następnie w korespondencji
odnoszącej się do Stanów Zjednoczonych. Wtedy także w stopniu znacznie większym
niż we wcześniejszej felietonistyce zaczynają pojawiać się uogólnione, różnorako
wartościowane wizerunki kobiet. Notatki inspirowane pobytem w Anglii da się
w kontekście tej tematyki streścić dwoma hasłami. Pierwsze, sformułowane przez
samego Litwosa, brzmi: „Kobieta nie ma tu żadnych praw, a korzysta ze wszystkich
[...]” (S 31)8. Drugie natomiast mogłoby przybrać kształt następujący: nie istnieje
taka nędza i upadek moralny, z których, dzięki chęci poprawy oraz wsparciu ludzi
dobrej woli, nie byłaby ona w stanie się wydobyć.
Zdanie sformułowane przez Sienkiewicza dotyczy praw i wolności płci „słabszej”
w tym kraju. Punktem wyjścia owej refleksji staje się opis urody przechadzających
się po Londynie Angielek, co następnie prowadzi autora ku rozważaniom na temat
angielskich zwyczajów i praw. Otrzymujemy tu wizerunek wyestetyzowany, odległy
od jakichkolwiek nawiązań do sfery biologii i seksualności, odwołujący się do bogatego słownictwa wartościującego („piękne”, „regularne”, „idealne”, „wykwintne”,
„ogładzone”, „dobre”, S 36). Jednocześnie jest to obraz odindywidualizowany, nie
odnosi się do konkretnych osób, lecz do zbiorowości. Charakterystyczne dla niego
wydaje się również autorskie zdystansowanie emocjonalne. Ów dystans można
tłumaczyć wpisaną w tekst „anielskością” statusu przedstawianych kobiet, upodobnionych do niebianek, które „tylko chwilowo zstąpiły na ziemię, aby poigrać wśród
zieloności [...]” (S 36). Potwierdzeniem wrażenia ich „nieziemskości” jako postaci
rodem bardziej z literatury czy malarstwa niż z życia stają się kolejne wypowiedzi:
„Twarze niektórych – to prawdziwe pomysły poetyczne [...]”, „podobnie idealne widziałem tylko w rysunkach Grottgera”, „Zdaje się, że te pieszczone dziewczyny
arystokratyczne nie z krwi i ciała się składają, ale z mieszaniny promieni słonecznych,
mgły, blasków jutrzenki i duszy” (S 36). W ostatnim fragmencie mamy do czynienia
z impresjonistycznym prześwietleniem owego wizerunku, co dodatkowo wzmacnia
jego wymiar estetyczny. W polemice więc z twierdzeniem Wojciecha Tomasika, który łączy te doznania XIX-wiecznego publicysty z modernizującą się miejskością, chcę
podkreślić, że Sienkiewiczowska „poetyczność” nie niesie tu ze sobą skojarzeń z rytmem życia mieszkanek nowoczesnej metropolii. To rodzaj odbioru kobiecej urody
bliższy kontemplacji dzieła sztuki niż – jak chciał Tomasik – opisom atmosfery
wielkich magazynów mody czy wystaw sklepowych9. Nie wydaje się też, ażeby intencją Litwosa stało się, w odniesieniu do kobiet z Hyde Parku, eksponowanie doznań
„z natury takich, jakie wynieść mógł klient eleganckich domów publicznych” 10.
Sposób przedstawienia kobiecej urody odległy jest od skojarzeń erotycznych, o czym
świadczy zarówno sam dobór słów, jak i zastosowany typ metaforyki. Wystarczy
zresztą zestawić ten opis z fragmentem o 2 lata późniejszego paryskiego sprawozdania Litwosa, by dostrzec jego odmienność od wizerunków mieszkanek stolicy
Francji, nasyconych atmosferą zmysłowości i rozwiązłości:

8
9
10

I-4.indd 73

Skrótem S odsyłam do: H. S i e n k i e w i c z, Listy z podróży do Ameryki. T. 1. W: Dzieła. T. 41.
Red. J. K r z y ż a n o w s k i. Warszawa 1950. Liczby po skrócie oznaczają stronice.
W. T o m a s i k, Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Wrocław 2007, s. 56.
Ibidem.

2019-06-10 16:33:45

74

Rozprawy i Artykuły

ogrody brzmią muzyką; na bulwarach tłumy świetne, modne i pyszne; damy kameliowe – prawdziwe
komety błędne o jasnych warkoczach, z oczami jak gwiazdy. A potem wszystko, jeśli chcecie: słychać
szelest jedwabiów, powietrze pełne zapachów, upajające, twarze śliczne i młode. Omdlałe spojrzenia,
rozchylone usta, szepty, gorące oddechy, bicia podnieconych pulsów – upojenie, szał11.

Co jednak również istotne, wbrew pozytywnym konotacjom słów tworzących
londyński opis, nie jest on do końca aprobatywny. Przy całej akceptacji dla angielskiego porządku społecznego i miejsca w nim kobiet publicysta dostrzega wszakże
sztuczność egzystencji przedstawicielek wyższych sfer, ujmując ją w następujących
metaforycznych sformułowaniach:
Nigdy troska powszednia, nigdy znój, nigdy zwykła ziemska niedola nie zachmurzyły żadnej z tych
jasnych twarzy. Praca dla nich ma znaczenie zabawy; otacza je przepych, życie wykwintne, ogładzone,
wysokie, jak gdyby zawsze świąteczne. [...] Są to kwiaty rodzaju ludzkiego: kwitną – oto wszystko. To
ich cel – i zasługa aż do chwili zamążpójścia. Potem wydają na świat dzieci, co jest także zasługą,
i w ogóle, jak mówią ludzie znający angielskie społeczeństwo, są dobrymi żonami i matkami, co jeszcze
jest zasługą; potem umierają i oczywiście idą do nieba, co już nie jest zasługą, ale nagrodą – i co im
łatwiej przychodzi, bo w życiu prawie nie znały pokus i złego. [S 36]

Idealizacja prowadzi więc w końcu do zawoalowanej krytyki wynikającej z poczucia „odświętności” egzystencji owych „dziewczyn arystokratycznych”, obarczonych – po mickiewiczowsku rozumianą – winą kogoś, „Kto nie doznał goryczy ni
razu [...]”12.
Z upoetyzowanym wizerunkiem londynek zostaje zestawiony „piekielny” obraz
młodego nędzarza zarabiającego na życie sklejaniem pudełek, dla którego prezentacji uruchomiono negatywne leksykę i frazeologię:
obywatel ten ma lat szesnaście, dziury na łokciach, czoło idioty, spróchniałe zęby i wystrzępione majtki. Ma także jakiś surdut jakiegoś koloru, ale nie ma za to koszuli. [...]
[...] Chłopak nie umie czytać i pisać, klnie za to nadzwyczaj wprawnie. Widać także, że trochę i pije,
bo jak zimno, to dżin rozgrzewa. [S 37]

O owej postaci również, choć w innym sensie, można powiedzieć, że jest „zrobiona” z literatury. Tym razem jednak stereotyp zostaje przejęty nie z jej kart romantyczno-romansowych, lecz z najbardziej ciemnych stron powieści Charlesa
Dickensa ukazującego bohaterów zmuszonych – dla utrzymania się przy życiu – do
pracy po kilkanaście godzin dziennie lub do kradzieży. Dopowiedzmy tu, iż skutkiem
zestawienia obu opisów stało się także skontrastowanie zagwarantowanych prawem
Habeas Corpus Act – ale, jak podkreśla Sienkiewicz, tylko teoretycznych – swobód
młodocianego obywatela imperium brytyjskiego z wolnością kobiet spotkanych
w tym samym parku, które, przypomnijmy: „nie mają tu żadnych praw, a korzystają ze wszystkich [...]”. O jakich to jednak realnych prawach pisze Litwos? Zacytujmy kolejny fragment Listów, żeby dostrzec ograniczony zakres owej wolności
kobiecej, polegającej jedynie na możliwości poruszania się bez asysty samozwańczych „opiekunów”:
Żaden Don Juan nie zbliża się tu do idącej samotnie dziewczyny i nie mówi jej, jak się to prakty-
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kuje w pewnym znanym mi mieście: „Jak to, pani – tak piękna, tak młoda i sama? Dzień dobry, aniołku!” Pierwszy lepszy dżentelmen spotkawszy takiego Don Juana w roli czynnej, wbiłby mu kapelusz na
głowę aż po szyję, połamałby żebra, popodbijał starannie oczy i następnie oddał w ręce policemana.
Kobieta zaczepiona nie potrzebuje tu zresztą innej obrony prócz policjanta. Spokojny ten człowiek dotyka wówczas złowrogą laseczką ramienia awanturnika i w imieniu Jej Królewskiej Mości wiedzie go do
kozy, sąd zaś za jedno nic, za jeden mały komplemencik, bardzo wreszcie uprzejmy, skazuje go czasem
i na pół roku więzienia. [S 40]

Warto także przy okazji spytać, czy ostrze ironii zostaje tu skierowane jedynie
przeciw zaczepiającym kobiety „Don Juanom”, czy też może w podtekście wypowiedzi pojawia się sugestia związana z niewspółmiernością winy wobec kary. To wrażenie niejednoznaczności ocen postępków męskich w stosunku do kobiet podsyca
inna przedstawiona w Listach informacja, tym razem dotycząca wprowadzonego
w Kalifornii prawa przeciwdziałającego przemocy domowej. Przywołajmy ją tu,
burząc nieco chronologię podróży Sienkiewicza:
W Kalifornii zapadło niedawno postanowienie, że mąż, który by bił swą żonę, otrzyma dwadzieścia
jeden bizunów ze skóry bawolej. Dlaczego dwadzieścia jeden, nie dwadzieścia lub dwadzieścia pięć? – są
to tajemnice amerykańskiej legislatury. Koniec końcem, kto się nie uwinął zawczasu, temu teraz zamknięta droga na wieki. [S 105]

Tu już trudno mieć wątpliwości co do kierunku krytyki. Pomijając samo ośmieszające przedstawienie całej sprawy13, której istotą staje się nie tyle bicie żony, ile
liczba karnych bizunów, odnajdujemy też bezpośrednie dopowiedzenie:
Gdyby istotnie surowość mężów przechodziła tu granice i gdyby prawo takie zapadło wskutek
istotnych nadużyć, można by je jeszcze wyrozumieć; ale w kraju, gdzie mąż pracuje jak cztery konie,
żona zaś kołysze się również cały dzień w biegunowym krześle, po powrocie zaś małżonka przyprawia
go z takim sosem, z jakim jej się podoba, jest to tylko dolewanie oliwy do ognia. Rozsądni ludzie śmieją się tedy z tego niewczesnego wyskoku filantropii [...]. [S 105]

Wracając jednak do opisanych przez Litwosa bogatych Angielek, chronionych –
jak to postrzega publicysta – zarówno przez obyczaj, jak i praktykę sądowniczą: za
właściwą opozycję dla nich można uznać dopiero dziewczynę z „Żółtego domu”
(S 43). Z pewnością bowiem w realnym świecie nie wstawi się za nią ani żaden
(a tym bardziej „pierwszy lepszy”) dżentelmen gotowy do obrony samotnej kobiety
przed zaczepkami „Don Juanów”, ani też sąd skupiony w tym czasie – w znacznie
wyższym stopniu niż na pomocy kobietom wykorzystywanym seksualnie – na
wspieraniu regulacyjnych działań władz wobec zjawiska prostytucji14.
13

14
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Tego rodzaju zabiegi językowe, wyprowadzające problem ze sfery poważnego dyskursu społecznego, zostały określone mianem „strategii trywializacji”. Zob. N. K r z y ż a n o w s k a, Kobiety w (polskiej) sferze publicznej. Toruń 2012, s. 283–284.
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za korzystanie z ich usług. Prawo to – początkowo obowiązujące jedynie w kilku miastach porto-
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Przyjrzyjmy się więc sposobowi ujęcia tego problemu społecznego, wpisanego
w korespondencji Sienkiewicza w londyńskie antynomie: piękna i brzydoty, podniosłości i przyziemności, dobra i zła, cnoty i grzechu, bogactwa i nędzy15. Należy
podkreślić, że język użyty we wspominanym fragmencie Listów jest znacznie mniej
represywny niż ten, który pojawia się chociażby w ówczesnych słownikach języka
polskiego16. Litwos nie tylko odwołuje się do tradycyjnych – w literackich opisach
prostytutek – leksyki i frazeologii o charakterze religijno-moralistycznym („dziewczęta [...] upadłe”, „otchłań występku”, „droga cnoty”, „sumienie”, „życie czyste”,
„sromota”, S 42–43), ale nawet cytuje fragment Ewangelii św. Łukasza oddający
radość z poprawy grzesznicy (zob. S 43). Publicysta, wprowadzając też pewien zasób
informacji o wizualnych znakach wcześniejszej hańby Jenny (wyrażenia takie jak:
„jaskrawa suknia”, „uczernione brwi”, „sztuczne rumieńce na twarzy” áS 44ñ, kreują stereotypowy wygląd przedstawicielki tej profesji), objawia tak radykalną przemianę dziewczyny, że aż pozwalającą jej na zmianę tożsamości: „W skromnej
sukni, z gładko przyczesanymi włosami, nie poznaje sama siebie” (S 44).
To spojrzenie na kwestię prostytucji, wraz z językiem służącym jej opisowi,
możemy, oczywiście, uznać za rażące naiwnością i sentymentalizmem nie tylko na
tle obecnej wiedzy na temat mechanizmów tego zjawiska17, ale nawet w porównaniu
z niektórymi wypowiedziami z epoki, przenoszącymi je ze sfery moralności indywidualnej do sfery patologii społecznych. Rzeczywiście, brak u Litwosa prawnej, ekonomicznej czy medycznej terminologii umożliwiającej pogłębioną refleksję nad
przyczynami i konsekwencjami prostytucji bądź też np. nad stosunkiem państwa
i społeczeństwa do płatnego seksu. Dodajmy jednak, że nie ma tu również – ude-

15
16

17
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wych i garnizonowych, po paru latach rozszerzone na wszystkie ośrodki, gdzie stacjonowało
wojsko – wzbudziło ogromne kontrowersje. Ustawę uznano za naruszającą podstawowe prawa
człowieka. Walczyło z nią m.in. Narodowe Stowarzyszenie Kobiet na rzecz Uchylenia Ustaw o Chorobach Zakaźnych z J. Butler na czele. Rezultatem kampanii przeciw ustawie stało się zebranie ponad dwu i pół miliona podpisów, co poskutkowało jej uchyleniem w roku 1886 (zob.
P. B a r t l e y, Prostitution: Prevention and Reform in England, 1860–1914. London – New York
2000. – Ph. H o we l l, Prostitution and Racialised Sexuality: the Regulation of Prostitution in Britain
and the British Empire before the Contagious Diseases Acts. „Environment and Planning D: Society
and Space” 2000, z. 3).
O antynomiach obrazu Londynu w Listach z podróży do Ameryki pisał T o m a s i k (op. cit., s. 45).
Warto zauważyć, że w dwu XIX-wiecznych słownikach: w Słowniku języka polskiego M. S. B. L i nd e g o i w Słowniku Wileńskim, nie odnajdujemy – stosunkowo najsłabiej nacechowanego – słowa
„prostytutka”, mamy w nich zaś hasła: Kurwa, Nierządnica oraz Wszetecznica; w drugim z kompendiów pojawia się natomiast słowo „prostytucja”, wyjaśnione jako nierząd, rozpusta’ (Słownik
języka polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Z d a n o w i c z a [i in.]. Wyd.
M. O r g e l b r a n d. Cz. 2. Wilno 1861, s. 152. Na stronie: https://eswil.ijp.pan.pl/?str=otworz-slownik ádata dostępu: 2 IV 2019ñ). Nawet jednak w XX-wiecznym Słowniku Warszawskim, do
którego ten leksem zostaje już wprowadzony, jego synonimami nadal pozostają określenia piętnujące i stygmatyzujące kobietę, takie jak: „nierządnica”, „wszetecznica”, „kurwa” oraz „ladacznica”
(Słownik języka polskiego. T. 4. Red. J. K a r ł o w i c z, A. K r y ń s k i, W. N i e d ź w i e d z k i. Warszawa 1908, s. 1027. Na stronie: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=237&from=publication ádata dostępu: 2 IV 2019ñ).
Zob. L. B e r n s t e i n, Sonia’s Daughters: Prostitutes and Their Regulation in Imperial Russia.
Berkeley 1995. – B a r t l e y, op. cit. – J. S i k o r s k a - K u l e s z a, Zło tolerowane. Prostytucja
w Królestwie Polskim w XIX wieku. Warszawa 2004.
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rzających w wielu tekstach prasowych – sformułowań żartobliwych czy wręcz ujawniających lekceważący stosunek do nierządnych „córek Ewy”18, które to określenia
należałoby uznać za sposób pomniejszania i bagatelizowania zjawiska. Najwięcej
miejsca zajmuje natomiast „ckliwy” (jak to wyraził Zdzisław Najder) opis wyidealizowanych działań opiekuńczych i wychowawczych wobec „kobiet upadłych” 19.
Analizując stylistyczne uchwycenie tego obrazu i dostrzegając zastosowaną przez
Litwosa obyczajową autocenzurę, winniśmy też uwzględnić przyjętą w wypowiedzi
stylistyczno-gatunkową konwencję przedstawiania rzeczywistości i związane z owym
przedstawianiem decorum20. Najprawdopodobniej Sienkiewicz po prostu uznał, że
problem prostytucji – jako temat felietonowo-sprawozdawczej pogawędki – byłby
znacznie trudniejszy do zaakceptowania przez szerokiego odbiorcę popularnych
gazetowych odcinków w języku innym niż sentymentalno-moralistyczny21. W ten
sposób zostaje wystylizowana scena przyjęcia bohaterki do przytułku, wprowadzająca również symboliczny motyw ręki wyciągniętej do upadłej kobiety przez ludzi
dobrej woli:
Wśród ciemnej, zimnej i dżdżystej nocy wychudzona ręka targa gorączkowo za dzwonek w bramie
„Żółtego domu”. Zza bramy nie odpowiada groźne warczenie psa ani gniewliwe: „Kto tam?” stróża nocnego. Drzwi otwierają się cicho, widać ciemny korytarz, jakaś ciepła, łagodna dłoń bierze zziębniętą rękę
nieszczęśliwej i prowadzi ją za sobą. [S 43]

To konwencjonalne obrazowanie, upodobnione do wielu literackich ujęć tego
okresu, doskonale wpisuje się więc w oczekiwania czytelnicze22. Istotną jednak
konsekwencją takiego sposobu przedstawienia prostytucji jest – poza oczywistym
spłyceniem problemu – jej uzależnianie od konkretnych kobiecych wyborów, a zatem postrzeganie zjawiska bardziej jako zła indywidualnego niż społecznego23.
18
19

20

21

22

23
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S i k o r s k a - K u l e s z a, op. cit., s. 305.
Z. N a j d e r, O „Listach z podróż do Ameryki” Henryka Sienkiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1955,
z. 1, s. 88. Zob. też na temat tego fragmentu Listów: B. O b s u l e w i c z - N i e w i ń s k a, „Nieobałamucona” wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu. Lublin 2008,
s. 269–270.
Bardziej przenikliwa, jeśli chodzi o ujawnianie mechanizmów zjawisk społecznych, jest część Listów
dotycząca Nowego Świata, na czym mógł zaważyć wpływ dzieła A. d e T o c q u e v i l l e ’ a O demokracji w Ameryce (Przeł. B. J a n i c k a, M. K r ó l. Warszawa 2005). W amerykańskich relacjach
Litwosa wszakże o prostytucji w ogóle nie ma mowy. W kontekście pobytu w Stanach warto jednak
wziąć pod uwagę również prywatne listy Sienkiewicza do J. Horaina i D. Zglińskiego, w których
dzieli się on swoimi najbardziej osobistymi obserwacjami także i w odniesieniu do tego zjawiska.
W pracy S. M i l e w s k i e g o Ciemne sprawy dawnych warszawiaków (Warszawa 1982) znajdujemy informację, że jeszcze w końcu XIX wieku podejmowanie problematyki związanej z mechanizmami prostytucji czy też przywoływanie jakichś nazbyt szczegółowych omówień tego zjawiska
w czasopismach kierowanych do ogółu czytelników było postrzegane jako niestosowne ze względu
na poczucie, iż „szerzy się w ten sposób demoralizację” (ibidem, s. 90).
Dowodem na popularność takich ujęć jest choćby powodzenie granej w Warszawie kilka lat wcześniej sztuki A. Dumasa Pojęcia pani Aubray, wzbudzającej nb. też obawy o zbytnią pobłażliwość
publiczności teatralnej dla „kobiet skalanych przez długie lata”, „istot walających się w błocie [...]”,
których „w żadnym jednak razie nie wolno [...] idealizować lub stawiać bohaterskich ołtarzy” (E. L.
[E. L u b a w s k i], „Pojęcia pani Aubray. Komedia w IV aktach” Alexandra Dumasa syna. Przeł.
W. U m i a s t o w s k i. „Biblioteka Warszawska” 1868, t. 3, s. 506).
Następująco o literackich obrazach prostytucji w twórczości tego okresu pisze E. I h n a t o w i c z
(Miasto kryminalne? W zb.: Miasto, kultura, literatura. Wiek XIX. Materiały sesji naukowej. Red.
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Próba zasygnalizowania powodów czyniących z kobiety ofiarę sytuacji społeczno-ekonomicznej dokonuje się w ogólnikowym, poddanym eufemizacji, trybie metaforycznym, który „prywatyzuje” jej problemy:
Czasem znów zdarza się, że dziewczyna jeszcze cnotliwa opiera się i woła ratunku, żeby nie wpaść
w otchłań występku, ale głód ciągnie ją za jedną rękę, chłód za drugą, przemoc socjalna popycha ją
z tyłu [...]. [S 43]24

Warto wszakże podkreślić, choć może to bardziej skutek oddziaływania schematów literackich niż samoistna zasługa Litwosa25, że nie tylko nie deprecjonuje on
swojej bohaterki, lecz i daje jej szansę poprawy, czyniąc to zresztą w duchu haseł
użyteczności publicznej: „Najlepsze robotnice, najlepsze służące wychodzą z tego
domu. Młodsze często potem wychodzą za mąż, są dobrymi żonami i matkami” (S 45).
Ten pozytywistyczny utylitaryzm, pozwalający wierzyć w skuteczność działań
instytucji walczących z nierządem, różni opowieść o Jenny od tekstów wielu autorów tego czasu, nawet współtworzących dyskurs emancypacyjny, którzy nie zdołali uwolnić się od sprzeczności między hasłami dowartościowującymi kobietę
a stereotypowymi diagnozami jej słabości moralnej. Przykładem może być opublikowana w „Przeglądzie Tygodniowym” wypowiedź zwolennika kobiecej edukacji
zawodowej, piętnującego kobietę niewykształconą, która:
nic nie umiejąc, albo krzątając się tylko koło domu, jest [...] tylko materialnym uszczerbkiem dla męża
lub, gdy nie ma dzieci, z braku zajęcia w nieobecności pracującego w warsztacie małżonka, puszcza się
na wszelkie zboczenia moralne26.

Zarówno bowiem rozpoznajemy tu – podobny do Sienkiewiczowskiego – kontekst moralistyczny, jak i dodatkowo odnajdujemy kuriozalną motywację kształcenia kobiet, wynikającą z założenia o ich „przyrodzonej” skłonności do grzechu
w sytuacji, gdy nie mają nic do roboty 27.
Należy też podkreślić, że publicysta ujawnia troskę o dobro opisywanej bohaterki, nie zaś jedynie o utrzymanie jej pod policyjno-medyczną kontrolą, co stanowiło podstawowy postulat zawarty w większości profesjonalnych wypowiedzi tego czasu na temat prostytucji. Przykładem takiego „regulacyjnego” podejścia

24

25
26
27
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J. D a t a. Gdańsk 1993, s. 114–116): „Pozytywiści zatrzymali się przed odtworzeniem mechanizmu
społecznego, poprzestając na opisie okoliczności oraz charakterów i mechanizmów psychicznych
jednostek”.
W podobny sposób sygnalizował wcześniej Litwos powody negatywnych wyborów moralnych chłopca z Hyde Parku: „Tymczasem nędza mówi do niego: »Zabij!«, głód: »Ukradnij!«, chłód: »Upij się!«
Oto jego nauczyciele: innych nie ma” (S 38).
Zob. I h n a t o w i c z, op. cit., s. 118.
Cyt. za: A. K o w a l c z y k o w a, Młodzi pozytywni – przecieranie dróg ku polskiej przyszłości. W zb.:
Pozytywiści warszawscy, s. 46.
Oczywiście, tego negatywnego osądu natury kobiecej i tak w niczym nie da się porównać do zapisów podsumowujących „badania” włoskiego XIX-wiecznego kryminologa C. Lombrosa, który nie
dość, że usprawiedliwiał samą prostytucję jako „rzemiosło [...] nie [...] bez pewnego pożytku społecznego”, stanowiące „upust dla zmysłowości mężczyzn, i co za tym idzie, zapobiegające wielu
zbrodniom [...]”, potępiając jednocześnie bezapelacyjnie same trudniące się tym „rzemiosłem”
kobiety, to jeszcze wyróżnił wśród nich te, które nazwał – ze względu na określone cechy psychofizyczne – „prostytutkami urodzonymi” (C. L o m b r o s o, G. F e r r e r o, Kobieta jako zbrodniarka
i prostytutka. Studia antropologiczne poprzedzone biologią i psychologią kobiety normalnej. Przeł.
J. S z e n h a k. Warszawa 1895, s. 485).
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do nierządu jest np. praca Jana Maurycego Kamińskiego O prostytucji (wyd. 1:
1869) 28 – jej autor, prawnik z wykształcenia, odsłaniając społeczne i ekonomiczne
uwarunkowania zjawiska, a także wiele miejsca poświęcając refleksji nad sposobami pomocy kobietom, przyznaje się jednocześnie do „pewnej sympatii dla projektu zdającego się zaradzać wielu niedogodnościom [...]”, polegającego na uczynieniu „domów publicznych [...] zakładami państwowymi, utrzymywanymi kosztami skarbowymi [...]”, których „administracja [...] złożona [być miała] w ręku
nominowanych przez władzę urzędników” 29.
Jak zostało to zasygnalizowane, londyńska moralistyka społeczna Litwosa jest
mocno podszyta inspiracjami literackimi. Na rolę odniesień dickensowskich w opowieści o „Żółtym domu” zwrócił uwagę Wojciech Tomasik, wskazujący, że Sienkiewicz nie tylko odwoływał się do literackich fabuł Dickensa o „kobietach wracających
po upadku na drogę cnoty”30, ale i prawdopodobnie wzorował zasady ich resocjalizacji na sposobie działania konkretnej londyńskiej instytucji, „której powstaniu
i działalności autor Samotni asystował [...]”31. Rzecz jasna, trudno powiedzieć, czy
Litwos faktycznie wiedział o londyńskim domu Urania Cottage, gdzie wychowywano zbłąkane dziewczęta32. Cytowany Kamiński przywołał inną instytucję, której
reguły również w jakimś stopniu mogły zainspirować autora Listów: „dom [...] założony w r. 1854 w Paryżu przez pannę Chupin pod nazwą Przytułku Ś-tej Anny”33,
opisany jako miejsce, „gdzie potrzebujesz tylko zastukać, aby ci otworzono, tak jak
ci obiecała Ewangelia, [...] gdzie potrzebują tylko żalu i odrazy do przeszłości,
z którą w jednej chwili możesz się rozłączyć. Tam nie żądają od ciebie ani pokuty,
ani biczowania, ani włosienicy, ani umartwień, ani nawet obłudy”34.
Podobnie brzmią słowa dotyczące mieszkanek „Żółtego domu”:
Nie każą tu im pokutować za przeszłość, ale każą o niej zapomnieć. Otaczają je atmosferą czystą:
pracy, pogody, spokoju i niewinności, a atmosfera ta obejmuje je i przesiąka w najbardziej zepsute serca. [S 45]

28

29

30

31
32
33
34
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Nazwisko M. Kamińskiego jako kompetentnego i wszechstronnego autora współpracującego z „Kurierem Codziennym” pojawia się w jednym z felietonów H. S i e n k i e w i c z a (Sprawy bieżące.
W: Dzieła. T. 47, s. 40), co świadczyłoby o orientowaniu się publicysty w podejmowanych przez
warszawskiego prawnika zagadnieniach społecznych.
J. M. K a m i ń s k i, O prostytucji. Wyd. 2, znacznie powiększ. Warszawa 1875, s. 188, 186. Dopowiedzmy, że ów projekt zostaje przywołany nie bez pewnych zastrzeżeń. Mają one jednak charakter głównie organizacyjny. Autor zadaje bowiem pytanie o sposób naboru „pracownic” do owych,
dbających o „dobro publiczne”, państwowych instytucji, wskazując, iż przy całej niewłaściwości
wchodzenia w jakiekolwiek umowy ze stręczycielami, sama „liczba [kobiet] złapanych na pokątnym
nierządzie nie wystarczyłaby na miejscowe zapotrzebowanie i skutkiem tego tenże nierząd pokątny
miałby zawsze zapewniony stały pokup” (ibidem, s. 187–188).
T o m a s i k, op. cit., s. 52. Na temat dickensowskich tropów Sienkiewicza, dotyczących jednak
głównie Notatek z podróży do Ameryki, zob. też A. B u d r e w i c z - B e r a t a n, American Travel
Books of Charles Dickens and Henryk Sienkiewicz. W zb.: Metamorphoses of Travel Writing: Across
Theories, Genres. Centuries and Literary Tradition. Ed. G. M o r o z, J. S z t a c h e l s k a. Newcastle
upon Tyne 2010.
T o m a s i k, op. cit., s. 52.
Zob. więcej na temat Urania Cottage na stronie: http://victorianweb.org/authors/dickens/rogers/1.
html (data dostępu: 5 II 2018).
K a m i ń s k i, op. cit., s. 210–211.
Ibidem, s. 212.
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Czy istotne jest zresztą, skąd Sienkiewicz zaczerpnął swój pomysł? Ważniejsze
wydaje się bowiem samo szukanie przez niego remedium na występki wynikające
z biedy w dobrze zorganizowanej świeckiej działalności dobroczynnej, umożliwiającej poprawę moralną jednostek. Nadmieńmy, że takie idealizujące ujęcie nie ma
nic wspólnego z realnie panującym w tym czasie w Anglii systemem pracy przymusowej, której – jak to przedstawiał chociażby Dickens w Oliwerze Twiście – poddawani byli pensjonariusze przytułków35. Podkreślmy też, że opis skutecznej dobroczynności, rozwijanej dzięki stabilnym strukturom polityczno-społecznym oraz
poczuciu obowiązku i solidności (jak z ironią stwierdza Sienkiewicz: „Dziwni ludzie
ci Anglicy. Wyobraźcie sobie, moi mili współobywatele, że członkowie licznych tutejszych towarzystw nie zalegają nigdy w opłacie składki! Słyszeliście o czymś podobnym?” áS 47ñ), jest pisarzowi potrzebny dla przeciwstawienia jej polskim filantropom, których dobre intencje rozpływają się w morzu wielosłowia rozmaitych
komitetów, a miłosierdzie stanowi przykrywkę dla działań motywowanych pobudkami egoistycznymi. Tak więc przodująca na polu ekonomii, techniki i dynamizmu
rozwojowego, jednocześnie zaś w sposób mądry konserwatywna, wiktoriańska
Anglia (zostało tu użyte oksymoroniczne sformułowanie: „postęp [...] przybrany
w średniowieczny kostium [...]” áS 31ñ) zyskuje w Listach swoje polskie – a ściślej
mówiąc – warszawskie odbicie w krzywym zwierciadle.
Na koniec tej części artykułu powrócę do historii Jenny uratowanej przed demoralizacją – po to, by przywołać kolejny kontekst, tym razem jednak taki, który
mógłby podważyć jednoznaczność moralistyczno-filantropijnego dyskursu Litwosa.
Otóż jego ulukrowany obrazek ujawnia małe pęknięcie, łatwą do przeoczenia aluzję.
Lekarz przychodzący do dziewczyny zwraca się do niej imieniem „Fanny”, które ona
poprawia na „Jenny”. Cała ta niejasna na poziomie logiki opowieści omyłka tłumaczyć się daje w innym porządku: odwołania do tekstu sytuowanego na antypodach
moralistyki. Fanny to bowiem imię bohaterki jednej z najsłynniejszych erotycznych
powieści wszechczasów, wydanych po raz pierwszy w 1748 roku Pamiętników Fanny Hill. Książka autorstwa Johna Clelanda ukazuje londyńską prostytutkę, której
losy pozornie moglibyśmy uznać za modelowe również dla sentymentalnych fabuł
XIX-wiecznych. Oto dziewczyna nie ze swej winy popada w grzech (jej rodzina umiera podczas zarazy, ona zaś, bez środków do życia, okazuje się łatwym łupem dla
właścicielki domu publicznego), by w końcu wydobyć się z upodlenia i znaleźć
szczęście w miłości. Wyzwaniem dla XIX-wiecznych literackich moralistów stało się
jednak nie tylko bogactwo detali opisujących realia „branży usług miłosnych”. Problemem jest też hedonizm bohaterki, przyświecające jej pragnienie „uprawiania
miłości na najwyższym poziomie sztuki”36 i czerpania z tego zarówno przyjemności
zmysłowej, jak i korzyści materialnych. Chodziło więc o to, że – jak nadmieniał jeden
z krytyków powieści – Fanny nie tylko nie została ukarana pobytem w szpitalu czy
więzieniu, ale udowodniła, iż opłaca się być niemoralną37.
35

36
37
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Były to przedsięwzięcia realizowane na podstawie ustawy z roku 1834 (The Poor Law Amendment
Act) znane jako poorhouses lub workhouses (zob. na stronie: http://www.victorianweb.org/history/
poorlaw/plintro.html ádata dostępu: 5 II 2018ñ).
J. C l e l a n d, Pamiętniki Fanny Hill. Przeł. M. S z t y c e r. Warszawa 1989, s. 154.
Zob. A. M a k s i m i u k, S. P a z u r a, Prohibita. Setka ksiąg zakazanych i pięćdziesiąt powodów
ku temu. Warszawa 1993, s. 46.
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Oczywiście, rodzi się pytanie, czy jest to świadoma aluzja, czy jedynie przypadkowa zbieżność imion. Moim zdaniem, choć jest to założenie wyłącznie poszlakowe,
oparte na informacjach autorów badających popularność tego rodzaju tekstów
w XIX i XX wieku, którzy podkreślali ich stosunkowo łatwą dostępność w Królestwie38, nie był to przypadek. Utwór Clelanda znano tam zbyt dobrze, by przyjąć,
że Sienkiewicz o nim nie słyszał39. Możemy ową aluzję odczytać jako rodzaj zakamuflowanego sygnału skierowanego do takich czytelników, którzy potrafili rozszyfrować nawiązanie przypominające o istnieniu porządków opowieści o kobiecie
upadłej także innych niż moralistyczny. W ten sposób publicysta, nie przekraczając konwenansów obyczajowych, przywołał nurt skojarzeń erotycznych, których
nie dało się wyrazić bezpośrednio. Wolno też uznać, że mamy tu do czynienia
z symboliczną zmianą imienia bohaterki, ujawniającą różnicę między XVIII-wieczną, libertyńską Fanny a wyrzekającą się grzechu, wiktoriańską Jenny.
Niezależnie jednak od tej, wysoce prawdopodobnej, gry Litwosa z tradycją literatury erotycznej trzeba podkreślić, iż w nurcie oficjalnym swojego publicystycznego dyskursu zaakceptował on angielski model społeczno-prawny jako – może nie
bez pewnych wad, ale jednak optymalny w odniesieniu do realnej sytuacji kobiet40.
Natomiast nie do przyjęcia w europejskich warunkach był dla pisarza emancypacyjny wzorzec amerykański, prowadzący zarówno do „niekobiecych” zachowań
przedstawicielek „słabszej” płci, jak i do przedefiniowania ich miejsca w życiu publicznym.
Wizerunek Amerykanek w Listach jest im nieprzychylny i poddany zabiegom
ośmieszającym, czego nie mogą zmienić żadne próby jego łagodzenia, stosowane
w polskim dyskursie sienkiewiczowskim. Jedna z badaczek określiła nawet obraz
amerykańskich kobiet jako zabawny i przekorny wobec europejskiej mody na
emancypację41. Ani bowiem ta moda nie została w Europie (nie mówiąc już o Polsce)
powszechnie zaakceptowana, ani też dowcip Litwosa nie zawsze bywał tu najwyższych lotów, o czym świadczy choćby przywołany wcześniej passus dotyczący ka-

38

39
40
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Zob. więcej na temat polskiego obiegu tekstów pornograficznych: A. S z w a r c, Spory o granice
pornografii – XIX i początek XX wieku. W zb.: Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe
aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów. Red. A. Ż a r n o w s k a, A. S z w a r c. Warszawa 2006. – M. C i e r e s z k o, Popularna pornografia? O rodzajach pornografii funkcjonujących na
ziemiach polskich na początku XX wieku i jej relacji z ówczesną kulturą popularną. „Kultura i Historia” 2016, nr 29. Na stronie: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5720 (data
dostępu: 10 II 2018).
Sienkiewicz mógł się zapoznać z którymś z wielu francuskich tłumaczeń lub przeróbek książki.
Trudno nie porównywać tej pozytywnej opinii opartej na kilku pobieżnych obserwacjach z założeniami opublikowanego zaledwie kilka lat wcześniej (w 1869 r.) przez J. S. M i l l a (Poddaństwo
kobiet. W: O rządzie reprezentatywnym. – Poddaństwo kobiet. Przekład przejrzał, wstępem opatrzył
J. H o ł ó w k a. Przeł. G. C z e r n i c k i, M. C h y ż y ń s k a. Kraków 1995) słynnego sufrażystowskiego manifestu, w którym sytuacja Angielek zostaje określona mianem „legalnego niewolnictwa”,
(s. 363). Możemy tam też przeczytać o niesprawiedliwości angielskiego prawodawstwa, nie pozwalającego kobiecie na dysponowanie swoim majątkiem, nie gwarantującego jej ochrony przed
przemocą domową, a nawet pozbawiającego praw do opieki nad dziećmi w razie rozstania się
z mężem.
Zob. H. P a r a f i a n o w i c z, Ameryka i Amerykanie w świetle „Listów z podróży” Henryka Sienkiewicza. „Studia Podlaskie” 2003, s. 19.
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lifornijskiego prawa o karaniu przemocy domowej. Wypadałoby jedynie zgodzić się
z tym, że był to dyskurs opozycyjny wobec nurtu wypowiedzi ujawniających podziw
dla amerykańskiej praktyki emancypacyjnej, niekiedy nawet robiący wrażenie
bezpośredniej polemiki z zawartymi w tych wypowiedziach tezami. Rozważania
pisarza na temat amerykańskich kobiet należałoby więc czytać w kontekście prac
opublikowanych w latach poprzedzających jego wyprawę, m.in. tłumaczeń dzieła
Célestina Hippeau Wychowanie publiczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (1873) oraz Olimpii Audouard Podróż po Ameryce Północnej (1872), a także
głośnej książki Edwarda Prądzyńskiego O prawach kobiety (1873). Przyjmując też,
jak czyni to część sienkiewiczologów, że Litwos znał w tym czasie traktat Alexisa
de Tocqueville’a42, winniśmy zwrócić również uwagę na istotne różnice w sposobie
opisywania mieszkanek Stanów przez obu autorów.
Zanim jednak odniosę się do tego polemicznego wydźwięku dyskursu Sienkiewicza, przypomnę jego, utrwalane w kolejnych korespondencjach, spotkania z Amerykankami. Już pierwsze z nich, odzwierciedlone w liście „oceanicznym”, możemy
uznać za zdecydowanie nieudane. Niechęć wobec prostactwa obyczajów oraz cech
charakteru mieszkańców Stanów Zjednoczonych przekłada się na karykaturalność
opisów. Nieliczne neutralne wzmianki (obraz młodej amerykańskiej pary) nie równoważą tego, ogólnie złego, osądu Jankesów. Oto bowiem prezentuje Litwos „gwiazdę, Miss N.”, którą jej ziomkowie chwalą jako „jedną z najznakomitszych artystek
na świecie” (S 72). Owa pianistka, fałszująca Szopena tak, że „polskie uszy literalnie więdną [...]”, to pierwsza z reprezentantek „anglosaksońskiej rasy”, o której
dalej czytamy jako o pozbawionej muzycznych talentów (S 72), co zostaje przez
publicystę potwierdzone z perspektywy dłuższego pobytu w Stanach: „Brak Amerykankom i pracy, i muzycznych zdolności, i wreszcie estetycznego poczucia” (S 210).
Z tym daleko idącym uogólnieniem, wyprowadzonym z opinii krytycznej o jednym
obejrzanym występie, łączy się kolejna sugestia Sienkiewicza, ujawniająca, przez
zabieg ironii, amerykańską megalomanię:
Amerykanie byli [...] nadzwyczaj zadowoleni z siebie i z swoich talentów. Pytali nas nawet z pewną
dumą: czy słyszeliśmy coś podobnego w Europie? – ja zaś odpowiadałem z całą szczerością, że istotnie
nic podobnego w Europie nie słyszałem. [S 72–73]

Opisując cechy kobiet spotkanych w Nowym Świecie, autor Listów sugeruje
negatywną ocenę nawet tam, gdzie pozornie mamy do czynienia jedynie z informacją, jak to się dzieje we fragmencie nowojorskim:
Mnóstwo kobiet przychodzi bez mężczyzn, mnóstwo [...] nawet panien podróżuje bez żadnej opieki.
Wszystkie stroją się tak, jak nigdzie w Europie, wszystkie przychodzą bez kapeluszów [...]. [S 79]

Wartościująca wymowa tej wypowiedzi wynika ze skontrastowania zachowań
mieszkanek Nowego Jorku i Europejek. Niezależnie bowiem od ewoluującej w Listach
oceny Amerykanów (mężczyzn), którzy przy bliższym poznaniu zyskują na wartości,
w wypadku Amerykanek odwołanie do obyczajów starego kontynentu prawie zawsze
je deprecjonuje. Kilkadziesiąt stronic dalej pojawia się kolejna uwaga, dokumen-

42
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Zob. M. G l o g e r, Sienkiewicz i Tocqueville. Studium ewolucji poglądów społeczno-politycznych
Henryka Sienkiewicza. „Ruch Literacki” 2007, nr 1, s. 16.
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tująca – przez wyliczenie kolorów sukien – papuzi gust mieszkanek amerykańskiej
metropolii, które, jak pisze Sienkiewicz, choć pozbawione „rasy i dystynkcji”:
stroją się więcej jak wszystkie kobiety na świecie. Stojąc przez pół godziny na Broadway w New Yorku,
więcej widziałem rozmaitych sukien jedwabnych i kaszmirowych, czarnych, żółtych, zielonych, pstrych
i czerwonych, niżbym mógł zobaczyć na bulwarach w Paryżu. Niewiele w tym wszystkim smaku, ale
wiele przepychu. W hotelach na obiady przychodziły damy postrojone jak na bal, w złotych manelach,
zausznicach, naramiennikach itp. [S 103–104]

Wyraźnie pobrzmiewają w tym fragmencie utyskiwania Dickensa z jego Notatek
z podróży do Ameryki, w których czytamy:
A jak ubrane są tutejsze kobiety! Przez dziesięć minut widziałem sukien rozmaitego koloru więcej,
jak w innym miejscu można zobaczyć przez kilka dni! co za rozmaite parasolki! co za kolor na atłasach!
co za wzory na cienkich pończochach! co za wąskie trzewiczki, jakie mnóstwo wstążek, kutasów i frenzli, jakie różnobarwne mantylki, w kraty, we wzory, w paski... Bóg wie jakie!43

Nie sam jednak brak gustu czy też skłonność do jaskrawych i bogatych strojów
stają się tu podstawowym zarzutem publicysty. Znacznie groźniejsza wydaje się
mu, wynikająca z „demokracji obyczajowej”, powszechność „związku zwanego »flirteszyn« (flirtation) [...]” (S 104), co prowadzić ma do swobody, o jakiej – idąc dalej
za Litwosem – „nie możemy nawet mieć pojęcia” (S 210–211). Relacje damsko-męskie w Ameryce zostały też, jak to postrzega, zdominowane przez „nieznośny despotyzm kobiet”, które „Są nadzwyczajnie śmiałe, wyzywające i kokietki do tego
stopnia, że słusznie można rzec, iż role tu zostały zmienione i stroną prowokującą
jest kobieta” (S 104). Okazuje się więc, że problem stanowi owa zamiana ról, której
krytyka wyrasta z przekonania o naturalnej odmienności publicznych zachowań
przedstawicieli obu płci. Wątpliwości Sienkiewicza budzą także, znacznie ostrzejsze
niż w Europie, obyczajowe i prawne konsekwencje męskiej – by określić ją tu eufemistycznie – nieostrożności:
opinia [...] całą odpowiedzialność zwala na mężczyznę i wyłącznie jego tylko podaje na ohydę publiczną;
a [...] prawodawstwo [...] pod karą ogromnych sum pieniężnych każe mu się żenić natychmiast i słuszność przyznaje kobiecie nawet wówczas, gdy widocznie rzeczy się mają inaczej. [S 212]

Tak więc jeśli ogólna ocena moralności amerykańskiej jest w ostatecznym rozrachunku pozytywna dzięki „demokratycznej oświacie, rozciągającej się na cały
naród [...]” (S 194), o której gdzie indziej pisze Sienkiewicz, że zapewnia „towarzyską
i obyczajową równość między ludźmi” (S 183), to konsekwencjom owej równości
w odniesieniu do kobiet publicysta daje ocenę negatywną. Odnosi się ona tak do
niewypełniania przypisanych im ról („Amerykanki [...] mniej są pracowite [niż Europejki], mniej zajmują się domem, gospodarstwem domowym i kuchnią [...]”,
S 209), jak i do rozluźnienia obyczaju dopuszczającego, by młodzi ludzie obu płci
widywali się „ze sobą sam na sam, ile razy im się podoba”, by chodzili „we dwoje
na spacery”, słowem: byli „ciągle ze sobą [...]” (S 212).
43
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Korzystam tu ze skróconego, anonimowego przekładu dzieła z 1844 roku. Należy dodać – przekładu niezwykłego nawet jak na XIX-wieczne normy tłumaczeń adaptacyjnych, m.in. ze względu na
fonetyczny zapis angielskich nazw własnych: K. D i k k i n s (Ch. D i c k e n s), Zarysy Ameryki.
Warszawa 1844, s. 71. Na stronie: https://polona.pl/item/zarysy-ameryki,OTAxMjIzNzg/#info:
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W konsekwencji – jak mniema korespondent – kobiety amerykańskie z wyższych
i średnich sfer stają się grupą uprzywilejowaną. O ile ich mężowie zarabiają w pocie czoła na swe rodziny, o tyle one:
Po całych dniach siedzą na biegunowych krzesłach, kołysząc się pokazują nóżki, szczerzą ząbki,
gwarzą, śmieją się, kokietują w nader elementarny sposób – zresztą nie robią nic. [...]
[...] Żyją tylko życiem zewnętrznym – brak im częstokroć inteligencji, serca i umysłu, skupienia,
refleksji – słowem, są to wesołe kozy44.

Wzmocniony deminutywami stereotypowy opis odwołuje się do założenia o niedojrzałości społecznej Amerykanek. Ta diagnoza, gdzie indziej zresztą wyrażona
wprost: „Może dlatego kobieta jest tu po trochu zepsutym dzieckiem” (S 206), ma
ujawnić ich specyficzny status. Przedstawicielkę „słabszej” płci „Prawodawstwo [...]
kokietuje, obyczaj daje jej wolność, opinia osłania nawet wtedy, kiedy broi, mężczyzna ją rozpieszcza” (S 206). Równocześnie wykorzystuje też publicysta język
handlowy („popyt tu na płeć piękną daleko jest większy od podaży”, S 105), korespondujący z całym – niejednokrotnie opisywanym w Listach – zracjonalizowanym
i biznesowym sposobem kształtowania relacji międzyludzkich w Ameryce. Jest to
ocena odmienna od tej, którą możemy wyczytać u Tocqueville’a, zupełnie inaczej
niż Sienkiewicz postrzegającego konsekwencje większej swobody mieszkanek Stanów Zjednoczonych w rozporządzaniu własnym losem:
Rzadkością jest, by Amerykanka, niezależnie od swego wieku, okazywała dziecinną nieśmiałość
i nieświadomość. Pragnie się podobać tak samo jak młoda dziewczyna w Europie, ale dokładnie wie, za
jaką cenę. Choć nie oddaje się złu, to na pewno jest świadoma jego istnienia, i raczej może powiedzieć,
że ma czyste obyczaje niż niewinny umysł45.

Choć więc ogólne poglądy autorów francuskiego i polskiego na temat odmienności ról społecznych przypisanych obu płciom nie były zapewne nazbyt rozbieżne
(obaj upatrywali tę odmienność w różnicach fizycznych, psychicznych i moralnych),
to jednak sposób wypełniania swej roli przez Amerykanki pierwszy z nich postrzegał w świetle o wiele bardziej pozytywnym. Czytamy np. w jego dziele o „młodych
amerykańskich mężatkach”, które poddają się „bez skargi surowym obowiązkom
nowej kondycji”46.
Sienkiewicz z satysfakcją rozwiewa również rozpowszechniane w Polsce amerykańskie mity emancypacyjne, które – jak ujmuje to w specyficznym dla siebie
sarkastycznym tonie – „co krok napotykamy u nas w książkach poświęconych
sprawie kobiecej i w ulotnych artykulikach dziennikarskich i broszurowych zatytułowanych: Słówko w sprawie kobiecej, Kilka słów, Jeszcze słówko albo w rozmaitych Ziarnkach społecznych, których, mówiąc nawiasem, nikt dziobać nie chce”
(S 203).
Publicysta nie atakuje samych ideowych założeń emancypacji, co zapewne
nazbyt kłóciłoby się z jego pochwałą amerykańskich swobód demokratycznych,
44
45
46
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H. S i e n k i e w i c z, Listy z podróży do Ameryki. T. 2. W: Dzieła, t. 42, s. 234.
D e T o c q u e v i l l e, op. cit., s. 567.
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przemian w tym kraju, m.in. będących konsekwencją kilkuletniej wojny domowej.
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a głównie deprecjonuje skuteczność jej oddziaływania na realne życie społeczne.
Jak czytamy:
Amerykanie mają jeden nieoszacowany przymiot, to jest: odwagę próbowania wszystkiego, co tylko
przedstawia się jako teoria dążąca do ulepszeń życia ludzkości i postępu. Jeśli tylko taka teoria nie jest
oczywistym, bijącym w oczy głupstwem, jeśli znajduje swoich stronników, wyradza naukowe spory, ma
za sobą jakiekolwiek dane, wówczas otwierają jej nareszcie wrota do praktyki. [...]
[...] Ruch więc rozpoczął się swobodnie i ogarnął umysły. Poczęły wzbierać fale, góra jęczeć – i urodziła się... mysz.
Jednym słowem, emancypacja w takim znaczeniu, w jakim ją określiłem, nie weszła w życie.
[S 200–201]

Eksponuje się tu głównie niedojrzałość kobiet nie umiejących właściwie wykorzystać swoich praw. Jeśli więc Prądzyński wskazywał na praktykę zatrudniania
Amerykanek w przemyśle i usługach („Wolność pracy jest tam dla niej prawie
nieograniczoną, wstęp do wszystkich zawodów otwartym”47), to Sienkiewicz dowodził, że „w pracach i obowiązkach społecznych kobieta niewielki tu bierze udział”
(S 202). Jeśli Prądzyński pisał, że „kobieta tym lepiej zrozumie i wypełni wszystkie,
a zatem i najważniejsze rodzinne swoje powinności, im więcej rozwinie wykształceniem swoją osobistość [...]”48, to, zdaniem autora Listów, nadmiar edukacji nie
tylko nie jest kobiecie potrzebny, ale nawet naraża ją na wyśmianie przez opinię
publiczną (S 201). Dalej też, jeśli w pracy Olympe Audouard można odnaleźć następującą informację:
We wszystkich szkołach, we wszystkich uniwersytetach, kursach dodatkowych, kursach wyższych,
w szkołach normalnych mieszanych, płeć żeńska, podług zeznania profesorów i dyrektorów, pod żadnym
względem nie stoi niżej od męskiej, w jakiejkolwiek gałęzi wiadomości ludzkich49.

– to Litwos ripostuje ze znaczną dozą złośliwości: „nic nie stoi na przeszkodzie
przyjmowaniu kobiet na fakultety prawne, medyczne; ale swoją drogą bardzo ich
mała ilość z tych praw korzysta” (S 203), skoro „bujać się na krześle z biegunami,
a inaczej mówiąc: żyć wesoło i bez troski, przyjemniej jest, niż wytężać umysł lub
muskuły” (S 205–206). Jeśli czytamy u Audouard o kobietach: profesorach, agentach bankowych, a także o jednej tylko – co prawda – przedstawicielce płci żeńskiej,
będącej kapitanem50, to polski publicysta nawet w studentkach widzi „wyjątki, po
największej części indywidua obdarzone przy tym chorobliwą fantazją, za którymi
ogół kobiet wcale nie idzie [...]” (S 201).
I tu właśnie pojawia się ostateczny argument Sienkiewicza przeciwko emancypacji zawodowej kobiet:
Proszę bowiem: co byście powiedzieli o kobiecie-duchownym, która by spowiadała swego męża?
albo jeszcze więcej: o żeńskim pułkowniku? A gdyby tak w razie wojny takiemu pułkownikowi przyszło
nagle prosić nieprzyjaciół o zawieszenie broni z powodu spodziewanego powiększenia się o jedną nie-
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winną istotę sztabu? Takie kłopotliwe położenie wodzów wpłynęłoby może skuteczniej na złagodzenie
okropności wojny niż konferencje brukselskie. Chociaż nie! Świadomi rzeczy mówią, że widok tego
wydającego sopranem rozkazy pułkownika i jego plastyczne kształty równie plastycznie rysujące się
w obcisłym ubiorze żołnierskim dziwnie dodatnio wpływają na zapał żołnierzy. [S 201]

Odwołanie się do porządku fizjologicznego, jakoby udaremniającego pełne
uczestnictwo kobiet w życiu publicznym i negującego możliwość poważnego ich
traktowania przez mężczyzn, musiało nasuwać się jako oczywiste, skoro odnajdujemy je po kilkunastu latach w podobnej formie (choć już bez aluzji erotycznych),
w osławionej ze względu na gorliwą obronę tradycyjnie postrzeganej wyższości
mężczyzny, antyemancypacyjnej broszurze księdza Karola Niedziałkowskiego,
w której ów argument przybrał kształt następujący:
Jest bardzo roztropne pomijanie milczeniem dość ważnej jednak kwestyi, czy i służba wojskowa
ma być objęta równouprawnieniem – kto ma zastępować matkę, gdy będzie obradowała w sejmie, spełniała funkcyje gubernatora prowincyi lub ślęczała w pracowni nad retortami – a także, kto będzie
spełniał za nią te obowiązki w pewnych dość długich okresach, w których żony, matki i karmicielki nie
nadają się do obowiązków gubernatora, adwokata, prezydenta i generała?51

Na takim negatywnym tle niekonsekwencją autora Listów wydaje się jego aprobatywny stosunek do przypisanego kobietom zawodu nauczycielskiego. Jeśli bowiem
w ogólnym obrazie mieszkanek Stanów Zjednoczonych bardzo mało jest cech ocenianych pozytywnie, to odwołanie do kobiet jako „z natury bardziej idealnych [...]”
(S 99), pojawia się dopiero w odniesieniu do ich misji edukacyjnej52. Jak jednak
wiadomo, argument o moralnej wyższości płci „słabszej” bywał w dyskursie emancypacyjnym dwuznaczny, gdyż stawał się narzędziem jej ograniczania do ról społeczno-kulturowych uznanych za nie sprzeniewierzające się owej moralności53.
Winniśmy też pamiętać o postrzeganiu przez Litwosa tej profesji kobiet tylko jako
przejściowej w drodze do małżeństwa, co ujawnia po literacku zaaranżowana scenka obrazująca w humorystycznym zagęszczeniu cechy romantycznej wyobraźni
kobiecej:
Oto każda nauczycielka jest to po największej części interesting young lady, w której samotność
rozwija do wysokiego stopnia usposobienie romansowe, młodość zaś i krew gwałtu krzyczy na pustyni.
Skutkiem tego zdarza się najczęściej, że jaki młody rycerz pustyni, jaki traper lub farmer, ubrany przez
panieńską wyobraźnię w tęczowe kolory bohaterstwa, wsiąka w tę wyobraźnię jak potoki dżdżu w ziemię,
a potem następują „widywania się pod jaworu drzewem”, potem ciche „jam twój – ty moja – tyś mój”
i inne zaimki dzierżawcze odmieniane przez wszystkie przypadki [...]. [S 103]

W kontekście problematyki kobiecej warto też zwrócić uwagę na list do Daniela Zglińskiego, w którym bardzo silnie wybrzmiewa postawa lekceważenia i niechę51
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ci do Amerykanek, ich uprzedmiotowienie także jako obiektów seksualnych w opisywanych bardzo bezpruderyjnie – jak na normy obyczajowe owych czasów – tego
typu kontaktach54. Również szerszy kontekst prywatnej korespondencji pisarza
dość wyraźnie ujawnia jego ambiwalentną ocenę kobiet, idealizowanie tych, które
były mu bliskie, i skłonność do piętnowania negatywnych zachowań pozostałych
napotykanych na swej drodze życiowej przedstawicielek płci pięknej. Widzimy to
w młodzieńczych listach do Konrada Dobrskiego55, tak też dzieje się w późniejszej
o 10 lat korespondencji Sienkiewicza z Julianem Horainem, w której doskonała
w każdym calu Helena Modrzejewska zostaje przeciwstawiona reszcie kobiet 56.
O stosunku pisarza do postulowanego zrównania praw edukacyjnych obu płci
świadczy także jeden z jego listów do sióstr Szetkiewiczówien: Marii i Jadwigi, zarysowujący lekceważąco-złośliwy portret spotkanej w Wenecji „czerezwyczajno-progressiwnoj” (nadzwyczaj postępowej) Rosjanki, która:
Być może, [...] pisze w tej chwili jakieś studium O żenszczinach rabotajuszczich na propriszczie
sierioznoj nauki [...]. Na nieszczęście pod względem powierzchowności jest to skończony mandryl, albo
co najmniej mogłaby być zaliczona do „wąskonosych” z okresu trzeciorzędowego, stanowiących, jak
wiadomo, formę przechodnią do rodzaju homo sapiens57.

Podsumowując więc rozważania o Sienkiewiczowskim obrazie kobiet i kobiecości w Listach z podróży do Ameryki, pragnę podkreślić, że był w nich pisarz typowym
dziecięciem (a właściwie mężczyzną) swych czasów, reprezentującym stereotypowe
poglądy na temat różnic między płciami, utrwalone w dyskursie najbardziej prominentnych XIX-wiecznych myślicieli, od Heglowskiego założenia podziału ról życiowych według płci58, po Spencerowski darwinizm społeczny określający kobiece
przeznaczenie jako aktywność w sferze rodzinnej59. Jak zresztą wskazywano, to
właśnie w dyskusjach nad kwestią kobiecą radykalizm emancypacyjny najłatwiej
ulegał wyciszeniu, prowadząc do zbliżenia stanowisk reprezentantów przeciwnych
obozów ideowych60.
Sienkiewiczowski Grand Tour, który wymusił gwałtowne zanurzenie się pisarza
54
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i uczuciowa etyczność podmiotowa stają się jego udziałem w rodzinie, w której ż o n a znajduje
swe substancjalne przeznaczenie i której etyczną postawę stanowi m i ł o ś ć r o d z i n n a”.
Myśl ta pojawia się w najsłynniejszej pedagogicznej pracy H. S p e n c e r a (O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym. Przeł. A. P e r e t i a t k o w i c z. Wstęp, koment. R. W r o c z y ń s k i.
Warszawa 2002, s. 219–221), skądinąd w sposób niezwykle światły opisującej założenia edukacji
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Zob. A. S z w a r c, Krytyka kobiecości czy próżniaczego stylu życia? Stare i nowe wzorce życia codziennego kobiet w publicystyce i literaturze pięknej epoki pozytywizmu. W zb.: Kobieta i kultura
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w świecie szybko postępującej modernizacji, jednocześnie wzmocnił jego obawy
przed kierunkiem zmian wynikających z łagodzenia obyczajowego rygoryzmu kobiecych postaw i zachowań. Swoje poglądy Litwos ujawnił zarówno w angielskich
obrazkach, w których doszła do głosu tęsknota za harmonią świata sprzed emancypacji, bronionego przez moc obyczajów, jak i w opisie amerykańskiego projektu
emancypacyjnego jako przedsięwzięcia nieudanego. Publicysta nie atakował wprost
jego założeń, ośmieszał natomiast sposoby realizacji, dowodził też braku zainteresowania nim ogółu kobiet. Dopowiedzmy, że nie było to w owym czasie myślenie
odosobnione. Podobną opinię odnajdujemy u Bolesława Prusa, skądinąd przecież
zwolennika zmian modernizacyjnych:
Dajcie powszechną oświatę, czasy spokojne, ogólny dobrobyt; niech praca męża wystarczy na
utrzymanie żony i córek, a kobiety wyprą się emancypacji. Będą wolały stroić się, słuchać śpiewu słowika i wieńczyć poetów układających na ich cześć madrygały61.

Ujawniając, za pośrednictwem modelu amerykańskiego, demokratyzującego
wszelkie stosunki międzyludzkie, „prawdziwą” naturę kobiet, o której czasem z pobłażliwością, niekiedy zaś z irytacją pisał jako o naturze dziecinnej, pozbawionej siły
moralnej i zmysłu estetycznego, Sienkiewicz nie rezygnował z wyznaczania w ramach
owego modelu optymalnych, bo uświęconych tradycją, terytoriów ich aktywności.
Mam na myśli, po pierwsze, przestrzeń praktyczno-domową, w której „słabsza” płeć
mogła być pomocnicą mężczyzny (jak np. pozytywnie przedstawione ranczerki62),
po drugie – aprobowaną niwę kobiecych działań, czyli edukację najmłodszego pokolenia, powiązaną z łagodzeniem surowych obyczajów panujących na kolonizowanych terytoriach (jak w wypadku nauczycielek). Równocześnie perspektywa Nowego Świata, przynajmniej w tym jednym, emancypacyjnym aspekcie ujawniła Litwosowi wyższość europejskiej tradycji nad amerykańskim postępem. Stąd aprobata
dla angielskiego, paternalistycznego modelu społecznego, w którego ramach dość
ograniczone wolności kobiet były gwarantowane opiekuńczością mężczyzn, nie łączyły się zatem z prawnym kwestionowaniem nadrzędności ich pozycji społecznej.
Abstract
ALEKSANDRA CHOMIUK Maria Curie-Skłodowska University, Lublin
ORCID: 0000-0002-3236-615X
THE IMAGE OF WOMAN IN HENRYK SIENKIEWICZ’S AMERICAN CORRESPONDENCE
The article presents Sienkiewicz’s images of women from his Listy z podróży do Ameryki (Letters from
a Trip to America). It researches Litwos’ statements referring to real and postulated woman behaviours,
the social roles attributed to women, and the features which constitute femininity as a social-cultural
category. The discourses concerning the differences between sexes and emancipation problems contemporary to Sienkiewicz make a broader context of the presented journalistic observations.
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DLACZEGO „JANUSZ KORCZAK”? RODOWÓD PSEUDONIMU,
TRADYCJA RODZINNA
Materiału do biografii pisarza czy pedagoga szukamy nie tylko w tzw. literaturze
dokumentu osobistego, prezentującej wydarzenia z życia, ukazywane z różnych
stron. Równie istotna wydaje się twórczość we właściwym sensie, rozważana pod
odpowiednim kątem. Dzięki analizie kulturowej rozpatruje się te szeregi we wzajemnym powiązaniu: jako dokumentację słowa literackiego (w szerokim rozumieniu)
i jako dokumentację czynów zapisanych słowem; to, co się stało, oraz to, co twórca uczynił sam i nam przedstawił.
Wbrew pozorom Janusz Korczak mówił o sobie niewiele. Bezpośrednio wypowiadał się na swój temat rzadko i mało. Motywy autobiograficzne nieobce są jego
prozie, w różnorakiej formie odsyłają do uczuć i przeżyć autora. W warstwie faktograficznej wymagają jednak ostrożności, ich dosłowne odczytanie może się okazywać niekiedy zwodnicze.
Wśród najbardziej intrygujących znaków spuścizny Korczaka znajduje się sposób, w jaki sygnował własne wypowiedzi. We wczesnej publicystyce przeplatają się
imię i nazwisko rodowe (albo rozmaite kryptonimy urobione na tej podstawie) z podpisem pseudonimowanym – pełnym lub skróconym. W późniejszych pracach imienia i nazwiska używał już rzadziej, czasami dodawał do nich pseudonim literacki.
I pod pseudonimem – Janusz Korczak – obranym na konkurs dramaturgiczny w roku 1898 (w druku pojawił się dwa lata później), znany jest obecnie na świecie.
Dla badaczy owa dwoistość – jako sygnał subiektywnej, świadomie przyjętej
podwójnej tożsamości narodowo-kulturalnej – nie może pozostać obojętna. Najprościej rzecz ujmując, odsyła nas ona do tego podstawowego wymiaru życia Korczaka, o którym się nieraz wspomina, ale nie analizuje dokładniej, czyli do jego żydowskich korzeni. Oraz do dróg i sposobów wrastania w polskość.
Chciałabym skupić się na znaczeniu pseudonimu, jak również zastanowić się
nad wpływem owej szczególnej sytuacji biograficznej, odzwierciedlonej w dwoistości
podpisów, na sposobach ukazywania statusu dzieci w literackich narracjach pedagogicznych, widzenia wzajemnych relacji dorosłych i dzieci. Prowadzi nas to do
kwestii położenia życiowego rodziny autora Króla Maciusia Pierwszego, działalności
ojca Józefa i stryja Jakuba jako rzeczników (i praktyków) propolskiej integracji
żydowskiej. Ich dorobek pisarski, różnogatunkowy, skoncentrowany na głównych
problemach ruchu emancypacyjnego Żydów, został niedawno wydany przez Insty-
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tut Badań Literackich PAN w antologii o tytule nawiązującym do traktatu Prawo
dziecka do szacunku1.
Dwoistą tożsamość polsko-żydowską autor książki Jak kochać dziecko odziedziczył po ojcu, pseudonim literacki zaś, taki, a nie inny, obrał – jak twierdzę –
nieprzypadkowo. Powszechnie wiadomo, że zaczerpnął go z tytułu powieści Józefa
Ignacego Kraszewskiego Historia o Janaszu Korczaku i pięknej miecznikównie.
Warto zapytać: co mogło w tej powieści tak przyciągnąć Janusza Korczaka?
W młodości był zafascynowany postacią i dziełami Kraszewskiego. W Spowiedzi
motyla, literackim studium dojrzewania, lekko przestylizowanym dzienniku z lat
szkolnych (w druku ukazał się w 1913 roku), padają tytuły niektórych utworów
autora Starej baśni oraz opracowań krytycznych o nim; diarysta przepisuje z nich
fragmenty, robi wyciągi, wyznaje z młodzieńczą egzaltacją: „Kocham cię, szanuję
i wielbię. [...] O Mistrzu, niech Cień Twój otacza mnie Swą Opieką”2. Wymienione
tam powieści to Sfinks (1847), Jasełka (1862) oraz Dola i niedola (1864). Nie ma
wśród nich Historii o Janaszu Korczaku...
Książka tak zatytułowana opowiada o miłości chudopachołka i córki szlachcica z XVII wieku. Obyczaje stanowe wykluczały Janasza z grona ewentualnych
kandydatów na męża. Rodzice dziewczyny widzieli w chłopcu kogoś innego, obcego,
był osobą spoza ich kręgu, pochodzenie trwale utrzymywało go na zewnątrz. A jednak dzięki uporowi młodzieńca i wytrwałości oraz miłości obojga dochodzi do
małżeńskiego finału; niemożliwe okazuje się możliwe, uprzedzenia i konwencje
ustępują wobec naporu autentyczności. Czytelnikowi podobnie usytuowanemu, co
syn Goldszmitów, niektóre elementy tej opowieści mogły nasuwać skojarzenia
z własną pozycją społeczną. A także sugerować, że wolno, a nawet należy stawiać
przed sobą cele, które wydają się nieosiągalne, nie trzeba ich tracić z oczu, rezygnować z dążenia do ideału. Potwierdzałby to następujący passus przepisany
z powieści Jasełka. Wyciąg z pamiętników Ktosia: „Szczęście to nadzieja i marzenia – nigdy rzeczywistość; im kto je wyżej postawił, tym mu lepiej, bo go nigdy nie
dosięgnie i wiecznie spinać się, marzyć i spodziewać będzie [...]”3. Paradygmat romantyczny myślenia i odczuwania, wyrażony w tych słowach, stanowił podwalinę
życiowych wyborów Korczaka przez lata, z postacią Kraszewskiego został połączony jeszcze dzięki tradycji rodzinnej Goldszmitów, o czym napiszę dalej.
Tu pragnę przywołać zanotowane przez Korczaka pod koniec życia wspomnienie o kanarku. Na grobie nieżywego ptaszka mały Henryk Goldszmit chciał umieścić
krzyżyk. Ale chłopak z podwórka powiedział, że nie może tego zrobić, bo jest Żydem.
Inicjacja w żydowskość okazała się bolesna. Dziecko dowiedziało się o swoim pochodzeniu od kogoś innego niż ojciec. I od razu znalazło się w sytuacji gorszej niż
bliski kolega, nadszarpnięta została przyjaźń z nim, chłopca pozbawiono tego, co
uważał dotąd za cenne, za swoje; okazał się kimś, komu się to nie należy4.

1
2
3
4
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Józef G o l d s z m i t, Jakub G o l d s z m i t, O prawo do szacunku. Wybór pism. Oprac. B. W o jn o w s k a, przy współpr. M. S ę c z e k. Warszawa 2018.
J. K o r c z a k, Spowiedź motyla (1913). W: Sława. – Opowiadania (1898–1914). Red. nauk.
H. K i r c h n e r. Oprac. J. B a r t n i c k a. Warszawa 1996, s. 128–129. Dzieła. T. 6.
Ibidem, s. 126.
Zob. J. K o r c z a k, Pamiętnik. W: Pisma wybrane. [T.] 4. Wybór A. L e w i n. Oprac., przypisy
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„Polski Żyd pod zaborem rosyjskim” – tak w latach trzydziestych określił Korczak
swoją tożsamość społeczną sprzed pierwszej wojny 5. Formuła wskazuje na sytuację
podwójnego wydziedziczenia: Żyda – z pełni praw obywatelskich, oraz Polaka –
z praw i wolności politycznych. Żydzi prezentowali się w oczach polskiego społeczeństwa jako gorsi, odmienni, obcy; podobnie Polaków postrzegali carscy zaborcy.
Za exemplum relacji podporządkowanej niech posłuży następująca scenka szkolna.
Kiedy nauczyciel Rosjanin wykładał polską literaturę po rosyjsku, a klasa na lekcji
bardzo hałasowała w proteście, uczeń Goldszmit zerwał się z ławki i zawołał po
polsku: „Dajcie mu wreszcie spokój, koledzy”. A na to nauczyciel: „Nie goworitie
po polski”6.
Obydwa wydarzenia należą do nielicznych śladów sposobu przeżywania przez
pisarza podwójnego miejsca w sieci ówczesnych relacji międzyludzkich. Zdają się
sumować źródłowe doświadczenie młodości. Składało się na nie wyeliminowanie
z symbolicznego porządku religijnego właściwego dla większości społeczeństwa oraz
wykluczenie z prawa do używania języka, stanowiącego podstawowy czynnik identyfikacji z polskością. Odczuwanie siebie jako podwójnie innego, rozpoznanie swojego dwoistego statusu, uogólniło się w pewien sposób i wyraziło w wielu planach
dzieła Korczaka. Znalazło przełożenie w wyborze aktywności i tematyki wczesnego
okresu twórczości, nade wszystko zaś, jak zaznaczyłam, odcisnęło się na ujmowaniu relacji dorosły–dziecko w porządku opisowym i normatywnym.
Korczak nie unieważniał dzieciństwa, jak mogłoby się wydawać na podstawie
niektórych paradoksalnych wypowiedzi pisarza, np. „Nie ma dzieci – są ludzie [...]”7.
Czynił dzieciństwo tylko mniej jednolitym. W rozważaniach autora Króla Maciusia
Pierwszego ukazywało ono różnorakie pęknięcia, jak gdyby dwoiste oblicze, naznaczone wewnętrznymi antynomiami, także ambiwalentnym położeniem dziecka
wobec dorosłych. W rozumieniu Korczaka dzieci są takie jak my, a jednocześnie są
w jakimś stopniu odmienne (cytuję: „w ich życiu czegoś brak, a czegoś jest więcej
niż w naszym”8). Ich status to gra podobieństwa i różnicy. W rezultacie z oczywi-

5

6
7

8
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M. F a l k o w s k a, M. K o p c z y ń s k a, I. O l e c k a, pod kier. A. L e w i n a. Wyd. 2. Warszawa
1986, s. 324:
„syn dozorcy domu orzekł, że kanarek był Żydem.
I ja.
Ja też Żyd, a on Polak, katolik. On w raju, ja natomiast [...] dostanę się po śmierci do czegoś, co
wprawdzie piekłem nie jest, ale tam jest ciemno. A ja bałem się ciemnego pokoju.
Śmierć. Żyd. Piekło. Czarny, żydowski raj. Było co rozważać”.
J. K o r c z a k, list do M. Zylbertala, z 30 III 1937 (podpis: Korczak). W: Pisma rozproszone. Listy
(1913–1939). Red. nauk. H. K i r c h n e r. Oprac., uwagi, przypisy B. W o j n o w s k a. Przeł.
E. Ś w i d e r s k a. Oprac. lit. H. K i r c h n e r. Warszawa 2008, s. 213. Dzieła. T. 14, cz. 2. Listy do
palestyńskich przyjaciół sygnowane były różnie. Oprócz podpisu tu wymienionego pojawiały się
następujące: H. Goldszmit, Goldszmit (J. Korczak), Korczak (Goldszmit), J. Korczak.
L. R y g i e r, Janusz Korczak w latach młodzieńczych. „Robotnik” 1949, nr 375. Cyt. za: M. F a lk o w s k a, Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. Warszawa 1989, s. 48.
J. K o r c z a k, Jak kochać dziecko. W: Jak kochać dziecko. – Momenty wychowawcze. – Prawo
dziecka do szacunku. Red. nauk. S. W o ł o s z y n. Oprac. E. C i c h y. Przypisy S. W o ł o s z y n.
Warszawa 1993, s. 145. Dzieła. T. 7. Stwierdzenie to, wielokrotnie powtarzane, znane jest przede
wszystkim jako nakaz pedagogiczny skierowany do rodziców w książce Jak kochać dziecko (1919),
także w Prawie dziecka do szacunku (1929) (w: jw., s. 447).
K o r c z a k, Jak kochać dziecko, s. 46.
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stego faktu przekształcają się w problem, stają się figurą Innego, skupiają w sobie
ową dwoistość – jak awers i rewers. Dziecko jest inne i słabsze. A relacja z Innym
musi mieć fundament moralny, ten podstawowy imperatyw Korczak wyrażał wielokrotnie w formułach swojego credo wychowawczego.
Przy tak zarysowanej interpretacji narzuca się paralela między Korczakowską
wizją kondycji dziecka w świecie dorosłych a sytuacją Żydów wyemancypowanych,
o podwójnej tożsamości, z których położeniem i świadomością pisarz się identyfikował. Na przeżycia osobiste nałożyły się doświadczenia rodzinne.
Wskazany korpus tekstów Józefa i Jakuba Goldszmitów stanowi niezastąpione
świadectwo odzwierciedlania się wzajemnych stosunków polsko-żydowskich w tradycji rodzinnej. Pozwala wejrzeć w utrwalanie się i rozwój dwoistej autoidentyfikacji społecznej obu braci i zobaczyć jej recepcję na zewnątrz. Najogólniej – odtworzyć
sytuację indywidualnej „pograniczności”, w jakiej byli zanurzeni9.
Ojciec Korczaka (wraz ze stryjem) należał do drugiego pokolenia polskich Żydów
wychowanych pod wpływem Haskali. Ruch ten, zwany żydowskim oświeceniem,
zrodzony w Prusach, stawiał sobie za cel wewnętrzną odnowę społeczności żydowskiej, zalecał zbliżenie do kultury panującej w kraju i reformę judaizmu. Echa
Haskali szybko dotarły na ziemie polskie. Jednym z ośrodków rozprzestrzeniania
się idei haskalowych na Lubelszczyźnie w pierwszej połowie XIX wieku stał się
Zamość położony niedaleko Hrubieszowa. Idąc za wskazaniami Haskali, zamieszkały w Hrubieszowie Hersz Goldszmit, ojciec Józefa i Jakuba, opuścił żydowskie
getto, zdobył świeckie wykształcenie i praktykował jako lekarz w rodzinnym mieście
w szpitalu dla starozakonnych. Synów posyłał do polskiej szkoły. Bracia uczęszczali do gimnazjum w Lublinie. Jednocześnie Hersz Goldszmit utrzymywał kontakty ze środowiskami bliskimi posthaskalowej modernizacji żydowskiej. Prenumerował pisma „Jutrzenka” (1861–1863) i „Izraelita” (od 1866), główne warszawskie
rozsadniki tego ruchu w Królestwie. Czytał też organ rosyjskich reformatorów,
periodyk „Hamagid” („hamagid” – zwiastun’), opublikował w nim korespondencję
z Hrubieszowa. Aktywnie uczestniczył w życiu miejscowej gminy żydowskiej10.
Obaj synowie nie tylko pilnie czytali „Jutrzenkę”, swoją identyfikację z pismem
i jego środowiskiem poświadczyli kilkoma notkami, przekazanymi do redakcji, gdy
byli jeszcze uczniami gimnazjum. Parę lat później, w okresie studiów i po nich,
stali się już autorami współpracującymi z „Izraelitą”. Jakub Goldszmit równocześnie
publikował w polskiej regionalnej prasie lubelskiej i krótko – w warszawskim „Przeglądzie Tygodniowym”.
Goldszmitowie nie byli zawodowymi dziennikarzami (w przypadku Jakuba to
się później zmieniło). Pisanie traktowali jako czyn obywatelski. Jako jedni z pierwszych zareagowali na apel o współpracę, z którym zaraz w początkowych numerach
zwrócił się do czytelników „Izraelity” redaktor Samuel Peltyn, o czym wspomniał
z uznaniem po latach. Uważali ją, podobnie jak inni współautorzy tygodnika, wykształceni Żydzi rozmaitych profesji, za służbę własnej wspólnocie wyznaniowej,
motywowaną odpowiedzialnością za świat i poczuciem obowiązku.
9
10
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Zob. G o l d s z m i t, G o l d s z m i t, op. cit.
Zob. pionierskie studium M. F a l k o w s k i e j Rodowód Janusza Korczaka („Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997).
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Znaleźli się Goldszmitowie w szeregach żydowskiej inteligencji warszawskiej,
która haskalowy eksperyment transformacji żydowskiej kontynuowała w kraju
o szczególnym położeniu politycznym, naznaczonym przeżytkami stanowymi, pozbawionym własnego państwa. Krystalizowała się tu myśl o misji inteligentów
w szerokich kręgach „braci nieoświeconych” – niesienia im oświaty, zaszczepiania
postaw obywatelskich, eliminowania przesądów religijnych, wychowywania do tolerancji. Celem było określenie na nowo tożsamości żydowskiej, odrodzenie wspólnoty w oparciu o jej własne zasoby, zreinterpretowanie tradycji i ustanowienie
właściwych relacji z otoczeniem. W piśmiennictwie obu braci Goldszmitów odzwierciedliła się większość wskazanej problematyki, o czym piszę dokładniej we wstępie
do wymienionej antologii.
Tu przypomnę spostrzeżenie tam zawarte o podobieństwie między programem
„Izraelity” a propozycjami ideologów „Przeglądu Społecznego” i „Prawdy” kierowanymi do Polaków. Wspólny był projekt modernizacji społecznej i mentalnej, który
miał utrzymać i wzmocnić tożsamość zbiorową. Po stronie żydowskiej – przeciwdziałać rozpłynięciu się wspólnoty w morzu innowierców; po stronie polskiej – chronić przed dominacją rosyjską i wynarodowieniem. „Wybicie się na nowoczesność”
w postulatach integracjonistów nie oznaczało eliminacji judaizmu; miał on być
zasadniczym elementem więzi i spójności grupowej. Ale „oczyszczony” i pozostający w przymierzu z nauką. U pozytywistów proponowane unowocześnienie: przemiana umysłów, wzoru kultury, wyrugowanie przesądów stanowych i niesprawiedliwości, służyło jako podstawowe narzędzie walki o sprawę narodową. „Wybicie
się na niepodległość” wiązało się ze spełnieniem tych warunków.
Polscy reformatorzy nie dostrzegali owej paraleli. W programach pozytywistycznych kwestia żydowska była ważna, lecz nie jedyna. I od razu ustawiła się jakby
bokiem do sprawy polskiej. Wysuwano postulat wtopienia się Żydów w polskie
społeczeństwo. Chciano zdobyć sojuszników w zwarciu z zaborcą. Obawiano się,
że ludzie „oddzieleni”, inni, obcy, rozsadzą istotną dla dalszego rozwoju cywilizacyjnego spoistość narodową. Natomiast „oswojeni” mogliby, dzięki umiejętnościom
praktycznym, wzmocnić gospodarkę. Emancypację żydowską wciągano niemal bez
reszty w polskie interesy.
Integracjoniści sprzeciwiali się tej podrzędnej roli w różnoraki sposób. Wskazywali na wewnętrzne, autonomiczne wartości świata żydowskiego. Podkreślali
wkład Żydów w kulturę europejską. Argumentowali, że wiele wartości owej kultury, także tych wówczas cenionych, należy do najgłębszych warstw religijnej i umysłowej tradycji żydowskiej. Zamiast pozytywistycznego „zlania się” używali najczęściej terminu „wzajemne zbliżenie”. Otwierało ono pole dialogu, możliwość wymiany doświadczeń, sugerowało partnerstwo11.
Jakub Goldszmit posłużył się tym terminem w programowym tekście wprowadzającym do wydanego przez siebie „Kalendarza dla Izraelitów” (1881/82). W druku tym połączył żydowskie i chrześcijańskie datowanie czasu, umieścił po sąsiedz-

11
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ku – rok liturgiczny żydowski i rok liturgiczny chrześcijański, dawał wymowne
świadectwo przekonaniu o równorzędności obu wiar, nie przekreślał ani nie wywyższał żadnej12.
Szkice biograficzne, tak chętnie uprawiane w „Izraelicie”, pokazywały osiągnięcia dawnych i współczesnych przedstawicieli światowej zbiorowości żydowskiej.
W broszurze o sir Mosesie Montefiorem (1867) – brytyjskim Żydzie, finansiście,
Józef Goldszmit zaprezentował swój ideał Izraelity. To postać, która zespala poszanowanie tradycji ojczystych ze służbą dla kraju osiedlenia13. Broszura opowiadając
o życiu finansisty, buduje godność Żyda. Decyduje o tej godności wzniosłość etyki
żydowskiej i jednoczesna umiejętność wydźwignięcia się wyznawcy ponad żydowski
partykularyzm. Miłosierna dobroczynność sir Montefiorego, skierowana do „swoich”,
w motywacjach przechodzi od razu do tego, co uniwersalne. Staje się cnotą „przyjaciela ludzkości”, kreowanej postaci przydaje dostojeństwa. To bohater cywilizacji,
która sięga w przyszłość i wypuszcza pędy również z pnia judaizmu.
Obydwa wspomniane tu przedsięwzięcia (w przypadku Józefa Goldszmita –
także zamiar napisania całego cyklu opowieści o sławnych Żydach, ujawniony
w jednej z publikacji) nie zostały dobrze przyjęte. Cały zastęp pozytywistów z Aleksandrem Świętochowskim na czele zganił „Kalendarz” za szerzenie żydowskiego
separatyzmu14. Nieuzasadnioną predylekcję dla Żydów jako bohaterów wyodrębnionej serii biograficznej zarzucił Józefowi Goldszmitowi recenzent w „Gazecie
Polskiej”, sugerując, że zamysł autora to przejaw wynoszenia się Żydów ponad
innych: „Czyżby uważał ich [tj. swoich bohaterów] za sławniejszych przez to, że
Żydami byli?”15.
Obaj Goldszmitowie wkrótce zaniechali wydawania życiorysów żydowskich.
Józef dość szybko ograniczył się do praktyki adwokackiej. W dysertacji magisterskiej
o rozwodach, wydrukowanej w 1871 roku, dowodził wysokiej pozycji religijnego
prawodawstwa żydowskiego w kulturze europejskiej; nawiązywał do tych licznych
12

13

14

15
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Dla lepszego zorientowania się w charakterze tej unikatowej publikacji przytoczymy tu jej pełniejszy
tytuł: „Kalendarz dla Izraelitów na Rok Religijny (Zwyczajny) od Stworzenia Świata 5642, czyli od
Narodzenia Chrystusa 1881/82. Wydany pod redakcją Jakuba Goldszmita. Rok ten zaczyna się
w sobotę dnia 24 września 1881, a kończy w środę, dnia 18 września 1882, Warszawa. Nakładem
wydawcy”.
Książka Józefa G o l d s z m i t a Wizerunki wsławionych Żydów XIX wieku. [T.] 1: Sir Moses Montefiore (Warszawa 1867) zawiera dedykację: „Najukochańszemu Ojcu, doktorowi medycyny, w dowód
miłości synowskiej tę pierwszą pracę poświęca autor”.
A. Ś w i ę t o c h o w s k i (Liberum veto. „Prawda” 1881, nr 45, s. 538) zapytywał kąśliwie: „jakim
sposobem odczuł [Jakub Goldszmit] potrzebę wydania kalendarza d l a I z r a e l i t ó w, w którym
nowy rok zaczyna się według rachuby europejsko-polskiej 24 września, nazywa się po hebrajsku
Rosz ha-Szana, a jest z kolei 5642 [...]. [Żydzi] mogliby również poprzestać na ogólnym kalendarzu
i rachować czas od 1 stycznia”. Wtórowały mu „Nowiny” (1881, nr 295) w rubryce Wiadomości
bieżące: „Przeciwni wszystkiemu, co nosi cechy separatystyczne, nie możemy powinszować p. Goldszmitowi, redaktorowi kalendarza »dla Żydów«, szczęśliwego pomysłu. Mimo starannej redakcji,
mimo powieści i poezji z postępowymi i obywatelskimi zasadami musimy uznać ten kalendarz za
bardzo niefortunny środek cywilizowania Żydów. Wszystkie pomieszczone w nim prace, nie wyłączając pięknej przedmowy p. Orzeszkowej, mogłyby być bardzo cennym nabytkiem dla każdego
ogólnego kalendarza, gdzie wpływałyby daleko skuteczniej na Izraelitów, a z drugiej strony, na
masy żywiące nieuzasadnioną do Żydów niechęć”.
„Gazeta Polska” 1868, nr 288, z 30 XII, s. 1.
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publikacji w „Izraelicie”, które miały na celu podniesienie rangi świata żydowskiego, uwypuklały jego wartości wewnętrzne, dostarczały historycznych przesłanek
dla równego traktowania i szacunku16.
Instrumentalne, polonocentryczne podejście do sprawy żydowskiej było wówczas powszechne, ale nie jedyne. Zwracano już uwagę na wyjątkową pozycję Elizy
Orzeszkowej w tym względzie, autorki, która umiała wniknąć w świat żydowski
i opisywała kreowane postacie niejako „od środka”, w ich „naturalnej” optyce17.
Szczególne miejsce zajmował w tym odrębnym obszarze Kraszewski18. W „Gazecie
Codziennej” (później „Polskiej”), którą redagował (1859–1863), problem stosunków
polsko-żydowskich postawił na płaszczyźnie etycznej. Broniąc Żydów i domagając
się ich równouprawnienia, wskazywał – obok wspólnego interesu – na miłość bratnią jako pożądany czynnik wzajemnych relacji, odwoływał się do Dekalogu i Ewangelii. „Miłość” w jego wypowiedziach oznaczała gotowość poświęcenia się dla dobra
drugiego w wymiarze społecznym, sprzęgała się z „postępem”, obiecującym zmniejszenie różnic międzygrupowych, odgrywała ważną rolę w docenieniu wartości
świata żydowskiego i w postulacie integracji19.
Kampanię „miłości” prowadziła równolegle z „Gazetą” żydowska „Jutrzenka”
w latach 1861–1863. Obydwa periodyki pozostawały ze sobą w ścisłych kontaktach,
miały wspólną drukarnię, nieraz przedrukowywały swoje materiały, nawiązywały
do nich, podkreślały bliskość ideową. Kraszewski znał redaktora Daniela Neufelda
i wielu współpracowników, także rabina Markusa Jastrowa, duchowego patrona
tygodnika. Jastrow, gdy został zmuszony do opuszczenia Warszawy, wystosował
do pisarza specjalny list pożegnalny, dziękując za wszystko, co dla Żydów uczynił20.
Wspomniana kampania należała do ważnych świadectw odpierania roli służebnej narzucanej Żydom wyemancypowanym. Publicyści „Jutrzenki”, podobnie jak
Kraszewski, podkreślali pokrewieństwo judaizmu i chrześcijaństwa zachodzące
w sferze etyki i idei jedynobóstwa. Domagali się szacunku dla wyznawców wspólnej
nauki moralnej. Zasada miłości, dana Mojżeszowi na Synaju – przekonywali – jest
taka sama, jak ta, którą otrzymali „obywatele Chrystusowego wyznania”. I wolno

16
17
18

19

20
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Józef G o l d s z m i t, Wykład prawa rozwodowego podług ustaw mojżeszowo-talmudycznych z ogólnym poglądem na ich rozwój z uwzględnieniem przepisów obowiązujących. Warszawa 1871, s. 266.
Zob. np. G. B o r k o w s k a, Żydzi Orzeszkowej. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory
o tożsamość Polaków. Red. G. B o r k o w s k a, M. R u d k o w s k a. Warszawa 2004.
O meandrach stosunku Kraszewskiego do Żydów (w różnych okresach pisarz zajmował wobec nich
stanowisko niechętne – głównie z powodu wzgardy dla kapitalizmu) zob. cenne studium A. Ż y g i
Problem żydowski w twórczości J. I. Kraszewskiego („Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1964,
z. 3).
Zob. B. W o j n o w s k a, wstęp w: Listy Jakuba Goldszmita do Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Oprac. ... „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 4. O Kraszewskim jako o redaktorze i publicyście „Gazety
Codziennej/Polskiej” zob. artykuł A. S ł o m k o w s k i e j Rola i udział J. I. Kraszewskiego w prasie
warszawskiej („Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1974, z. 4). „Gazeta”, finansowana przez L. Kronenberga, prezentowała kierunek demokratyczny i liberalny, wspierała rozwój
przemysłu, pracę produkcyjną, propagowała idee tolerancji i emancypacji Żydów, wyprzedzała
program pozytywistów.
Zob. M. G a l a s, Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studia z dziejów judaizmu
w XIX wieku. Kraków 2007, s. 155. Zob. też rozdziały: Jastrow w Warszawie 1858–1862 i Powrót
do Warszawy 1862–1863.
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ją łączyć z pojęciem braterstwa; obejmuje każdego, nie tylko współwyznawcę (a więc
także „obcego”), pozwala się tłumaczyć (z hebrajskiego) jako „kochaj bliźniego, bo
jest równy tobie”. Mówili przeto o prawie do właściwego traktowania jako wymogu
stawianego przez obie religie i upominali się o dawanie temu świadectwa z każdej
strony (włączając w to postawy niechętne „gojom”). Podobnie oczekiwali respektowania ideałów oświeceniowych: powszechnych uczuć ludzkich, braterstwa, godności, naturalnych praw człowieka. O kształcie relacji polsko-żydowskich myślano tu
nie tyle w kategoriach interesu, ile w kategoriach wartości – wspólnych dla judaizmu,
chrześcijaństwa i oświecenia21.
Jakub Goldszmit prowadził ożywioną korespondencję z obojgiem pisarzy bliskich
sprawie żydowskiej, z Orzeszkową i Kraszewskim22. Kraszewskiego traktował jako
patrona swoich prób literackich, dedykował mu utwór Dramat rodzinny, wysłany
wcześniej do oceny w rękopisie, i poświęcił pełen czci wierszyk umieszczony zaraz
po dedykacji w wydaniu książkowym utworu (1881). Jak wielu Żydów, Jakub
Goldszmit wybierał się na uroczysty jubileusz autora Starej baśni do Krakowa
(1879), i jak innym Żydom (oraz chłopom), tak i jemu władze carskie odmówiły
paszportu, udaremniając dotarcie na czas. W Bibliotece Jagiellońskiej zachowały
się listy około 40 Żydów adresowane do pisarza, wyrażające wdzięczność za wzięcie
ich w obronę23.
Można puścić wodze fantazji i wyobrazić sobie, że gdzieś w zakamarkach mieszkań Cecylii i Józefa Goldszmitów przechowały się stare roczniki „Jutrzenki”, tak
gorliwie niegdyś czytane przez braci – gimnazjalistów. I że w opowieściach rodzinnych przekazywano sobie relacje o zażyłości z Kraszewskim i uwielbieniu, jakim
brat ojca darzył pisarza. Mimo iż Henrykowi Goldszmitowi nie dane było go poznać
osobiście – nie pamiętał także stryja, ten bowiem opuścił kraj z powodów politycznych we wczesnych latach osiemdziesiątych XIX wieku, osiadł w Ameryce i tam
długo jeszcze popularyzował twórczość Orzeszkowej w prasie polonijnej i anglojęzycznej – Kraszewski żył w tradycji rodzinnej.
Pierwsze teksty Henryka Goldszmita-Korczaka, zamieszczone w prasie, najogólniej nawiązywały do tej koncepcji literatury obywatelskiej, która była bliska
autorowi Starej baśni, podzielali ją też ojciec i stryj. Myślę o postawie służby społecznej: idei pisania jako czynu mogącego zmienić coś w rzeczywistości. Taki
charakter nosiły felietony satyryczne Korczaka w „Kolcach” (1896–1901), podporządkowane założeniu, aby przez śmiech poprawiać obyczaje 24. Osobną realizację

21
22

23
24
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Zob. W o j n o w s k a, op. cit. – Wstęp w: G o l d s z m i t, G o l d s z m i t, op. cit.
Zob. Listy Jakuba Goldszmita do Elizy Orzeszkowej. Część 1. Oprac. B. W o j n o w s k a. „Pamiętnik
Literacki” 2015, z. 3. – Listy Jakuba Goldszmita do Elizy Orzeszkowej. Część 2. Oprac. B. W o jn o w s k a. Jw., 2016, z. 3. – Listy Jakuba Goldszmita do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jw., 2013,
z. 4.
Zob. Ż y g a, op. cit., podrozdział: Kult Kraszewskiego wśród żydowskiego społeczeństwa.
J. K o r c z a k, Koszałki opałki. – Humoreski i felietony. Red. nauk. H. K i r c h n e r. Oprac. tekstów,
przypisy B. W o j n o w s k a. Warszawa 1998. Dzieła. T. 2, cz. 1–2. Pseudonimy i kryptonimy używane w „Kolcach”: Go., Hen., Ryk., Hen.Ryk., Hen-Ryk, Hagot. Książkowe wydanie zatytułowane
Koszałki opałki. (Satyry społeczne) (Warszawa 1905. Na stronie: https://polona.pl/item/koszalkiopalki-satyry-spoleczne,MzM5MjA3NA/#info:metadata ádata dostępu: 11 V 2019ñ), wybór z „Kolców”, nosiło podpis: „Hen-Ryk (Janusz Korczak)”.
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tej koncepcji stanowiła publicystyka w „Czytelni dla Wszystkich” (1898–1901),
wpisana w rozgałęziony system działań szerzących „oświatę dla ludu”, zbudowany
przez wychowanków pozytywizmu 25.
Młody Goldszmit nie poszedł śladami ojca i stryja, by swoje zamiary pisarskie
spełniać w periodykach polsko-żydowskich. Zamiast do czytelników – Żydów, zwrócił się do tej kategorii „innych”, która w ówczesnym dyskursie reformatorskim
funkcjonowała jako „lud”. „Czytelnia dla Wszystkich” – tygodnik popularno-oświatowy, konkretyzowała tę kategorię różnorako. W sensie socjologicznym byli to głównie drobni urzędnicy i rzemieślnicy, „inteligentny tłum”, jak wówczas mawiano,
ludzie dopiero rozpoczynający swoją edukację kulturalną. W świetle deklaracji
programowych (a Korczak miał niemały udział w ich formułowaniu) nawiązanie
tytułowe wskazywało również pewną kategorię psychospołeczną – tych, co wrażliwi
są na głos serca.
W niesłychanie obfitej i do niedawna niemal zupełnie nieznanej Korczakowskiej
spuściźnie pochodzącej z tego popularno-oświatowego periodyku przeważają postawa i tonacja odmienne niż u większości pozytywistycznych i postpozytywistycznych
działaczy oświatowych. Wskazywano nieraz na dominujące pośród nich paternalistyczne bądź ciążące ku paternalizmowi podejście do „ludu” (cokolwiek pojęcie to
miało wówczas znaczyć). Henryk Goldszmit dzięki samej budowie swoich felietonów
potrafił postawić się na równi z tymi, dla których pisał, nawiązywał z nimi relacje
oparte na solidarności i partnerstwie. Kreował wizerunek autorskiego „ja” jako kogoś im bliskiego, o podobnym typie uczuciowości. Często zwracał się bezpośrednio
do „ty” czytelnika, odtwarzał jego racje i wykładał swoje w konfrontacji z domniemanymi opiniami jego adresatów. W efekcie powstawało coś w rodzaju wzajemnej
wymiany doświadczeń, zarysowywał się model wzorcowej interakcji wychowawczej26.
Do założeń tego modelu należało to, by ci inni, pozostający na zewnątrz pozycji
autorskiej, mogli nadal być sobą, czuli, że są wysłuchiwani, i sami chcieli korygować swoje niedoskonałości dzięki dobrej radzie udzielanej z miłością. Postaw przypisywanych „inteligentnemu tłumowi” pod pejoratywną nazwą „przyziemności
ideałów” Korczak nie lekceważył, nie przekreślał. Przedmiotowemu traktowaniu
„warstw nieoświeconych”, typowemu dla orientacji postpozytywistycznych, przeciwstawiał podejście podmiotowe, oparte na zrozumieniu, szacunku, woli dialogu.
Można powiedzieć, że przez sam sposób zwracania się do odbiorców „Czytelni”
pisarz wyrażał to, do czego tak usilnie dążyli ojciec i stryj w swoich postulatach
i nadziejach. Dla nich, podobnie jak dla większości reformujących się Żydów, równouprawnienie wiązało się nie tylko i nie tyle z takimi czy innymi aktami prawnymi, z samą legislacją formalną, ile z oczekiwaniem równouprawnienia na płasz25

26
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Zob. J. K o r c z a k, Na mównicy. – Publicystyka społeczna (1898–1912). Red. nauk. J. B a r t n i ck a. Oprac., geneza utworów, uwagi, przypisy B. W o j n o w s k a. Warszawa 1994. Dzieła. T. 3,
cz. 1. Pseudonimy i kryptonimy pojawiające się w „Czytelni dla Wszystkich”: -j.-, G., Hagot, Janusz,
H. G., Hen. Ryk., ...t, J. K., Ryk., H.
Na podobne ukształtowanie dojrzałych traktatów pedagogicznych Korczaka zwracał uwagę M. G ł ow i ń s k i w studium Literackość jako działanie pedagogiczne (w zb.: Janusz Korczak. Życie i dzieło.
Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12–15 października 1978. Komitet red.
H. K i r c h n e r, A. L e w i n, S. W o ł o s z y n, przy współpr. M. C i e s i e l s k i e j, W. L a n d e s b e r g.
Warszawa 1982).
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czyźnie towarzyskiej, uczuciowej, moralnej, egzystencjalnej, w obyczajowości oraz
życiu codziennym. Domagali się zrozumienia, a także poszanowania dla własnej
grupy – różnej, ale równej, chęci jej poznawania jako mniejszości nie podporządkowanej cudzym potrzebom, lecz spełniającej własne cele.
Na koniec jeszcze powrót do Kraszewskiego i sprawy dziecka. Pisarz był jedynym
recenzentem tomiku Z życia żydowskiego (Warszawa 1870), wydanego przez Jakuba Goldszmita, zawierającego kilka utworów o tematyce żydowskiej. Wspominając to dziełko w periodyku „Tydzień”, wychodzącym w Dreźnie27, Kraszewski po
zaznaczeniu jego nowatorstwa stwierdził, że już od dawna zachęcał asymilujących
się inteligentów żydowskich, by za pośrednictwem form szeroko pojętego piśmiennictwa przemówili od siebie w języku zrozumiałym dla otoczenia.
Wcześniej podobna myśl krystalizowała się w „Jutrzence”. Nakłaniając do założenia własnego organu, Jastrow wskazywał na potrzebę autoprezentacji Żydów.
Chodziło mu o to, by społeczność żydowska w Polsce mogła pokazać się polskiej
publiczności sama, bez pośrednictwa polskich autorów. Aby przy pomocy swoich
reprezentantów piszących po polsku przedstawiła swój własny świat, własne życie,
zapewniła wgląd w to, jak sama siebie widzi. Autorzy periodyku w zbliżony sposób
przekonywali do beletrystyki polsko-żydowskiej, tworzenia literatury, która dawałaby obraz życia żydowskiego, postrzegany od wewnątrz. I utwierdzałaby żydowską
tożsamość w polskiej mowie i wobec polskiego czytelnika. Kształtowała podmiotowy charakter ruchu integracyjnego28.
Dla Kraszewskiego zamysł autoprezentacji żydowskiej stanowił ważny znak
braterskiej miłości – tak jak ją rozumiał. Tj. jako otwarcie na rzeczywistość drugiego człowieka przy ograniczeniu własnego „ja”, wysłuchanie, co mówią inni, wniknięcie w to, co obce, nie z a w ł a d n i ę c i e tym, lecz w s p ó ł o d c z u w a n i e,
wrażliwość na cudze życie wewnętrzne.
27
28
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D r O m e g a [J. I. K r a s z e w s k i], Nowe książki. „Tydzień” 1870, nr 26.
Termin – „literatura żydowsko-polska”, pojawił się po raz pierwszy w „Jutrzence”, wyprzedzając
jego użycia (nieco zmienione, bo w odwróconej kolejności słów) w publicystyce „Izraelity”, o czym
nie zawsze się pamięta. „Jutrzenka”, inaczej niż tygodnik „Izraelita”, nie doczekała się monografii
(choć wiele o „Jutrzence” pisano, sporo cennych uwag znajdziemy np. w książce M. W o d z i ńs k i e g o Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei
áWarszawa 2003ñ), jej rola wydaje się jednak bezcenna. Nie tylko jako prekursorki „Izraelity”,
także w przestrzeni polsko-żydowskiego dialogu, który wybrzmiewał krótko w okresie przedpowstaniowym. Mam na myśli ów dwugłos z „Gazetą Codzienną/Polską” tu wzmiankowany. W związku z kwestią tyczącą literatury warto przytoczyć następujący passus: „Adolf Jakub Cohn [tłumacz
powieści Zbawca, nazwanej tu „pierwszą próbą żydowsko-polskiej literatury” – B. W.] chciał się
przysłużyć [...] poznaniu domowego życia Żydów. [...] a to przyczynić się może do wzajemnego
zatarcia nieuzasadnionych przesądów i niechęci [...]” (Bibliografia. „Jutrzenka” 1862, nr 43, z 24 X,
s. 359). Oprócz funkcji poznawczej i jednającej przypisywano tekstom tworzonym przez Żydów o Żydach rolę utwierdzającą samoświadomość żydowską, rolę narzędzia pozwalającego Żydom
poznać siebie po polsku. Dobitnie podkreślał to Jastrow, miał na myśli Kraszewski, wyraził
J. L e l e w e l (Sprawa żydowska w r. 1859 w liście do Ludwika Merzbacha [...]. Poznań 1860, s. 29)
w owej niezrównanej, świetnie brzmiącej frazie „dajcie się poznać mowie polskiej, jak jesteście
w sobie”, bliskiej słynnej formule M. M o c h n a c k i e g o (O literaturze polskiej w wieku XIX á1830ñ.
Łódź 1985, s. 73), nawołującej do „uznania się [narodu] w swoim jestestwie”. Lelewel zwracał się
do żydowskich inteligentów wzburzonych tzw. wojną polsko-żydowską, ostrym zatargiem w ówczesnej prasie, do czego nawiązuje tytuł broszury.
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Nie inaczej myślał Korczak, gdy rozmawiał z dziećmi i zachęcał je do pisania.
Zdawał sobie sprawę, że już samo zwrócenie się do dziecka, zagadnięcie go, uwaga,
jaką dorosły w ten sposób mu okazuje, przydaje dziecku wartości. Gdy interlokutor
nastawiony jest rzeczywiście na „ja” dziecka, a nie tylko na siebie, odczuwa ono, iż
po wielokroć j e s t, iż istnieje, iż się je akceptuje w jego dziecięcym bytowaniu.
Zaczyna rozumieć także, j a k i e jest. Stąd tak wielką wagę przywiązywał pisarz
do autoekspresji „ludu [...] małorosłego” 29. Respektowanie jego praw szło u niego
w parze z nakazem poznawczym: należy dziecko poznać i zrozumieć. Niekoniecznie
takie, jakie my je widzimy, ale takie zwłaszcza, jakie jest dla siebie, jakie samo
siebie widzi. Dlatego Korczak zachęcał wychowanków do prowadzenia pamiętników,
ogłaszania specjalnej gazetki w Domu Sierot, nadsyłania prac do „Małego Przeglądu” (dzieci go także redagowały, a prócz tego zamieszczały tam swoje wypowiedzi).
Teksty te pisarz wykorzystywał później jako materiał obserwacyjny we własnych
utworach literackich. Dzieci miały okazję się w nich przejrzeć, uzupełnić wiedzę
o sobie. Przede wszystkim zaś – zyskać szacunek dla siebie; poczucie, że są kimś,
coś znaczą, warto o nich pisać. Korczak tworzył (świetnie pokazała to Hanna Kirchner) rodzaj etnografii dziecięcego świata, obrazował specyficzne zachowania i reakcje dzieci, sposób ich rozumowania i widzenia świata, także – postrzegania osób
starszych30. Starał się uchwycić to, jak dziecko zauważa siebie i swoją sytuację.
Dokonywał poniekąd zastępczej autoprezentacji dziecięctwa, zastępczej jego ekspresji. Chciał, by służyło to dorosłym jako podwaliny pod rzeczywisty szacunek dla
małych.
Korczak wrastał w polskość przez lekturę Kraszewskiego. Uczył się u niego
również – jak wolno sądzić – społecznej interpretacji Dekalogu. Pewnej dyspozycji
umysłowej nastawionej na poszukiwania zbliżeń między tradycją oświecenia, judaizmu i chrześcijaństwa. Otwartości właściwej też publicystom „Jutrzenki”, pobudzającej do „wielkiej rozmowy współczesności”31. I kształcącej wrażliwość na
Innego.
Abstract
BOŻENA WOJNOWSKA The Institute of Literary Research
of the Polish Academy of Sciences, Warsaw
WHY “JANUSZ KORCZAK”? THE PSEUDONYM’S ORIGIN AND FAMILY TRADITION
The article presents Janusz Korczak’s private and family connections with the figure and literary creativity of Józef Ignacy Kraszewski. The starting point here is the choice of the pseudonym adopted from
one of Kraszewski’s novels entitled Historia o Janaszu Korczaku i pięknej miecznikównie (Janasz Korczak
and the Pretty Swordsweeperlady). Contrary to the common opinion, the choice was not accidental as
it marked the bonds that linked the future writer with Kraszewski. The ideology of Jewish integration
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J. K o r c z a k, Prawo dziecka do szacunku. W: Jak kochać dziecko. – Momenty wychowawcze,
s. 448.
H. K i r c h n e r, Korczak – pisarz. W zb.: Janusz Korczak. Pisarz, wychowawca, myśliciel. Studia.
Red. ... Warszawa 1997.
Ch. T a y l o r, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. G r u s z c z y ńs k i [i in.]. Oprac. nauk. T. G a d a c z. Wstęp A. B i e l i k - R o b s o n. Warszawa 2001, s. VII–IX.
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movement the advocates of which were Korczak’s father and his paternal uncle (Józef and Jakub Goldszmit, journalists of “Izraelita”) further added to with ideology which was also supported by Kraszewski.
Korczak and Kraszewski’s common places also include the defence of subjective character of emancipation encompassing the commonalty, the Jews, and children.
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POD CIĘŻAREM OŚWIECENIA STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO
XVIII-WIECZNE BIOGRAFIE I DIAGNOZY W POWIEŚCI
„SAM WŚRÓD LUDZI”
Historiozofia a XVIII wiek w perspektywie Stanisława Brzozowskiego
Namysł nad historią zajmuje poczesne miejsce w biografii intelektualnej Stanisława Brzozowskiego. Wybitna badaczka jego dzieł, Marta Wyka, wskazuje, że autor
Wirów uważał przeszłość za „klucz do swojej nowoczesności” (C 369)1. Podejście
takie, wśród modernistów powszechne, zyskuje rys szczególny u tego akurat twórcy, traktował on bowiem znajomość, a przede wszystkim – zrozumienie dziejów, nie
tyle jako pomocne, ile jako warunkujące wszelką aktywność i pożyteczną działalność
dla dobra ludzkości2. Jak twierdzi Stefan Kołaczkowski, przeświadczeniem Brzozowskiego było, że:
„każdy okruch naszej rzeczywistości wypracowany jest przez historię”, [...] nie masz żadnej rzeczywistości prócz historycznej: „Wszystko, co stanowi treść, zawartość świadomości, może być tylko doświadczeniem, przeżyciem, zdobytym w ciągu historycznego życia ludzkości”3.

Kołaczkowski proponuje miano historyzmu dla poglądów pisarza, odnotowując
jego fascynację filozofią Giambattisty Vica, Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Benedetta Crocego. Powołuje się przy tym na kluczowe dla Brzozowskiego elementy
systemów myślowych owych trzech uczonych. W przypadku Crocego będzie to
uznanie dziejów za jedyną istniejącą rzeczywistość (tym samym zanegowanie dualizmu wskazującego na istnienie wyższego, ponadhistorycznego świata idei),

1

2

3
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Skrótem tym odsyłam do pracy M. W y k i Czytanie Brzozowskiego (Kraków 2012). Cytując dzieła
S. B r z o z o w s k i e g o, posługuję się skrótami: L = Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze
duszy kulturalnej. Kraków–Wrocław 1983. Reprint wyd. 2 (Lwów 1910); – P = Pamiętnik. Wstęp
M. W y k a. Oprac. tekstu, koment. M. U r b a n o w s k i. Wrocław 2007; – S = Sam wśród ludzi.
Oprac. M. W y k a. Wrocław 1979. BN I 228. Ponadto stosuję skrót O = J. S n o p e k, Objawienie
i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce. Wrocław 1986. Liczby po skrótach oznaczają numery stronic.
Charakterystyczne, że Brzozowski nie wymagał tego wyłącznie od tzw. inteligencji; pisał bowiem:
„tylko w społeczeństwie, w którym typem dominującym jest świadomy robotnik mięśniowy – pracownikom intelektualnym uda się uzyskać odpowiednią samokontrolę [...]” (L 102).
S. K o ł a c z k o w s k i, Stanisław Brzozowski. W: Portrety i zarysy literackie. Oprac. S. P i g o ń.
Warszawa 1968, s. 217. Cytaty pochodzą z pracy S. B r z o z o w s k i e g o Idee. Wstęp do filozofii
dojrzałości dziejowej (Lwów 1910).
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u Vica – potrzeba „rozwijania inteligencji i woli, tak aby inteligencja [...] umożliwiała woli wybór rzeczy najlepszych pośród rzeczy ludzkich”4. Od Hegla zaczerpnie zaś
pisarz „wieczny rewolucjonizm” oraz „zmysł konkretności, cechujący jego wiedzę
historyczną”5. Jako pokłosie myśli niemieckiego filozofa (choć w tym przypadku –
w obliczu braku wiary Brzozowskiego w „ducha dziejów” – chyba silnie zabarwione
marksizmem) należy też potraktować przekonanie: „Ja nasze jest zawsze wynikiem,
produktem: wytwarza się ono poza naszymi plecami, wytworzone zostało w przeważnej części przed naszym na świat przyjściem” (L 9).
Nie zwalnia to, oczywiście, jednostki z aktywnej, ukierunkowanej na działanie
postawy życiowej. Zbigniew Kuderowicz wyjaśnia:
Dla Brzozowskiego człowiek okazuje się przedmiotem historii de facto tylko w tym stopniu, w jakim
uznaje przeszłość swego narodu za wyznacznik swej aktywności i w jakim nawiązuje do narodowej
tradycji. Uznanie człowieka za przedmiot historii [...] jest [...] formą uczestnictwa w dziejach6.

Podobnie jak większość modernistów, Brzozowski nie ma złudzeń co do silnej
subiektywizacji dziejopisarstwa. Wynik dociekań zawsze zależny będzie od intelektualnej konstrukcji jednostki. W Ideach pisarz nawoływał, by „pamiętać, że to, co
przedstawia się oddzielnemu historykowi jako f a k t, jest zawsze już w pewnej
mierze wytworem jego umysłowości, [...] zainteresowań itp”7. Pogląd ten nie pozostał bez wpływu na dzieła beletrystyczne autora Płomieni – jak stwierdza Marta
Wyka:
Przekonanie o głębokim, choć nie zawsze uświadomionym, związku języka narracji historycznej
i osoby narratora stanie się w konsekwencji podstawą historycznych fabuł powieściowych Brzozowskiego [...]. [C 370–371]

Strategię tę widać choćby w utworze Sam wśród ludzi. On to przecież – a konkretnie zawarta w nim wizja osiemnastowieczności – będzie głównym przedmiotem
moich rozważań. Zanim jednak przejdę do jego analizy, warto po przytoczeniu
ogólnych poglądów Stanisława Brzozowskiego na historię przyjrzeć się wyzierającemu z innych dzieł pisarza zarysowi wizerunku XVIII stulecia.
Niezależnie od tego, po który tekst Brzozowskiego sięgniemy – Legendę Młodej
Polski 8, Idee, Głosy wśród nocy czy Pamiętnik – otrzymamy de facto zbliżony obraz
Wieku Świateł. Konsekwencja ta, w przypadku omawianego autora wcale nieoczywista, nie zmienia faktu, że najbardziej wartościowe świadectwo poglądów Brzozowskiego na tę kwestię stanowi rozprawa Z powodu „Pamiętników” Saint-Simona,
zawarta w Głosach wśród nocy. Zarysowuje ona obraz XVIII wieku jako czasu, gdy
za wszelką cenę dążono do estetyzacji rzeczywistości. Pojawia się tu jednak ciekawy paradoks – estetyzacja ta nie służy bowiem tak naprawdę pięknu czy wytwor4
5
6
7
8
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K o ł a c z k o w s k i, op. cit., s. 218.
Ibidem, s. 218–219.
Z. K u d e r o w i c z, Artyści i historia. Koncepcje historiozoficzne polskiego modernizmu. Wrocław
1980, s. 43.
B r z o z o w s k i, Idee, s. 112.
W przypadku tego dzieła wspomnieć należy o wyjątku, jaki B r z o z o w s k i (zob. L 157) czyni dla
braci Śniadeckich, Staszica i Konarskiego, którzy – jak pisze D. O s i ń s k i (Stefan Żeromski wobec
tradycji oświecenia. W zb.: Żeromski i inni. Red. M. G a b r y ś - S ł a w i ń s k a, M. J. O l s z e w s k a.
Lublin 2015, s. 62) – stanowią „wzorce postaw równe pozytywistycznej wspólnocie ducha”.
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ności samym w sobie, tylko walce o wpływy jako jej czysto utylitarne narzędzie.
Jest zabiegiem uprzedmiotawiającym:
Dusza ludzka staje się tu przepysznie rzniętym kamieniem, w którym żaden promień, najlżejsza gra
światła nie ginie. Pozornie istnieje ona tu tylko jako źródło towarzyskiego zadowolenia – jest ona orężem
i służy w istotnej walce o śmierć i życie. Uśmiechem, tonem, żartem, szybkością odpowiedzi zdobywa się
tu wpływ, łaskę monarszą, władzę, bogactwa, uznanie, miłość, przyjaźń. [...] Niezręczność, śmieszność –
zabijają. [...] Bezpośrednie, pierwotne, zwierzęce życie musi być przetworzone na dowcip, dobry humor,
wymowę i wtedy – rzecz dziwna – służy jak narzędzie w całkiem pierwotnej niemal walce o byt9.

Jednocześnie nawet dla tak niechętnego nierównościom społecznym, tak aktywistycznego umysłu, jakim mógł poszczycić się Brzozowski, istniało coś pociągającego w owym „stuleciu czystej towarzyskości” (P 143). Pisał on więc w Pamiętniku
o tym wieku:
wytworzył przepysznych magnatów życia, ludzi, których nigdy nie można było zaskoczyć w stanie towarzyskiej bezpłodności, którzy promieniowali nieustannie energią i byli nie do zwyciężenia. To Sheridan, to Mirabeau [...], to Beaumarchais. [P 144–145]

Ich właśnie autor Dębiny uważał za „najpiękniejszy typ ludzki tego stulecia”
(P 145). Na dowód jednak, że to, co piękne, nie zawsze musi być dobre, poprzedzał
swoją refleksję stwierdzeniem o „połączeniu miękkości i perfidii”, o „dywanowym
fałszu tego życia” (P 143), jakie wówczas wiedziono.
Podobnych konstatacji – świadczących choćby o strzępach jakiegokolwiek
uznania – brakuje natomiast, gdy autor Mocarza odnosi się do XVIII-wiecznych
prądów w „swojej naturalnej i najważniejszej dziedzinie aktywności umysłowej [...]”
(C 367) – filozofii. Przyznając się do ukształtowania własnych wyobrażeń o wieku XVIII pod znaczącym wpływem Heglowskiej Fenomenologii ducha (zob. P 53),
zdaje się Brzozowski podzielać pogląd filozofa o zgubnym podobieństwie fundamentów myślenia opartego na wierze i myślenia oświeceniowego10. Pisząc o osiemnastowieczności – co prawda francuskiej, ale przecież to właśnie z tego kraju promieniowały na Europę tendencje oświeceniowe11, co doskonale poświadczają choćby
ścieżki intelektualne niektórych bohaterów powieści Sam wśród ludzi – krytykował
„w y t w o r n y a r t y z m, ukryty poza p r o s t a c k ą f i l o z o f i ą”12. Idee racjona-

9

10

11

12
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S. B r z o z o w s k i, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej.
Z teki pośmiertnej wydał i przedmową poprzedził O. O r t w i n. Wstęp C. M i c h a l s k i. Posł.
A. B i e l i k - R o b s o n. Wyd. 2, krytyczne. Warszawa 2007, s. 218.
W dziele G. W. F. H e g l a Fenomenologia ducha (Przeł., objaśn. A. L a n d m a n. T. 2. Warszawa
1965, s. 138) czytamy:
„[...] Oświecenie ogłasza wiarę za błąd, za zmyślony pogląd na to samo, czym ono – Oświecenie –
jest.
Ale Oświecenie, które chce wiarę nauczyć nowej mądrości, nie mówi jej nic nowego. Dla wiary
bowiem przedmiotem jest to samo, co dla Oświecenia, mianowicie czysta istota własnej świadomości, tak iż nie zatraca się ona w tym przedmiocie i nie zakłada siebie w nim jako zaprzeczonej,
lecz raczej mu ufa, tzn. odnajduje w n i m siebie jako t ę o t o świadomość, czyli jako s a m ow i e d z ę”.
Ponieważ chodziło nie tylko o idee oświeceniowe, B r z o z o w s k i utyskiwał: „Na naszym [...] życiu
umysłowym Francja nie przestaje ciążyć, ale dla nas właśnie te dogmatyczne fikcje pozażyciowych
francuskich środowisk stają się samą, przed chwilą właśnie poznaną rzeczywistością” (L 411).
B r z o z o w s k i, Idee, s. 432.
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listów uważał za „czcze, naiwne, puste, gadatliwe”, zwłaszcza wtedy, „gdy się z nich
układa niepodobną do zniesienia »ewangelię oświecenia«”, i dodawał, że zwolennik
racjonalistycznego światopoglądu „łudzi się, gdy myśli, że jego przekonanie płynie
z dowodów: rzeczy mają się odwrotnie”13.
Czytelnik niniejszego artykułu zorientował się, być może, iż brak jakiejkolwiek
informacji dotyczącej widzenia przez Brzozowskiego XVIII-wiecznych dziejów Rzeczypospolitej. Istotnie bowiem – temat ten nie był przez pisarza szeroko eksploatowany14. Jednakże pojedyncze wzmianki publicystyczne, którymi dysponujemy, są
dość wymowne. W Narodowych kłamstwach Brzozowski protestował przeciwko
propagandzie obrońców wielkiej własności ziemskiej, nazywając ich „garścią nieodrodnych wnuków targowiczan”, która „nastaje na to, że miliony ludzi ma i nadal
żyć na wpół bydlęco, byle tylko ich p r a w a, owe fundamentalne prawa własności,
nie zostały naruszone [...]”15. W podobnej retoryce utrzymany jest passus dotyczący „indygienatu szlacheckiego”, który „od czasów Szczęsnego Potockiego i Katarzyny II aż po dzień dzisiejszy znaczy książka służbowa, zapewniająca i to nie nazbyt
zaszczytne miejsce w przedpokojach Petersburga, Berlina, Wiednia”16. Sugestywność
tych sformułowań nie wymaga dodatkowego komentarza – wpisują się one w popularne ukazywanie postaw zachowawczo-ugodowych jako ideowo i moralnie
dziedziczących z niesławnego dorobku konfederacji targowickiej.
Historyzm Samego wśród ludzi
Przedostatnia powieść Stanisława Brzozowskiego jest chyba szczytowym osiągnięciem w jego beletrystycznym dorobku; potencjałem dorównuje jej jeszcze Książka
o starej kobiecie. To jednak, co w przypadku pierwszej z nich – choć powoduje
niedosyt – pozwala de facto na odbiór dzieła jako na swój sposób kompletnego,
skazuje tę drugą na niemożność pełnej oceny. Chodzi, rzecz prosta, o nieukończenie obydwu tekstów. Książki o starej kobiecie powstał zaledwie kilkudziesięciostronicowy fragment; w przypadku Samego wśród ludzi dysponujemy całym tomem
pierwszym planowanej dylogii oraz bardzo niewielką cząstką tomu drugiego. Autor
pisał o swoich zamierzeniach:
Powieść byłaby duża [...]. Byłaby kroniką rodzinno-społeczno-szlachecką – z czasów 1840 mniej
więcej – aż po 1870 i później. [...] nie tyczyłaby się prostych subiektów – lecz struktury typów17.

Warto też przytoczyć kilka zdań z listu, w którym Brzozowski bardziej szczegółowo omawia fabułę planowanego cyklu:

13
14

15

16
17
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Ibidem.
Wyjątek pod względem wykorzystywania wątków związanych z polskim wiekiem XVIII stanowić
może właśnie powieść Sam wśród ludzi, lecz również z pewnymi zastrzeżeniami, o czym jeszcze
będzie mowa.
S. B r z o z o w s k i, Narodowe kłamstwa. W: Opętane zegary. Wybór publicystyki społeczno-politycznej z lat 1905–1907. Wybór, wstęp A. M e n c w e l. Warszawa 1986, s. 55 (Pierwodruk: „Przegląd Społeczny” 1906, nr 17).
Ibidem, s. 56.
S. B r z o z o w s k i, Listy. Oprac., przedm., koment., aneksy M. S r o k a. T. 1: 1900–1908. Kraków
1970, s. 432.
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Idea Dębiny [taki tytuł nosić miała cała dylogia – P. M.] jest taka. Polska upadła de nomine, złączona z resztą ludzkości katolicyzmem. [...] Bohater mój wyrusza w świat. Wszystko to aż nazbyt dramatyczne. I etap Berlin – lewica hegeliańska, Schule der Freien. [...] W sumie świat europejski jest tak
samo opuszczony i sam jak i Polska. Nic nie ma18.

Dalsza część opisu dotyczy już nie zrealizowanych zamiarów fabularnych, mających stanowić trzon kolejnego tomu. Dowiadujemy się o planowanym przez
Brzozowskiego samobójstwie Romana Ołuckiego (protagonisty Samego wśród ludzi)
i udziale jego syna (kolejnego głównego bohatera) w powstaniu styczniowym. W końcu miał pojawić się wnuk Romana, socjalistyczny agitator, który – ginąc za głoszoną ideologię – przekonuje do niej swojego ojca19.
Również bezpośredni przodkowie samego Romana Ołuckiego należą do najważniejszych reprezentantów postaw, wobec których dorastający mężczyzna będzie
zmuszony się określić. Słowo „wobec” jest tu niejako centralne; można nawet rzec,
że bohaterowie Brzozowskiego wychowują się nie w r o d z i n i e, ale samodzielnie –
właśnie w o b e c niej20.
O ile ojciec młodego Ołuckiego, Konstanty, uczestnik wojen napoleońskich,
hulaka i „cielesny wizerunek szlacheckiego temperamentu”21, nie będzie nas zbytnio interesował, o tyle kasztelan Marcin Ogieński – dziadek Romana, teść Konstantego – jest postacią niezwykle istotną dla powieściowego obrazu osiemnastowieczności. Co ciekawe, podobnie jak praktycznie wszyscy bohaterowie tej – bądź co
bądź – historycznej powieści (zob. C 89), stanowi kreację całkowicie fikcyjną. Wynika to z zamiaru „przeniesienia punktu ciężkości treści historycznej ku wnętrzu
[...]”; z pragnienia „charakteryzowania nie zdarzeń historycznych, nie postaci historycznych, ale umysłowości i postaw duchowych, idei czasów”22. Tedy, jak pisze
Jerzy Maciejewski, „roi się w tym tekście, podobnie jak w Płomieniach, od rozmaitych
kreacji postaciowych, które są symbolicznymi odpowiednikami określonych struktur kulturowych i historycznych”23.
Epitafium dla „ostatniego z cywilizowanych”. Kasztelan Marcin Ogieński
Pierwszą z dwóch czołowych postaci-figur będących spadkobiercami umysłowości
XVIII wieku24 jest wspomniany Marcin Ogieński, kasztelan na zamku w Kopajgrodzie. Kreacja ta pomyślana i zrealizowana została w sposób niezwykle efektowny;
18
19
20

21
22
23
24
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Ibidem, s. 731–732.
Zob. ibidem.
A. M e n c w e l (Stanisław Brzozowski – kształtowanie myśli krytycznej. Warszawa 1976, s. 82–83)
zauważa, że „przypadek Brzozowskiego jest g r a n i c z n y w swoim odejściu od [...] modelu idealnego rodziny w jej funkcji społecznej. Jest to taki przypadek, w którym rodzina nie spełnia ż a dn y c h pozytywnych funkcji w kształtowaniu osobowości, w którym c a ł a treść relacji rodzinnych
jest czysto negatywna [...]. [...] przede wszystkim rodzina nie uzbraja i nie przygotowuje osobowości do wejścia w inne, pozarodzinne systemy społeczne zbiorowości [...]”.
Ibidem, s. 69.
K o ł a c z k o w s k i, op. cit., s. 229.
J. Z. M a c i e j e w s k i, W kłębowisku przeciwieństw. Obraz idei w prozie narracyjnej Stanisława
Brzozowskiego. Warszawa 1974, s. 77.
Drugim reprezentantem „osiemnastowieczności” będzie ksiądz Klemens Rotuła; analiza tej postaci stanowi dalszą część niniejszej pracy.
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swego uznania dla niej nie krył choćby Andrzej Mencwel, podziwiając „wspaniałą
postać starego kasztelana, Ogieńskiego, ostatniego prawdziwego reprezentanta
Wieku Świateł, otwierającą swą autocharakterystyką Samego wśród ludzi”25. Owa
autocharakterystyka, zawarta w liście pana Marcina do jego krewniaka z Francji,
pana de Vandal, stanowi swoiste kompendium wiedzy o kulturze salonów wieku XVIII, obumierającej z wolna, wyradzającej się na peryferiach Europy w pogardę dla wszystkiego, co nowe i zmuszające do czynu. Już samo miejsce, w którym
znajduje się rezydencja Ogieńskiego – podolskie miasteczko Kopajgród – jest znaczące. Oprócz podnoszonego przez Wykę wyboru kresów przez Brzozowskiego jako
silnie sprzężonych z rodowodem polskiego romantyzmu (zob. C 91), warto zwrócić
uwagę na inny istotny fakt. To na kresach przecież położone jest miasto Targowica;
z tamtych terenów pochodzili wszyscy trzej przywódcy niesławnego porozumienia:
Stanisław Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski i Franciszek Ksawery Branicki. Ma
to znaczenie o tyle, że sam kasztelan Ogieński również zgłosił akces do konfederacji targowickiej (zob. S 35).
Także forma epistolarna, w jakiej Brzozowski zapoznaje nas z postacią i zarysem
umysłowości kasztelana, nie jest przypadkowa. Nie chodzi tu tylko o polifoniczność
i o u d o s t ę p n i e n i e bohaterowi rozbudowanej, swobodnej formy wypowiedzi,
w której ukaże on „światopoglądową panoramę XVIII stulecia, formułę wieku oraz
jego ideologii, uczuciowości i doznań historycznych” (C 133). Paul Hazard przypomina bowiem o szczególnej wśród bywalców XVIII-wiecznych salonów, do których
kasztelan niewątpliwie się zaliczał, predylekcji do listownej formy komunikacji (czy
może raczej, posługując się dzisiejszym językiem, autoprezentacji):
Nigdy termin „korespondować” nie miał równie głębokiego sensu. Listy, kontynuacja rozmowy,
zachowują całą jej żywość; ich autorom wydaje się, że ciągle jeszcze biorą udział w rozmowie, z dala od
salonu, do którego przenosi ich tęsknota26.

Przecież tęsknota Ogieńskiego przenosi go w głównej mierze w czasie – ku minionej, oświeceniowej epoce, zniszczonej przez „te wszystkie wypadki lat czterdziestu” (S 4)27, ku epoce Cagliostra i Casanovy, o której kasztelan pragnąłby napisać
(odwołując się do gatunku gnomicznego, podobnie jak listy niesłychanie popularnego w XVIII wieku) w dziele Maksymy i spostrzeżenia ostatniego z cywilizowanych
(S 9). „Ostatniego”, bo nie tylko Roman Ołucki jest w powieści Brzozowskiego „samym wśród ludzi”. Piotr Dejneka zauważa:
samotność jako egzystencjalna przypadłość człowieka, jej rozpoznawanie, oswajanie i zwalczanie są
stale widoczne na kartach twórczości autora Legendy Młodej Polski. Widać to począwszy od wczesnych
rozważań nad sztuką, [...] a skończywszy na twórczości literackiej28.

25
26
27

28
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M e n c w e l, op. cit., s. 69.
P. H a z a r d, Myśl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza do Lessinga. Przeł. H. S u w a ł a.
Warszawa 1972, s. 212.
Akcja powieści toczy się około roku 1830, chodzi więc zapewne o rozbiory Polski (którym nb. kasztelan nie był zbytnio przeciwny) i – przede wszystkim – o rewolucję francuską oraz o czasy napoleońskie – wydarzenia ostatecznie kładące kres porządkowi i kulturze ancien régime, z którą bohater się utożsamia.
P. D e j n e k a, Sam wśród filozofów. Alienacje i próby ich przezwyciężenia w twórczości Stanisława
Brzozowskiego. Warszawa 2011, s. 11.
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Poczucie alienacji wydaje się więc też nieobce staremu kasztelanowi. Samą treść
listu do pana de Vandal trafnie opisuje Krzysztof Fiołek; warto przytoczyć fragment
jego artykułu:
Pisząc [...] list będący mieszaniną erudycyjnych uwag, towarzyskich uprzejmości i karykaturalnego
krasomówstwa, kreśli sugestywny autoportret.
[...] rozczarowany życiem humorysta daje raz za razem próbę własnego smaku [...]. Manifestuje swe
oczytanie, wzmiankując panią de Staël, Rousseau czy Condillaca. Poprzez takie zabiegi wyłania się
bardzo specyficzny konserwatysta, który na chrześcijaństwo patrzy przez okulary Edwarda Gibbona,
a do Klemensa Metternicha pisze listy. Pomstuje w nich, „że nie do zniesienia jest stan rzeczy, w którym
każdy musi być stróżem własnych lokajów i pilnować ich, aby się nie zepsuli”29.

W dalszej części refleksji nad postacią Marcina Ogieńskiego badacz stwierdza:
Kasztelan stara się trzymać jak najdalej od przesądów, wiązanych głównie z religią, [...] od radykalizmu społecznego czy narodowego, który konsekwentnie mianuje jakobinizmem. Pojawia się zabieg,
który uważam za kluczowy dla metody krytycznej Brzozowskiego, a mianowicie kompromitowanie idei
poprzez obyczajowość z nich wywiedzioną.
[...] Kasztelan wierzy w przezorność i doświadczenie dyplomatyczne Zamoyskich, Potockich, Branickich, Krasińskich [...]. Czytelnik nie może mieć żadnych wątpliwości co do tego, że strachem o stan
posiadania są motywowane wszystkie antypowstańcze filipiki Ogieńskiego [...].
Kryterium obyczajowo-towarzyskie jest zupełnie pierwszorzędne, łagodzi lub wzmaga ideowe rozbieżności. Ogieńskiemu bezbrzeżnie więcej imponuje salonowiec [i targowiczanin] Kossakowski niż „jakobin” Kościuszko. [...] W samych superlatywach opisuje Ogieński wnukowi czasy swej młodości, kiedy
to „oddychało się dowcipem i dobrymi manierami”, a „jedno powiedzenie czyniło cię sławnym”, bo „Europa to było towarzystwo dziesięciu tysięcy świetnych osób” i „nikt nie czuł się osamotniony”30.

Wzmianka o „kompromitowaniu idei poprzez obyczajowość z nich wywiedzioną”
wydaje się tu szczególnie cenna. Zresztą nie tylko ona jest tej kompromitacji narzędziem – podobną funkcję zdają się spełniać w przypadku Marcina Ogieńskiego
domniemane źródła części jego przekonań, przestrzeń otaczająca bohatera czy pewne archetypiczne wzory jego postaw.
W przypadku pierwszego z tych trzech zagadnień warto zwrócić uwagę na racjonalizm, którym szczyci się kasztelan („Je suis cartésien i nie ma nic wstrętniejszego niż to wasze współczucie” áS 21ñ – deklaruje). Otóż w Ideach czytamy:
Racjonalizm [...] przemawiał do przekonania szlachty, gdy już nie była ona pewna swych obyczajów,
g d y n i e m i a ł a ż a d n e g o t y p o w e g o w z o r u ż y c i a. [...] gdy w jakiejś klasie wzór ten został
utracony i powodzenie lub niepowodzenie stają się zależnymi od przypadku, dojrzała ona do racjonalizmu demoralizującego ją. Może ona żyć indywidualnymi przyzwyczajeniami, ale nie może zbiorowo
myśleć; każdy jej przedstawiciel czuje się zachwycającym wyjątkiem i im bardziej ceni swą wyjątkowość,
tym łatwiej mu poświęcić klasę31.

Trudno nie odnieść wrażenia, że przekonanie kasztelana o sile rozumu – przede
wszystkim własnego i ludzi sobie podobnych – jest właśnie swoistą strategią obronną, pomagającą w anachronicznym trwaniu. Podobnie rzecz ma się z zapewnienia29
30

31
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K. F i o ł e k, W płomieniach polskości. Stanisław Brzozowski wobec „sprawy narodowej”. W zb.:
Stanisław Brzozowski. Powroty. Red. D. T r z e ś n i o w s k i. Radom 2013, s. 135–136.
Ibidem, s. 136–137. Te – nieco przydługie, można by sądzić – cytaty wydają mi się konieczne.
Z racji swej celności zwalniają bowiem od ponownego opisywania rzeczy raz już opisanych oraz
pozwalają czytelnikowi zorientować się w podstawowych składowych kreacji postaci, przy założeniu
których będą prowadzone dalsze rozważania.
B r z o z o w s k i, Idee, s. 431.
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mi Ogieńskiego o jego, „ostatniego z cywilizowanych”, e u r o p e j s k o ś c i. Nadużywanie tego pojęcia krytykował Brzozowski w Legendzie Młodej Polski, dostrzegając
w nim fasadę dla pielęgnacji „swoistego, sielankowego, sentymentalnego, obłudnego nihilizmu” (L 264). Zwalnia on – w tym przypadku w obliczu niemożności komunikacji z reprezentującymi nowe czasy „barbarzyńcami”, „jakobinami” i „lokajami” –
z obowiązku jakiejkolwiek aktywności; powoduje zanik „samego pojmowania mężnej,
odpowiedzialnej woli”, pozwala bez odrazy przeglądać się w „tafli zastoju” (L 264).
Wszystko to – racjonalizm, odwoływanie się do europejskości i zachodniej (niemal nigdy polskiej!) literatury, przybierające niekiedy znamiona idolatrii32 – jest
tylko formą utwierdzania samego siebie w przekonaniu o swojej wyższości. Wypada w tym miejscu przytoczyć kolejny pogląd zawarty w Legendzie Młodej Polski,
a idealnie korespondujący z postawą Ogieńskiego. Oto opisując sytuację kulturową
polskiej szlachty, Brzozowski zauważa, że kultura była dla niej „zamorską nowinką,
czymś, czym można w razie potrzeby sobie i innym oczy ćmić: nie była własnym,
tu stwarzanym dziełem” (L 95).
Podupadłe, przebrzmiałe koncepcje, składające się na poglądy kasztelana, znajdują w otaczającej go przestrzeni swoją symbolikę. W symbole – tak ważne dla pisarstwa Brzozowskiego33 – obfitują kopajgrodzkie postaci, zwierzęta i przedmioty:
Pałac kopajgrodzki wyludniał się coraz bardziej i posępniał; snuła się po kurytarzach służba zestarzała, pełna dziwacznych przyzwyczajeń; nie odnawiana liberia różnych antyków lokajskiego rodu,
dziwaczna, zbrukana, maskaradowa elegancja dwóch czy trzech niegdyś faworytek pana kasztelana,
nieprawidłowo nakręcane zegary [...], osowiałe, zapasione pinczery [...]. Od czasu do czasu umierał ktoś
ze starych weteranów liberyjnych; w pewien dzień jesienny szedł pod topolami, z których leciały liście,
kondukt masek; z podwiązanymi zębami [...] szła, chuda jak tyka, niegdyś markiza z Parc-aux-Cerfs
kopajgrodzkiego, wlokły się figury w perukach, harbajtlach [...]. Umarł „młodszy”, poza siedemdziesiątkę sięgający kamerdyner. [...] Kasztelan gadał z ptakami, uczył je śpiewek i wykrzyków; doprosić się nie
mógł starej i złej papugi, by krzyczeć się nauczyła „Magdalena! Magdalena”. [...] ptak milczał albo [...]
wykrzykiwał „Kusy! Kusy!” – wyraz, który przyswoił sobie od pana Ołuckiego, z nawoływań jego na
ogara. [S 171–172]

Cały ten fragment obrazuje de facto obumieranie – używając słów Wyki – „ostatnich pozostałości stanisławowskiego świata”; zamku – „symbolu klasycystycznej
ruiny” (C 92). Centralny punkt opisu stanowi pochód chwiejnych postaci, wlekących
się niby mary. Stylizowany bodaj na średniowieczny danse macabre, stracił – podobnie jak kopajgrodzkie zegary – rachubę czasu. Znacząca jest też papuga, mimo
usilnych żądań kasztelana śpiewająca pieśń witalizmu, który w powieści reprezentuje Konstanty Ołucki i jego – zapewne wykorzystywany do leśnych gonitw – ogar.
Tak jak Roman „nawiązuje [...] ze światem, w obrębie którego egzystują psy myśliwskie, dziki, konie rasowe, psychiczną łączność”34, tak Ogieński „od lat czuł się
spokrewnionym” z „wersalskimi papugami i niektórymi pinczerami” (S 224). Symbolika tego kontrastu sprawia wrażenie aż nazbyt czytelnej, zwłaszcza że papuga
z pewnością nie należy do ulubionych przez autora Płomieni reprezentantów fauny35.
32
33
34
35
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Zob. S 21: „Gdyby Duch Święty podyktował apostołom choć jedno powiedzenie pana de Chamfort
lub de Ligne’a, zaraz bym się nawrócił i kazał ochrzcić”.
Zob. M a c i e j e w s k i, op. cit., s. 108.
Ibidem, s. 118.
W noszącym znamienny tytuł Z nekrologii artykule S. B r z o z o w s k i e g o (w: Opętane zegary,
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Metaforą odchodzącego świata jest też rozpadająca się ozdobna figurka. Którejś
nocy Kasztelan:
nieopatrznie wypuścił z rąk statuetkę z sewrskiej porcelany; rozbiła się w drobne okruchy. „To już nigdy
nie będzie istniało i ja nie będę istniał; [...] je suis de la porcelaine, qui se souvient [...]” [...], ale po chwili pochylił się nad okruchami swej figurki i chciał je dosztukowywać: były zbyt drobne [...]. [S 170]

Ucieczka ku „skamieniałościom życia minionego” (L 108) okazuje się tedy niemożliwa.
Na koniec rozważań dotyczących kasztelana Marcina Ogieńskiego36 warto zastanowić się, jakie miejsce zajmuje on wśród typów XVIII-wiecznych libertynów. Do
takowych z pewnością bowiem się zaliczał, jeśli uwzględnić jego ateizm, liczne (niegdyś) faworyty i romanse37, a za libertynizm uznać – za Jerzym Snopkiem – XVIII-wieczne „rozluźnienie w dziedzinie moralności” i erotyki oraz „drwinę i nierzadko
szyderstwo pod adresem Kościoła i religii” (O 9). Jerzy Łojek zaś przedstawia kolejny aspekt oświeceniowego ruchu, który charakteryzuje postępowanie kasztelana:
Pogarda dla obiegowej normy moralnej i zasad etycznych „dobrych dla gminu” skłaniała libertyna
do przyznawania nielicznym tylko, sobie podobnym38, [...] pełnych praw i do traktowania ich jako partnerów; istoty, które nie dorosły umysłowo i moralnie do wyzwolenia się z przesądów i wzniesienia się
ponad obyczajowe konwencje, mogły być dlań tylko przedmiotem lub narzędziem działania39.

W zaproponowanej przez siebie typologii „literackich wzorów postaw libertyńskich” (O 84) Snopek wyróżnia tzw. „libertynizm arystokratów” (O 132). W wielu
punktach wykazuje on zbieżność z tym, co jest (albo było) udziałem Ogieńskiego:
wysoka pozycja społeczna, zapewniająca beztroskie (przynajmniej do czasu) życie,
liczne wojaże po salonach europejskich, a także – nieoczywiste wcale wśród libertynów40 – „skupienie całej uwagi na problematyce szczęścia jednostki ludzkiej,
zaniechanie zaś refleksji na temat szczęśliwego życia i harmonii społeczeństw”
(O 134). Taką właśnie postawę – eudajmonistyczną, nienawistną przecież Brzozowskiemu41 – reprezentował dziadek Romana Ołuckiego.
Libertyn dziecięcej wiary. Ksiądz Klemens Rotuła
Drugim z „XVIII-wiecznych” bohaterów Samego wśród ludzi jest wspominany już
kopajgrodzki ksiądz, Klemens Rotuła. Kreacja ta, wybitna w nie mniejszym stopniu
niż Marcin Ogieński, nie umknęła uwadze choćby Czesława Miłosza. W opowiada-

36
37
38
39
40
41
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s. 52) z „Przeglądu Społecznego” (1906, nr 16) ptak ten reprezentuje inercję oraz szybko gasnący
zapał: w obliczu czynu „dziękuje, kłania się i pozostaje w dziedzinie symbolu”.
Chodzi o rozważania poświęcone wyłącznie tej postaci; kontekstowo pojawi się ona bowiem jeszcze
na kolejnych stronicach pracy kilkakrotnie.
Zob. S 54: „Pan kasztelan [...] za rozpustnika się wielkiego uważa – że to dziewczęta w koronki
poubierał, w mleku kąpać każe, perfumami oblewa i dopiero przyjdzie sam” – kpi Rotuła.
A więc owym „dziesięciu tysiącom świetnych osób”, o których wspomina kasztelan.
J. Ł o j e k, Crébillon młodszy i jego współcześni, czyli libertynizm uśmiechnięty. W: Wiek Markiza
de Sade. Szkice z historii obyczajów i literatury we Francji XVIII wieku. Lublin 1975, s. 13–14.
Spojrzeć wystarczy na tzw. „libertynizm outsidera”, reprezentowany według S n o p k a (O 105)
przez T. K. Węgierskiego, który „z bólem i sarkazmem pisał o niesprawiedliwości”.
Zob. np. M. W y k a, wstęp w: S LXXI–LXXII.
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jącej o autorze Płomieni książce Człowiek wśród skorpionów noblista trafnie zarysowuje sylwetkę duchownego jako „jakobina, libertyna (i dziwkarza), a zarazem
człowieka dziecięcej wiary”, tytułując go przy tym „najdoskonalszą kreacją literacką Brzozowskiego i najgłębiej ujętą postacią księdza w polskiej, a może i światowej
literaturze”42.
Więcej miejsca poświęca Rotule badacz wątków religijnych w naszej literaturze
przełomu XIX i XX wieku, Dariusz Trześniowski. W swoim artykule dotyczącym
stosunku Brzozowskiego do polskiego Kościoła zawarł on kilka uwag charakteryzujących tego bohatera:
Księża Brzozowskiego wywodzą się z konserwatywnych środowisk społecznych. [...] Rotuła jest
chłopem. Wartości religijne, w postaci katechizmu, zostały im wpojone w procesie tradycyjnego wychowania [...]. Rotuła z dzieciństwa zapamiętał „baśń o cudownym przeznaczeniu człowieka [...]”43.

Trześniowski podkreśla też, że:
Rotuła był dzieckiem oświeceniowego przewrotu myślowego Woltera i Rousseau, świadkiem wielkich
wydarzeń politycznych, jak wojny napoleońskie, powstanie listopadowe. Sądził, że Polskę mogłaby
uratować radykalna rewolucja antyfeudalna, wzorowana na francuskiej44.

I wreszcie stwierdza:
Rotuła nie miał skrupułów. Wyniesiony z XVIII wieku libertynizm zdejmował zeń wyrzuty sumienia.
Nie krył się ze swymi kochankami i nie uważał, żeby ten fakt podawał w wątpliwość jego święcenia
kapłańskie45.

Ostatni cytat może nieco dziwić; akapity Samego wśród ludzi poświęcone kopajgrodzkiemu duchownemu pełne są bowiem jego wyrzutów sumienia z racji
własnej konduity. Snopek przypomina, że „linia podziału między libertynizmem
a prawowiernością przebiegała często nie pomiędzy ludźmi, ale właśnie w nich”
(O 85). Tak było i z Rotułą, w którym te dwie siły toczyły nieustanną walkę, niestety dla księdza, a ku uciesze czytelnika – nierówną. Motywowany erotyczną żądzą
libertynizm ścierał się z „prawowierną” religijnością, za którą tak naprawdę stał
strach duchownego przed śmiercią i ewentualnym potępieniem. Ów lęk właśnie,
a nie żal za grzechy, kazał mu rozmyślać o zdradach i defraudacjach, których się
dopuścił w czasach rewolucji francuskiej. Najbardziej wstrząsający chyba epizod
z młodości Rotuły tak oto zostaje opisany:
na tym przeklętym statku pod pokładem, wśród nocy, doczekawszy się, aż zaśnie towarzysz, zjadał
Rotuła w ukryciu przechowywany suchar, pił łyk wódki. I tak przez pięć nocy, w ciągu których tamten
umierał. [S 114]

Wspomnieniom tym towarzyszyła „okropna myśl, że to nie jest żal – ale strach
śmierci. [...] że nie myśli o Polsce, że w obliczu śmierci został sam ze swoim strachem o siebie” (S 114–115).
42
43
44
45
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Cz. M i ł o s z, Człowiek wśród skorpionów. Warszawa 1982, s. 110.
D. T r z e ś n i o w s k i, Od negacji do metafizyki zaścianka. Stanisław Brzozowski wobec Kościoła
polskiego. W zb.: Stanisław Brzozowski. Powroty, s. 65.
Ibidem, s. 66.
Ibidem, s. 67.
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Życie erotyczne składające się na libertyńskie oblicze księdza również przepełnione jest wyrzutami sumienia i goryczą. Podczas jednej z alkoholowych libacji
Rotuła wykrzykuje: „Chryste Panie! Po toś na krzyż wstąpił, abym ja z Małgosią,
Kaśką, Marysią... a powiadam ci, Panie Jezu, po coś żeś ty się tym wszystkim babrał” (S 53). W innym zaś miejscu kasztelan z właściwą sobie ironią zauważa:
Rotuła najpierw dziewce śpiewać sobie każe, potem sam nad sobą się rozpłacze, [...] że to i on,
i Marysia czy Zośka sierotka, to się dwie sierotki jak te gołąbki przyhołubią, a potem znowu do niej:
„Biednaś ty, nieszczęśliwa; wszyscy cię skrzywdzili i ja cię skrzywdziłem” [...]. [S 66]

Rotuła więc zasadniczo w każdej z ról, które w życiu na siebie przyjął, ponosi
klęskę. Kapłan za winowajcę swojej zguby – nie bez podstaw zresztą – uznaje Ogieńskiego: ów, gdy tylko poznał młodego księdza:
spostrzegł, że Rotuła męczy się swą czystością, [...] postanowił mu przyjść z pomocą, [...] rozwijał przed
nim „ewangelię Marii Magdaleny”. Bawił go ten syn chamski, który całkiem literalnie wierzył, że się tu
w podolskiej chacie na anioła urodził [...]. [S 109]

To kasztelan roztaczał przed pochodzącym z głębokiej nędzy duchownym wizję
ogólnej sprawiedliwości („ziemi [...] dla wszystkich ludzi”, O 111), mającej być owocem działań rewolucyjnych z 1789 roku. Adept nauk młodego Ogieńskiego z gorliwością neofity rzucił się w wir nowych idei, nie zauważając, że jego mentor odnosił
się do nich z pewnym dystansem, o czym sam wspomina:
jakeś to, pamiętasz, niewinność stracił, a ja ci mówiłem – żeś przyjęty został do kościoła ludzkości
i rozumu. I ty zaraz na serio... Pamiętasz, jakeś to Ewangelię palił i listy pisał: „Twój uczeń w Voltairze”...
[...] któż tobie jest winien, żeś nie miał taktu [...]. [S 112]

Wyrażenie „uczeń w Voltairze” nasuwa skojarzenie z innym dziełem Brzozowskiego. Paradoksalnie bowiem, choć sam był przecież reprezentantem stanu kapłańskiego, wydaje się Rotuła egzemplifikacją zawartego w Głosach wśród nocy
ostrzeżenia przed przekształceniem się (skądinąd mających słuszność) krytyków
klerykalizmu w „bractwo głuptasków w Wolterze”46.
Istotnie więc, rozpaczliwie powtarzane przez księdza pytanie: „Coś ty z moją
duszą zrobił?” (S 111), zdaje się znajdować w kasztelanie właściwego adresata.
Mefistofeliczny rys postaci Ogieńskiego staje się jeszcze bardziej widoczny, gdy
porównamy go z – będącym chyba świadomą paralelą do relacji między dwoma
mieszkańcami Kopajgrodu – wątkiem z księgi II (U drogowskazów zwidziska) Samego wśród ludzi. Chodzi mianowicie o rozgrywającą się w Berlinie historię lokaja,
którego Roman spotkał w więzieniu, Karla. Jego chlebodawca, emerytowany generał, podczas towarzyskiego spotkania postanowił zawrzeć z kompanami spontaniczny „kawalerski zakład”. Przekonany o miałkości rozumu swego kamerdynera
i jego bezgranicznym oddaniu, zadeklarował: „Mój Karl dla mnie duszę diabłu zapisze” (S 396). Zapewnienie generała, iż postąpi tak samo, skłoniło lokaja do przypieczętowania własną krwią tego osobliwego „cyrografu”, mającego rzekomo wybawić jego chlebodawcę od konieczności spłaty karcianego długu. Prostoduszny Karl
nie mógł sobie poradzić ze swoją decyzją; stopniowo popadał w coraz większy obłęd,
46
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którego finałem było morderstwo dokonane na chlebodawcy. Dla dalszego wyjaśnienia sytuacji udziela Brzozowski głosu dawnemu kompanowi generała, zeznającemu podczas procesu:
Prawie dwa lata żył człowiek z przekonaniem, że wszystko, co zrobi, jest właściwie już obojętne,
los jego bowiem został raz na zawsze rozstrzygnięty [...]. Musiał więc [generał] powiedzieć coś bardziej
ogólnego, coś, z czego Karl domyślił się, że to wszystko było żartem, żartem dla jenerała – czytelnika
Nicolaiego47. [...] Otóż, co może być żartem dla jenerała, może nie być żartem dla Karla, nie być żartem
dla diabła, na pewno nie jest żartem dla Chrystusa: a dusza już więc stracona i przez kogo? Przez własnego dowódcę oddana na pośmiewisko [...]. Gdy więc usłyszał z własnych ust jenerała, uśmiechniętych,
lekko żartujących ust, jak strasznego padł ofiarą podejścia, musiał uczuć, jak w głębi piersi pękła mu
ta napięta aż do bohaterstwa, aż do szału struna honoru wojskowego. [S 398–400]

Ksiądz, w przeciwieństwie do kamerdynera, nie musi się domyślać – kasztelan
wprost mówi mu o swoim od początku kpiącym stosunku:
Mój ty drogi – jeżeli chcesz, to ci powiem, przykra to rzecz, mais tu étais un drôle d’une particulière
espèce... Takiego nie widziałem – ja ci byłem szczerze wdzięczny – byłeś naprawdę interesujący...
[S 111–112]48

Parafrazując przytoczoną wypowiedź powieściowego świadka sądowego, rzec
by można, że nie wszystko, co jest żartem dla kasztelana, musi być żartem dla
Rotuły. Rozgrywający się w Kopajgrodzie dramat nie wymagał cyrografu – wystarczyła tragedia potrzeby wiary i jej zrujnowania. Warto przy tej okazji zwrócić również
uwagę na diametralnie różne postrzeganie wartości i funkcji słowa jako środka
ekspresji przez obydwie postaci. Dla Ogieńskiego, hołdującego sposobowi bycia
właściwemu XVIII-wiecznym salonom, słowo jest budulcem pozycji towarzyskiej,
narzędziem do tworzenia efektownych powiedzeń, kreowania bon motów czy wreszcie własnego samozadowolenia. Kwestia odpowiedzialności za treść zawieraną we
własnych oświadczeniach jest drugorzędna: jak przyznaje kasztelan, „inna rzecz
wypowiadać zdania, inna zaś je wyznawać” (S 4). Również i tym Ogieński gubi
Rotułę, postrzegającego słowo w kategoriach epistemologicznych, zainteresowanego jego prawdziwością i biorącego je – co zostaje mu wytknięte – „na serio”49.
Co ciekawe, podobnie jak w przypadku kasztelana, postawa Rotuły znajduje
swoje dość wierne odzwierciedlenie w typologii libertynów proponowanej przez

47
48
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Christoph Friedrich Nicolai, o którym tu wspomniano, był XVIII-wiecznym niemieckim racjonalistą.
Na marginesie warto odnotować jeszcze jedną beletrystyczną kreację Brzozowskiego, która wykazuje daleko idące zbieżności z sytuacją Rotuły. Chodzi mianowicie o bohatera powieści Pod ciężarem Boga, Konrada Czyńskiego, byłego księdza, który – porzuciwszy wiarę i stan kapłański pod
wpływem swej kochanki, Izy – zakłada wolnomyślicielskie, antyreligijne czasopismo. Nie mogąc
ostatecznie uwolnić się od wizji istnienia Boga, targany strachem przed potępieniem, wypowiada
w kierunku dziewczyny znamienne, nie wymagające chyba komentarza co do zbieżności z Samym
wśród ludzi, słowa: „Tyś mnie zgubiła! Tyś duszę moją zgubiła! Ja przez ciebie męki piekielne
cierpieć będę...” (S. B r z o z o w s k i, Pod ciężarem Boga. W: Pod ciężarem Boga. – Wiry. – Płomienie.
Posł. M. W y k a. Kraków 2012, s. 101). Intrygujący jest też – powtórzony w Samym wśród ludzi
pod postacią przywoływanego wspomnienia Rotuły z podróży statkiem – motyw nieudzielenia pomocy osobie potrzebującej: „Nagle przyszedł mu [tj. Czyńskiemu] na myśl jeden z jego kolegów
szkolnych, któremu pozostał winien trzysta rubli i który umarł w nędzy” (ibidem, s. 52).
Widać to w reakcjach emocjonalnych księdza na krytykę i wypominanie przewin tak przez Romana, jak i przez Ogieńskiego.
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Snopka. Oto badacz wyszczególnia w swojej klasyfikacji tzw. libertynizm duchownego, egzemplifikując go losami Adama Naruszewicza. Zadziwia ilość podobieństw
między dziejami powieściowej postaci a historią wielkiego XVIII-wiecznego poety-biskupa, o którym czytamy:
Naruszewicz jest ucieleśnieniem walki starego z nowym. Wychował się i wykształcił [...] w środowisku klerykalnym [...].
Jeśli idzie o ograniczenia, to w równym stopniu krępował Naruszewicza cały rynsztunek światopoglądowy, w jaki wyposażyli go bogobojni rodzice, jak i jezuicka edukacja. Trzeba było dopiero owego
potężnego parcia ducha epoki, w której centrum Naruszewicz się znalazł, by w jego światopoglądzie
zaczęły powstawać coraz liczniejsze pęknięcia i wyłomy. Osoba uwielbianego króla stanowiła żywe antidotum na wyrzuty sumienia. Zaczęła dochodzić do głosu zmysłowa natura [...]. [O 85–86]

Gdyby nie jezuicka edukacja, której Rotuła nie posiadał (tak jak Naruszewicz –
jakobińskiego epizodu), a także kolosalna różnica w usytuowaniu obydwu postaci
w hierarchii społecznej, można by powiedzieć, że przytoczony opis jest wiernym
odzwierciedleniem drogi duchowej kopajgrodzkiego kapłana. Szczególną uwagę
zwraca pojawiająca się w obu opowieściach postać swoistego „kusiciela” czy „inicjatora” zmiany światopoglądu, skutecznie zagłuszającego (przynajmniej do czasu)
strach przed potępieniem lub wyrzuty sumienia. W powieściopisarstwie Brzozowskiego staje się ona – jeśli oprócz Rotuły wyliczyć lokaja Karla oraz niektórych
bohaterów pozostałych utworów, choćby wspomnianego Czyńskiego – swoistym
leitmotivem, wartym, być może, osobnego namysłu.
„Wiek osiemnasty tryumfował” (S 126) – czytamy w Samym wśród ludzi po tym,
gdy główny bohater, dorastający Roman Ołucki, po raz pierwszy wejdzie nocą do
pokoju córki jednego ze służących w kopajgrodzkim zamku. Bezceremonialnie, choć
z pewnym do siebie obrzydzeniem, zapyta chwilę wcześniej jednego z lokajów:
„A Margot gdzież tutaj sypia?” (S 125). Ta krótka scena jest w dużej mierze symboliczna dla postrzegania osiemnastowieczności w pierwszym i jedynym tomie Dębiny.
Na rozwiązłość erotyczną jako komponent kultury XVIII-wiecznej wskazuje wszak
Brzozowski dobitnie, uznając przecież etykę – w tym płciową – za niezwykle istotny
aspekt porządku społecznego50.
Ilość akcentów negatywnych, w które wyposażone zostają Brzozowskiego powroty do XVIII wieku, wyklucza w zasadzie elementy pozytywne. Z pewnością
spowodowane jest to określoną wrażliwością artystyczną twórcy (a także polskiego
modernizmu jako takiego), wzdragającego się raczej przed tym, by w swych dziełach
roztaczać świetlane lub choćby pogodne wizje. Dobitnie uwidacznia to kreacja dwóch
omawianych tutaj bohaterów. Niezależnie, czy przenoszące ich ku wspomnianemu
stuleciu reminiscencje mają charakter afirmacyjny (jak w przypadku Marcina
Ogieńskiego), czy też pełne są żalu i odrazy do samego siebie (jak u Klemensa Rotuły) – nie ulega wątpliwości, że dramat obydwu wiąże się właśnie z kulturą i umysłowością wywiedzioną z Wieku Świateł. Ich biografie wydają się po prostu odpowiedzią na pytanie: Unde malum? – padające w kontekście „struktury duszy polskiej”

50
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Brzozowski podkreślał, że „stanowcza i silna moralność płciowa” (L 102) to warunek naprawdę
twórczego działania.
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kolejnych pokoleń przedstawionych w powieści Sam wśród ludzi. Tak naprawdę
bowiem powrót do osiemnastowieczności w ujęciu autora Płomieni stanowi potwierdzenie jego idées fixes (i to nie tylko w podejściu do historii), przez które jest ona
przefiltrowana. Wiek XVIII okazuje się tedy niezbędnym zbiorem problemów i postaw
do przemyślenia w sytuacji stawiania pytań o źródła powikłań polskiej tożsamości;
o szanse rozwojowe kultury narodowej i o możliwość radykalnej, prospołecznej
przebudowy polskiej umysłowości.
Świadom jestem występowania w Samym wśród ludzi takich wątków, które –
choć pozwalają na uruchomienie kontekstów wiążących się z XVIII stuleciem – nie
znajdują w niniejszym artykule swojego opisu. Warta uwagi byłaby też głębsza
analiza postaci Ewarysta Zimorowicza: z jednej strony, archetypicznej wobec pozytywizmu, pochłoniętej prometejską wiarą w coraz to nowe naukowe (lub pseudonaukowe) teorie przyrodnicze, z drugiej zaś – będącej „duchowym spadkobiercą
kasztelana Ogieńskiego, nieco bardziej nowoczesnym, znającym Saint-Simona oraz
przykazania fourieryzmu, czytującym Benthama [...]” (C 100). Podobnie rzecz ma
się z ojcem Jerzego Flavela, bogatym angielskim plantatorem z Indii Zachodnich –
„człowiekiem o układzie duszy angielskiego XVIII wieku” (S 259). Wszystko to
jednak wątki o k o ł o o s i e m n a s t o w i e c z n e, które wykraczają poza temat tego
wywodu; nie znaczy to przecież, że nie są warte podjęcia. Wręcz przeciwnie, pozostaje mieć nadzieję, iż znajdą swoich badaczy.
Abstract
PIOTR MISZTELA Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw
ORCID: 0000-0003-0869-7677
UNDER THE BURDEN OF ENLIGHTENMENT STANISŁAW BRZOZOWSKI’S 18TH Century
BIOGRAPHIES AND DIAGNOSES IN THE NOVEL “SAM WŚRÓD LUDZI”
(“ALONE AMONG PEOPLE”)
The subject of the article are references to the 18th century in Stanisław Brzozowski’s novel Sam wśród
ludzi (Alone among People). 18th century exponents in the novel are first and foremost the figures of
Marcin Ogieński and priest Klemens Rotuła who in various ways struggle, in the face of the social-political changes that took place at the onset of the Age of Reason, with the fall of their ideals. The aim
of the argument is a presentation of the references’ functionalities as well as placing them against the
background of Brzozowski’s general creative and world view assumptions. In Brzozowski’s reflection,
returns to the 18th century provide with opportunities to question for the roots of modernity and for
the sources of the (negative) stances contemporary to him. The returns also co-create, which the author
of the paper tries to prove, the cultural diagnoses and projects put forward by Brzozowski, as well as
support the ethical conceptions.
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KIM JEST „RUDOBRODY RZEŹBIARZ”? RAZ JESZCZE O NOWELI
„AD LEONES!”
Dzieło sztuki cierpi, bladnie w pomieszczeniach, w których
ma cenę, ale żadnej wartości. Może błyszczeć jedynie tam, gdzie
otacza je miłość. [...] Nigdy [...] nie przystaje na zapożyczoną wielkość1.

Od charakterystyki do estetyki
„Zwykle mówię zdanie moje stanowczo i nieoględnie, dlatego że jestem we walce
z c a ł y m k i e r u n k i e m s z t u k i i w i e d z y” – słowa te w maju 1881 skierował Cyprian Norwid do Józefa Bohdana Wagnera w krótkiej notatce2. Dalej autor
Vade‑mecum konstatował: „A że z całym, przeto zarazem nie ufam o s t a t e c z n i e
sądowi memu”3. O ile początkowa część wypowiedzi stanowi swego rodzaju podsumowanie – mówiąc najogólniej – poglądów Norwida dotyczących sztuki i krytyki
współczesnej, a także ujawnia przekonanie o niepełności scjentyficznego poznania,
o tyle końcowa jej część ma nieco przewrotny charakter: z jednej strony, jeszcze
raz dobitnie podkreśla punkt widzenia poety, z drugiej, zakłada ewentualność
błędnego odczytania rzeczywistości.
Do dzieł, które w sposób „stanowczy i nieoględny” przedstawiają poglądy autora Vade‑mecum na temat kondycji moralnej artysty i sztuki, zalicza się nowela „Ad
leones!”, napisana najprawdopodobniej, analogicznie jak notatka skierowana do
Wagnera, na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku. Ten krótki i ważny utwór
był najszerzej komentowany spośród wszystkich tekstów wchodzących w skład tzw.
Trylogii włoskiej. O noweli „Ad leones!” wspominał m.in. Zenon Przesmycki „Miriam”
w pierwszym numerze „Chimery”, w którym miała swój pierwodruk. Wielu badaczy
próbowało udzielić odpowiedzi na pytanie o naczelny (lub jednoznaczny) sens płynący z treści utworu. Konrad Górski dokładnie rozpatrywał poszczególne partie

1
2
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ustalił, wstęp, uwagi kryt. J. W. G o m u l i c k i. Warszawa 1971, s. 153.
Ibidem, s. 154.
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tekstu, pochylając się równocześnie nad językiem noweli4. Jego refleksjom towarzyszyło przekonanie, iż Norwid chciał ukazać, dlaczego sztuka jemu współczesna
„jest tak straszliwie bezideowa”5. Zofia Stefanowska podkreśliła przede wszystkim
trudny status artysty, rozdartego między konfliktem z publicznością a faktem konieczności finansowania sztuki przez nią6. Podobnie Zofia Trojanowiczowa, odczytująca „Ad leones!” przez pryzmat konwencji powieści kryminalnej, zaznaczała, iż
główny bohater sprzeniewierzył się swemu powołaniu7. Nieodłączny element wielu
rozważań na ten temat (m.in. Górskiego, Wyki, Stefanowskiej, Trojanowiczowej)
stanowiła refleksja nad odpowiedzialnością poszczególnych bohaterów noweli za
zmianę koncepcji wymowy dzieła rzeźbiarskiego, przekształconego z Christiani ad
leones w Kapitalizację.
Dociekaniom badaczy towarzyszyły próby charakterystyki autora tego czynu –
rudobrodego rzeźbiarza (wszak nie przez wszystkich uznawanego za protagonistę8).
To właśnie w jego rzymskiej pracowni, jak i w legendarnej Caffè Greco, toczy się
akcja noweli. Z jej treści wiadomo, że artyście nieustannie towarzyszył pies – dostojna charcica, często podziwiana przez przechodniów oraz gości kawiarni („cenną była
u w s z y s t k i c h śliczna charcica!”, N 1349). Fakt posiadania „charcicy kirgiskiego
pochodzenia” (N 133) skłaniał badaczy ku myśli, że bohater utworu był człowiekiem
zamożnym, zatem nie chęć wzbogacenia się zadecydowała o zmianie koncepcji dzieła sztuki, a w konsekwencji o jego sprzedaży. Znaczenie charcicy, stanowiącej egzemplifikację postawy artysty, podkreślił m.in. Juliusz Wiktor Gomulicki: „już sam
jej wybór przez rzeźbiarza wymownie świadczył o nim samym i o jego godności
umysłowej”, tym, co łączy psa i jego pana, jest nieustanna chęć przypodobania się,
zwana przez badacza „wrażliwością na cudze życzenia”10. To właśnie ona – według
Gomulickiego – doprowadziła artystę do radykalnej zmiany tematu rzeźby, która
pierwotne miała podejmować problematykę prześladowanych chrześcijan za rządów
cesarza Domicjana, a ostatecznie została przekształcona w Kapitalizację. Rolę psa
w tworzeniu kreacji bohatera noweli „Ad leones!” podkreślił także Górski:
Na urywku o charcicy kończy się charakterystyka rzeźbiarza. [...] To wszystko! Ani słowa o jego [tj.
rzeźbiarza] umysłowości, etyce czy pojmowaniu sztuki. Przez cały czas dalszego opowiadania nie do-
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K. G ó r s k i, „Ad leones!” (próba analizy). W: K. G ó r s k i, T. M a k o w i e c k i, I. S ł a w i ń s k a,
O Norwidzie pięć studiów. Toruń 1949, s. 67–81.
Ibidem, s. 68.
Z. S t e f a n o w s k a, Norwid – pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego. W: Strona romantyków.
Studia o Norwidzie. Lublin 1993.
Z. T r o j a n o w i c z o w a, O „Ad leones!” raz jeszcze. W: Romantyzm. Od poetyki do polityki. Inter‑
pretacje i materiały. Wybór, red. A. A r t w i ń s k a, J. B o r o w c z y k, P. Ś n i e d z i e w s k i. Kraków
2010.
G ó r s k i (op. cit., s. 69) uważał, iż rudobrody rzeźbiarz nie jest głównym bohaterem noweli, tym
samym przypisywał większą rolę Redaktorowi: „Prezentacja osób zaczyna się oczywiście od rzeźbiarza, o którym należałoby zrazu sądzić, że będzie głównym bohaterem utworu. Że on okaże
się tylko manekinem w ręku redaktora, jako kierowniczej postaci całej akcji, o tym przekonamy się
dopiero w toku opowiadania”.
Skrótem N odsyłam do: C. N o r w i d, Pisma wszystkie. T. 6: Proza. Część pierwsza. Liczby po
skrócie oznaczają stronice.
J. W. G o m u l i c k i, O „Trylogii włoskiej” Norwida. Wstęp w: C. N o r w i d, Trylogia włoska. Wyd.
z autografu J. W. G o m u l i c k i. Warszawa 1963, s. 17.
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wiemy się na ten temat nic. Jako człowiek rzeźbiarz pozostawiony jest w półcieniu całkowitej zagadkowości. Jedynie o jego wyglądzie zewnętrznym dowiemy się mimochodem, że posiada również pewne rysy
dostojności i majestatu (porównanie rudobrodego w czarnych aksamitach rzeźbiarza do starego weneckiego portretu [...])11.

W rozważaniach Górskiego i Gomulickiego naturalny wdzięk charcicy przeciwstawiony był postawie artysty, pozującego na wykwintnego rzeźbiarza, która zdawała się pozorna. Ku takim interpretacjom skłaniał ironiczny opis bohatera:
O rudobrodym w czarnych aksamitach rzeźbiarzu, który na teraz nieruchomie, jak stary wenecki
portret, siaduje i udziału nie bierze w bilardowych zachodach i zapasach, wie się, iż ten dosyć ma całodziennego ruchu w ciągu wielkiej pracy swojej i z wielkim podjętej zapałem, aby jeszcze wieczorem
rozrywkowych trudów poszukiwał. Zaś ażeby mieć naprzód pojęcie o uskutecznianym jakiego artysty
dziele, nie potrzeba na to (w przezacnym Rzymie) być do poufnego temuż artyście koła zbliżonym. P l a c - H i s z p a ń s k i jest właśnie o niewiele kroków od C a f f è - G r e c o – szerokie schody, we dwa skrzydła
rozwierające się i podrywające na M o n t e P i n c i o, jak gdyby z bruku ogromny jaki bajeczny ptak
chciał wzlecić i oczekuje tylko, aż się na piórach jego ludzie ugrupują... [N 135]

Kilkanaście lat temu Dariusz Pniewski zwrócił uwagę, że w cytowanym fragmencie znajduje się czytelna aluzja do weneckiego malarstwa portretowego, łącząca ironiczną charakterystykę rzeźbiarza z „Ad leones!” z innymi wypowiedziami
Norwida poświęconymi malarstwu rzeczonego regionu12. Jednak naczelnym tropem,
który wiedzie Pniewskiego od tekstu Norwida ku szkole weneckiej, jest znów...
charcica. Badacz pisze, iż ta była „dla wielu XIX-wiecznych krytyków i amatorów
sztuki znakiem rozpoznawczym malarstwa weneckiego”13. Na potwierdzenie tej tezy
Pniewski przytacza zdanie Théophile’a Gautiera, wiążącego wprost obecność chartów na płótnach malarzy mu współczesnych z oddziaływaniem motywów zaczerpniętych właśnie z malarstwa weneckiego14. Zdaniem autora książki Między obrazem
i słowem, już samo sięgnięcie po malarstwo weneckie, żeby skonstruować ironiczny portret rzeźbiarza, „wskazuje na stosunek Norwida do tego stylu”15. Refleksję
na temat jednoznacznie negatywnego traktowania malarstwa weneckiego przez
poetę, ugruntowaną w dotychczasowych pracach norwidologicznych16, można by

11
12
13
14

15
16
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G ó r s k i, op. cit., s. 71.
D. P n i e w s k i, Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej
Norwida. Lublin 2005, s. 285.
Ibidem.
Ciekawie o symbolice psów (w tym chartów) przedstawionych na płótnie Gody w Kanie Galilejskiej
P. Veronesego pisał niedawno Ph. B e a u s s a n t w książce Przejścia. Z renesansu do baroku (Przeł.
W. K l e n c z o n. Warszawa 2017, s. 98). Autor ten uważa, iż negatywna ocena malarstwa weneckiego była efektem powierzchniowych analiz, badacz podkreśla także, iż Gody w Kanie Galilejskiej
charakteryzują się bogatą symboliką:
„Dwa białe charty znajdujemy na pierwszym planie, przed muzykantami: to one otwierają scenę.
[...] Czym jest pies? Alegorią wierności. Zgodnie z tradycją, to właśnie stanowi o heraldycznej wartości charta: to z tego tytułu pojawia się na herbach, zawsze w obroży.
Przypatrzmy się. Dwa białe charty w scenie Godów są wzajemnie powiązane smyczą. Jeden z nich
obgryza kość. Na co spogląda tak uważnie drugi, czemu chce się zerwać z uwięzi? Patrzy na kota.
Detal, anegdota? Ale co robi kot? Wczepił się pazurami w wizerunek satyra. Co symbolizuje satyr?
Niewierność. Wciąż tylko anegdota? Czy parabola, która zatacza koło?” (ibidem, s. 97–98).
P n i e w s k i, op. cit., s. 289.
Zob. ibidem, s. 281–294. – D. D e c, Norwid i Poussin. „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2016.
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nieco bardziej sproblematyzować. Ciekawych rozstrzygnięć dostarcza relacja Norwida z odwiedzin wiosną 1881 Salonu Paryskiego, nb. uznawanych przez komentatorów twórczości artysty (m.in. Miriama17) za jedną z kluczowych inspiracji przy
powstawaniu noweli „Ad leones!” Recenzja paryskiej ekspozycji dowodzi bowiem
żywego stosunku Norwida do malarstwa weneckiego i równocześnie stanowi najpochlebniejszą z jego wypowiedzi na temat tej tradycji malarskiej.
Norwid o weneckim malarstwie – Salon Paryski 1881
W drugim fragmencie Salonu Paryskiego 1881 (zatytułowanym Sztuka okolicznościowa) autor Vade-mecum pisał:
Tam, gdzie tego roku rozczepiają płótno przedstawujące La Municipalité czy La Loi, na przyszły rok
będzie inna treść – i ten sam model poprawnie narysowany i namalowany biegle służyć będzie do figury przedstawującej La Légitimité lub La Pisciculture.
Cóż o tym mówić?... właściwiej może to do administracji należy. Atoli nie trzeba tego mięszać
z weneckim republikanckim pęzlem, bo tamto właśnie że n i e o k o l i c z n o ś c i o w e było i jest: też same
gołębie, co lecą przez Weroneza płótno nad głowami obywateli weneckich jedzących z Chrystusem
i artystami, pensjonowane są przez miasto d o d z i ś... Tamto n i e j e s t o k o l i c z n o ś c i o w o ś ć –
brać jedno za drugie jest zupełnym nieuctwem. Niemniej okolicznościowy jest Christianisme; potem
będzie grupa przedstawująca Antychristianizm lub Kapitalizację... itp. ... itd. [N 538]

Stworzone rok przed nagrodzeniem w Salonie malowidło Paula Baudry’ego
Glorification de la Loi (Gloryfikacja Prawa) poeta zestawił z konkretnym dziełem
Veronesego: wspominając o „gołębiach, co lecą przez Weroneza płótno nad głowami obywateli weneckich jedzących z Chrystusem i artystami [...]”, nawiązał wprost
do Godów w Kanie Galilejskiej – obrazu, który od roku 1798, w wyniku rozpoczętej
4 lata wcześniej grabieży i kontrybucji dzieł sztuki, eksponowano w Luwrze18.
W noweli Stygmat Norwid pisał, że to, co uwarunkowane okolicznościami, jest
„nie ż y w e” (bo zaledwie „upowodowane zdarzeniami” áN 128ñ), czyli dostosowane
do nich. Można mniemać, iż w Salonie Paryskim 1881 autor Vade-mecum ma na
myśli przede wszystkim partykularyzmy. Dlaczego jednak wedle Norwida ptaki nad
głowami obywateli weneckich biesiadujących wraz z Chrystusem to nie „o k o l i c zn o ś c i o w o ś ć”? Wspomniane „gołębie pensjonowane [...] przez miasto d o d z i ś”

17

18
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Po latach Z. P r z e s m y c k i (komentarz do „Ad leones!” W: C. N o r w i d, Pisma zebrane. T. E.
Wyd. Z. P r z e s m y c k i. Warszawa–Kraków 1911, s. 290) tak objaśniał genezę noweli: „Ten sam
salon, który w maju r. 1881 wywołał obie przesłane Wagnerowi krytyki, zbudził w poecie bezpośrednio potem trwalsze pragnienie satyry. Ten jarmark oczywisty, te przystosowywania się, te
zabiegi o zamówienia oficjalne [...], ta w gruncie obojętność dla sztuki, ta gotowość sprzedania jej
za takie czy inne »trzydzieści srebrników«, to rajfurskie stanowisko prasy i krytyki, te stręczycielstwa, poddawania, nastrajania, zalecania – musiały drażnić go w najwyższym stopniu swą obłudą
i bezczelnością. »Co innego jest bazgrać i bałamucić« – czytamy brutalny prawie wykrzyk we
Wszystkich ekspozycjach razem – »a co innego mówić rzecz«. I r z e c z ta, reakcja ta przeciwko
handlarstwu wszystkim, co się poczyna z dziewiczego natchnienia myśli, w epicki – w drugiej połowie roku 1881 – jęła mu się układać obraz satyryczny”.
Od lat dwudziestych XIX wieku twórczość Veronesego była uważana za jedną z najcenniejszych
i najbardziej znanych wojennych zdobyczy. Obraz ten po klęsce Napoleona nie wrócił do Włoch,
w przeciwieństwie do wielu innych dzieł sztuki.
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stanowiły niezbywalny element weneckiego pejzażu, a taki obraz został utrwalony
wyraźnie w świadomości polskich romantyków, w tym także Norwida. Antoni Edward
Odyniec nazywał je „integralną cząstką i jedną ze specjalnych osobliwości placu
św. Marka”19. Z kolei Zygmunt Krasiński wskazywał na ich podwójną symbolikę
(„białych tylko stado gołębi, co o Rzeczpospolitej, która ich karmiła, wspominają
gruchając [...]”20): po pierwsze, były one symbolem dawnej świetności republikańskiej; po drugie, ich gruchanie dowodziło żalu za bezpowrotnie utraconymi czasami znakomitości miasta. „Karmiono je kosztem skarbowym aż do upadku Rzpltej;
i te więc gołębie są tu pamiątką historyczną, którą Wenecjanie szanować umieją” –
pisał Michał Wiszniewski w Podróży do Włoch, Sycylii i Malty21. Drugi biegun wypowiedzi Norwida stanowi zwrócenie uwagi na upodobanie Veronesego do przedstawiania bogatych uczt, wesel, uroczystości... i ich ahistoryczność, niewierność
biblijnemu przekazowi – obywatele weneccy i artyści muzycy nie towarzyszyli
Chrystusowi w trakcie godów w Kanie Galilejskiej. Mimo to ów obraz nie jawił się
Norwidowi jako „o k o l i c z n o ś c i o w y”, gdyż rozumiał on specyfikę epoki, do której przynależał Veronese. Wyrażała się ona w celebrowaniu życia publicznego przy
stole, w teatralizacji codzienności i w nieustannym „świętowaniu”. Stosunkowo
wczesne wypowiedzi Norwida dowodzą znajomości – jednostronnego i powierzchownego – odbioru sztuki włoskiego malarza. Przekonuje o tym zwłaszcza wzmianka
w rozprawie Krytycy i artyści, napisanej w 1849 roku. Pobrzmiewa w niej echo
recepcji spuścizny Veronesego jako malarza, który „winien jest o b ż a r s t w a,
z powodu iż wiele uczt malował [...]” (N 594–595)22.
Wnikliwszych przybliżeń na temat Norwidowskiego rozumienia „sztuki okolicznościowej” dostarcza inny fragment Salonu Paryskiego 1881, w którym poeta objaśniał owo zagadnienie:
Utwory okolicznościowe do administracji, a nie do estetyki należącymi są dlatego, iż naprzód ograniczoną jest ich liczba, jak np. talii kart lub dekoracji w teatrze. Brać to za republikancki wenetyzm jest
brać np. kawiarnie śpiewające za żywe circenses historyczne i monumentalne! [N 538–539]

Warto zadać pytanie: dlaczego autor Vade-mecum tak stanowczo przeciwny był
zestawianiu dzieła Baudry’ego z „weneckim [...] pędzlem”, nadto – „republikańskim”?
Jaka może być geneza wspomnień o „administracji” czy też o „dekoracji w teatrze”
w kontekście porównań dzieł współczesnego mu artysty do weneckich mistrzów?
Do odpowiedzi na te pytania przybliżą inne teksty z epoki. Joris-Karl Huysmans
w L’Art moderne (Sztuka modernistyczna) – wydanym w roku 1883 zbiorze recenzji
(dotyczącym np. salonów paryskich z lat 1879 i 1880 oraz salonów niezależnych,
odbywających się w latach 1880 i 1881), zawarł także recenzję wiosennej ekspozycji z 1881 roku. Autor Katedry nie omieszkał wspomnieć o nagrodzonym płótnie
Glorification de la Loi:
19
20
21
22
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Cyt. za: M. S o k o ł o w s k i, Wenecja. Na stronie: http://nplp.pl/artykul/wenecja/2/ (data dostępu: 6 IV 2018).
Cyt. jw.
M. W i s z n i e w s k i, Podróż do Włoch, Sycylii i Malty. Wyd. 2. T. 1. Warszawa 1851, s. 11.
Wątek krytyki artystycznej w kontekście utworu Krytycy artystyczni omówiła A. L i s i e c k a
(Z problemów historyzmu Cypriana Norwida na marginesie tomu 7 „Pism”. „Pamiętnik Literacki”
1959, z. 2, s. 392).
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Sufit dla jednej z sal Sądu Kasacyjnego został zamówiony u pana Baudry’ego, nosi nazwę Gloryfi‑
kacja Prawa. Koncepcja malarza nie jest ani zbyt śmiała, ani bardzo nowatorska. To dekoracyjny,
tradycyjny sufit przedstawiający postać siedzącą na szczycie schodów świątyni, kobiety unoszące się
powyżej oraz inne – kucające obok lwa; całość jest ozdobiona flagą, sędzia z orlim nosem i w czerwonej
szacie wita Prawo uchylając kapelusz; [...] widać, iż [...] duże elementy stapiają się w jeden obraz, ale
trzeba przyznać, że postacie u pana Baudry’ego, choć zaprojektowane w tym samym stylu, który służy
wszystkim jednakowo, są eleganckie i dobrze przedstawione. To harmonijna i przejrzysta scena, pełna
imitacji dawnych mistrzów włoskich, ale mimo wszystko przewyższająca inne sufity przygotowywane
przez artystów odpowiedzialnych za wykonywanie podobnych zadań23.

Huysmans m.in. przybliżył – używając słowa klucza – „okoliczności” powstania
obrazu, co może wskazywać na powszechną znajomość jego genezy. Francuski
malarz ukończył obraz w 1880 roku. Kilka lat później został on umieszczony w Sądzie Kasacyjnym Pałacu Sprawiedliwości w Paryżu, w którym rozgrywały się niechlubne wydarzenia z historii Francji. Od roku 1793 do 31 V 1795 w obiekcie rezydował Trybunał Rewolucyjny. Wówczas z wewnętrznego dziedzińca – Cour de
Mai, odjeżdżały wózki ze skazanymi na gilotynę. Pałac Sprawiedliwości przeszedł
generalną rozbudowę pod kierunkiem Jeana-Nicholasa Huyota, a po jego śmierci
Josepha-Louisa Duca i Honoré Daumeta. Jego wnętrze, w którym umieszczono
obraz Baudry’ego, było porównywane do weneckiego Pałacu Dożów (podobnie jak
wnętrze Palais Garnier).
Stwierdzić, iż notatka Norwida dowodzi dystansu do dzieł nagradzanych podczas
cyklicznych ekspozycji paryskich, to zdecydowanie za mało. Tekst poety wydaje się
głosem sprzeciwu wobec opiniotwórczych wypowiedzi, których autorzy sytuowali
Baudry’ego obok przedstawicieli weneckiego koloryzmu, jako kontynuatora tej
tradycji. Wszak Sztukę okolicznościową otwierają słowa o krytyce artystycznej
(którą „Do najpocieszniejszego rodzaju literatury bez wątpienia policzyć można [...]”
áN 594ñ), mające charakter stanowczego postulatu:
Zadaniem krytyki jest w s z y s t k o p o s t a w i ć n a w ł a ś c i w y m m i e j s c u i o t w o r z y ć
o k n o – pozostawiając resztę światłu i czasowi – nic więcej!
Chwalić, ganić, zalecać, stręczyć, poddawać, nastrajać, przedawać... etc. ... to do krytyki wcale nie
należy. Góra skalista A t h o s, podobno że największa w Europie, cała przecież przekutą miała być na
popierś Aleksandra Macedończyka: i cóż z tego? – to nic do sztuki nie należało. [N 538]

Jednym z niezwykle przychylnych Baudry’emu krytyków był Paul Mantz, który, recenzując wystawiony przez malarza w Salonie w 1857 roku obraz zatytułowany La Fortune et le jeune enfant (Fortuna i małe dziecko), podkreślał, że zalicza
się on do „dzieł poważnych”, nawiązujących do włoskiej tradycji poprzez „styl
i koloryt”24. Z kolei Jules Vernes pisał o Baudrym, iż ten jest „pierwszorzędnym
kolorystą”25. Wszakże treść Salonu Paryskiego 1881 wydaje się polemiczna wobec
tez głoszonych w szczególności przez Gautiera – piewcy twórczości Veronesego
i konsekwentnego promotora malarstwa Baudry’ego. Gautier oceniał pochlebnie

23
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J. K. H u y s m a n s, Le Salon officiel de 1881. W: L’Art moderne. Paris 1883, s. 209–210. Na stronie: https://archive.org/details/lartmodern00huys (data dostępu: 6 IV 2018).
M. Z g ó r n i a k, Pędzel Tycjana. Francuscy malarze i krytycy XIX wieku wobec weneckiego Cinquecenta. Kraków 1995, s. 160.
Ibidem.
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dzieła autora obrazu Glorification de la Loi od 1853 roku26, a we wstępie do wydanej w 1875 książki Peintures décoratives de Paul Baudry au grand foyer de l’Opéra.
Étude critique (Dekoracyjne obrazy Paula Baudry’ego w głównym foyer Opery. Studium krytyczne) podkreślał, iż artysta ten osiągnął w swej twórczości świetność
kolorystyczną (czym niejako wpisywał się w grono kontynuatorów weneckiej szkoły malarstwa)27.
W trakcie prac nad dekoracją teatru muzycznego Baudry wyjechał w 1870 roku
do Wenecji, by studiować monumentalną sztukę Veronesego, która – oprócz dzieł
Michała Anioła – stanowiła dla niego istotny wzorzec. Wzniesienie spektakularnego budynku opery, której dekorację sporządził Baudry, dokonało się w czasie
przebudowy Paryża w epoce II Cesarstwa. Wspomnienie stawiania tego gmachu,
zwanego dawniej Operą Nową, pojawia się w korespondencji Norwida. W liście
z 1869 roku do Karola Ruprechta pisał on, iż „na zewnątrz stawa się [Opera] M uz y k i i L i r y k i Panteonem [...]”, czym w sposób ironiczny nawiązywał poeta do
prób wykreowania Paryża na nową stolicę sztuki, nowy Rzym. W słowach Norwida
wybrzmiewa świadomość pozorności i swoistej fasadowości owego przedsięwzięcia:
Wielmożny Karol Ruprecht i inni byli uwiadomieni na czas, iż skoro taki monumentalny gmach
jak O p e r a N o w a buduje się i skoro tenże na zewnątrz stawa się M u z y k i i L i r y k i Panteonem,
tedy należałoby, aby poważne Emigracji imiona (i np. Chór-polski) zaniosły petycję o niepominięcie
jednego z O j c ó w S z k o ł y – z m a r ł e g o w P a r y ż u – Chopina!28

Wróćmy jednak do Gautiera, który, opisując dekorację sufitu grand foyer Palais Garnier, wyraził opinię, iż przewyższa ona wnętrze Sali Wielkiej Rady w Pałacu
Dożów, a „jasny lazur nieba” porównał do białych obłoków na obrazach Veronesego29. Warto mieć na uwadze propagandowy charakter publikacji Gautiera, powstałej jeszcze przed ukończeniem prac malarza. Pochlebne opinie XIX-wieczny propagator sztuki weneckiej przedstawił wprost:
Dekoracja sufitu składa się z trzech części: środkowa, podłużna, ma czternaście metrów długości,
dwie pozostałe w podłużnej i zaokrąglonej formie – sześć metrów. Sala Wielkiej Rady w Pałacu Książęcym w Wenecji tylko dzięki samemu sufitowi oferuje bogate rozwinięcie malarstwa. W środkowej części
wznoszą się w jasnym lazurze nieba, poprzecinane białymi obłokami jak niebo Paolo Veronesego: Poezja,
Harmonia, Melodia, Chwała, towarzyszy im 20 figur młodych dziewcząt i chłopców, z których część
opiera się o balustradę w tle, otaczającą obraz, i którzy zdają się spoglądać na przechodniów we foyer30.

Można przypuszczać, iż to właśnie świadomość okoliczności powstania dzieł
i ich konfrontacja zadecydowały o jakże kategorycznym sprzeciwie Norwida wobec

26
27

28
29

30
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Informacje podaję za: Th. G a u t i e r, Correspondance générale. 1843–1845. Éd. C. L a c o s t e - V e y s s e d y r e. Sous la dir. de P. L a u b r i e t. T. 2. Genève–Paris 1986, s. 336.
Th. G a u t i e r, Préface. W: É. B e r g e r a t, Peintures décoratives de Paul Baudry au grand foyer
de l’Opéra. Étude critique. Paris 1875. Książeczka Gautiera poświęcona jest analizom malarskich
dekoracji Palais Garnier, nad którymi artysta pracował w latach 1865–1878 i na których wykonanie otrzymał zamówienie tuż na początku lat sześćdziesiątych.
C. N o r w i d, list do K. Ruprechta. W: Pisma wszystkie. T. 9: Listy. 1862–1872, s. 415.
Powracające w licznych recenzjach i omówieniach prac malarskich porównania do „nieba Veronesego” stanowiły sztandarową wypowiedź Gautiera, które odnosił także do twórczości E. Delacroix
oraz innych współczesnych mu artystów.
G a u t i e r, Préface, s. 14.
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umieszczania w jednej linii dokonań weneckiego mistrza, który namalował obraz
na zamówienie zakonu benedyktynów, pierwotnie zdobiący wnętrze refektarza
w Klasztorze Świętego Jerzego na wyspie San Giorgio Maggiore, ze współczesnym
mu dekoratorem, którego prace artystyczne powstawały na usługi reżimu i miały
charakter propagandowy. Kiedy się wie o krytycznym stosunku Norwida do Francji doby II Cesarstwa, wyrażonym m.in. w utworach Za kulisami czy też Quidam,
oczywiste wydaje się, iż na takie zrównanie dorobku Veronesego z dziełami ulubieńca kilku paryskich ekspozycji nie mogło być zgody. Co ciekawe, miano „dekoratora” zyskał Baudry w opinii samego Gautiera, jednakże dla autora powieści
Panna de Maupin ów dekoratorski charakter twórczości nie stanowił czynnika
deprecjonującego dzieła oraz postać samego artysty. Opublikowana w 1875 roku,
a więc po śmierci Gautiera, broszura zawiera myśl, jakoby malarstwo Baudry’ego
miało prawo konkurować z tradycją włoskiego malarstwa freskowego. Brak krytycyzmu Gautiera może wydawać się tym bardziej szokujący, gdy weźmiemy pod
uwagę, że był on konsekwentnym piewcą twórczości Veronesego, właściwie od
czasów ukazania się powieści Panna de Maupin w 1835 roku:
nie określam piękności takim lub innym zarysem linii. Spojrzenie, ruch, chód, oddech, barwa, dźwięk,
zapach, wszystko, co jest życiem, wchodzi dla mnie w skład piękności, wszystko, co poi wonią, śpiewa
lub promienieje, należy do niej z prawa. Lubię pyszne brokaty, wspaniałe materie o szerokich i ciężkich
fałdach; lubię rozłożyste kielichy kwiatów, przejrzystość źródlanych wód i migotliwy blask pięknej broni, rasowe konie i białe wielkie psy, jak na obrazach Pawła Veronese31.

W opublikowanej w 1852 roku krótkiej notatce Les Noces de Cana (gravure de
M. Z. Prévost) (Gody w Kanie Galilejskiej áakwaforta M. Z. Prévostañ), poświęconej
obrazowi, do którego nawiązywał w swej wypowiedzi Norwid, krytyk objaśniał bogatą symbolikę dzieła32. I co więcej, zarazem sprzeciwiał się negatywnej recepcji
malarza, przez wielu postrzeganego jako „oszołamiającego dekoratora”, uważał
także, iż ten nie zaniedbał rysunku kosztem przywiązania do koloryzmu (co stanowiło często wysuwany zarzut wobec weneckich malarzy)33.
Można przypuszczać, iż Norwid również był świadomy owych powierzchownych
odczytywań twórczości Veronesego, wobec której często wysuwany zarzut stanowiło nadmierne dekoratorstwo. Wyraźny głos sprzeciwu poety wobec współczesnych
mu opinii skłania ku mniemaniu, że tego przekonania nie podzielał. Pozostaje
jeszcze jedna kwestia, w której Norwid zapewne nie przyznawał Gautierowi racji.
Wspomniany opis Godów w Kanie Galilejskiej poprzedzony został krótką notą biograficzną autorstwa Frédérica Villota, twierdzącego, iż Veronese zalicza się do najrzadziej spotykanych geniuszy, którymi malarstwo może się szczycić 34. W wydanych
w 1880 roku Tableaux à la plume (Obrazy piórem) Gautier jawił się jako konse-

31
32

33
34
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T. G a u t i e r, Panna de Maupin. Przekł., wstęp T. Ż e l e ń s k i (B o y). Warszawa 1958, s. 166.
Notatka o twórcy Godów w Kanie Galilejskiej pojawiła się w broszurze wydanej w maju 1852,
następnie została przedrukowana w tym samym roku i towarzyszyła biografii Veronesego napisanej przez F. Villota. Był to tom oferowany wszystkim nabywcom reprodukcji Godów w Kanie Gali‑
lejskiej. Później artykuł opublikowano w zbiorze tekstów T. G a u t i e r a zatytułowanym Souvenirs
de théâtre, d’art et de critique (Paris 1883).
G a u t i e r, Préface, s. 14.
Zob. ibidem, s. 11.
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kwentny apologeta twórczości autora Uczty w domu Lewiego. Gautier cenił tego
malarza nie tylko za misterną symbolikę, ale także za wartości plastyczne – uważał,
że Veronese jest kolorystą równym samemu Tycjanowi. Jak wiemy, przywiązanie
do barw nie stanowiło dla Norwida o znaczeniu malarstwa cinquecenta.
„O rudobrodym w czarnych aksamitach rzeźbiarzu, który na teraz
nieruchomie, jak stary wenecki portret, siaduje [...]”
Z poczynionych ustaleń wynika, iż nastawienie autora Vade-mecum do malarstwa
weneckiego nie było jednoznacznie negatywne. W obliczu tychże dociekań wyrażone przez Pniewskiego przekonanie o tym, że w noweli „Ad leones!” „przyjrzenie się
sposobowi wykorzystania wzorca może wiele powiedzieć o stosunku Norwida do tej
sztuki”, uznaję za wątpliwe, podobnie jak ugruntowany w badaniach pogląd, że
o przymiotach bohatera – rudobrodego rzeźbiarza, najdobitniej świadczy towarzysząca mu charcica. Wypowiedziana przez Pniewskiego myśl, iż „rzeźbiarz kilkakrotnie został nazwany »rudobrodym«, i, co równie ważne, a może nawet istotniejsze –
towarzyszy mu pies, chart”35, jest wszak zwieńczeniem tendencji interpretacyjnej
rozpoczętej przez Górskiego, kontynuowanej następnie przez Gomulickiego. Czy
Norwid odniósł się w utworze „Ad leones!” do weneckiego malarstwa portretowego
tylko po to, aby wyrazić niechęć do tego nurtu w sztuce?
Chciałabym zaakcentować pewne możliwe inspiracje ikonograficzne, które
wydają się znacznie bardziej sugestywnym nawiązaniem do tematyki malarstwa
weneckiego niż wspomnienie charcicy i które prawdopodobnie przyczyniły się do
przedstawienia przez autora Vade‑mecum portretu „rudobrodego rzeźbiarza w czarnych aksamitach”. W utworze epitet „rudobrody rzeźbiarz” powraca czterokrotnie
– mniemam, iż był on ważny dla poety, jednocześnie wydaje się aluzją mocno wykraczającą poza klasyczną symbolikę związaną z kolorem rudym, przywodzącą
w kulturze częstokroć skojarzenia o wymowie negatywnej. Czy w rudobrodym
rzeźbiarzu dałoby się dopatrzyć konkretnej postaci jako pierwowzoru lub inspiracji
istniejącym „starym, weneckim portretem”? Czy problematyka malarstwa weneckiego pojawiająca się w dziele Norwida wykracza poza nawiązanie do „charcicy
kirgiskiego pochodzenia”36 oraz wspomnienie „rudobrodego rzeźbiarza w czarnych
aksamitach” i tym samym poszerza wymowę utworu?
Sportretowanym kilkakrotnie przez renesansowych malarzy weneckim artystą
(nadto rudobrodym) był rzeźbiarz Alessandro Vittoria (1525–1608)37. Próba udzie35
36

37
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P n i e w s k i, op. cit., s. 285.
Dostojna charcica może odsyłać czytelników „Ad leones!” do czasów Norwidowi znacznie bliższych.
Sam autor niemal na początku noweli sugeruje wprost: „Jużci rzeźnik zupełnie innego psa ma na
myśli, jak łowiec, albo szlachetna dama...” (N 133). A jeśli ten krótki fragment jest kolejną reminiscencją odwiedzin paryskiej ekspozycji? Na wiosennym Salonie Paryskim 1881 roku pokazywana
była rzeźba Levriers russess (Charty rosyjskie) M. Thomas-Soyer.
O artyście wspominał G. V a s a r i w Żywotach najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów
(Przekł., wstęp, objaśn. K. E s t r e i c h e r. T. 7. Kraków 1988) – ciekawe jest to, że w tomie dotyczącym życia i sztuki Michała Anioła. Znany biograf nie poświęcił weneckiemu rzeźbiarzowi
osobnego rozdziału (być może, było to konsekwencją stawiania na piedestale przede wszystkim
artystów florenckich), jednak wymienił go pośród uczniów J. Sansovina. Tak charakteryzował
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lenia odpowiedzi na pytanie, kto był pierwowzorem protagonisty z noweli „Ad le‑
ones!”, skłania jednocześnie do zadawania dalszych pytań – dlaczego to właśnie
podobizna (prawdopodobnie nawet i sama postać) Vittorii mogła stanowić należyty
prototyp dla kreacji bohatera utworu Norwida?
Wizerunek owego rzeźbiarza został uwieczniony przez Giovanniego Battistę
Moroniego, Paola Veronesego, Davida Teniersa Młodszego, a także przez Jacopa
Palmę Młodszego. Łącznie Vittorii zrobiono kilka portretów, które były malowane
przez artystów w różnych okresach jego życia. Pięć prac o takim charakterze znajdowało się w jego domu, gdzie podziwiali je zapewne klienci i goście. Możemy zatem
mniemać, iż rzeźbiarz szczególnie cenił sobie sztukę autoprezentacji (niczym bohater noweli Norwida), zwłaszcza chlubił się swoimi wizerunkami przed odwiedzającymi jego dom i pracownię. Wszystkie ze wspomnianych malowideł przedstawiają artystę bogato odzianego, mającego na sobie strój z czarnego aksamitu. Cel
takiego sposobu obrazowania wydaje się jednoznaczny: jest nim godne ukazywanie pozycji społecznej, a także zajęcia osoby portretowanej.
Czy relacje o domu Vittorii i o jego szczególnym upodobaniu do autoprezentacji mógł znać Norwid? O wystawnym domostwie rzeźbiarza pisał m.in. Jules Lecomte – francuski dziennikarz, autor pamfletów, w dziele Venise ou Coup d’œil
littéraire, artistique, historique, poétique et pittoresque, sur les monuments et les
curiosités de cette cité (Wenecja albo Literackie, artystyczne, historyczne, poetyckie
i malownicze spojrzenie na zabytki i osobliwości tego miasta)38. Obok domu Tycjana (Campo Rotto) autor wymienił także dom Vittorii, wskazując jego dokładną
geograficzną lokalizację:
Dom Alexandre’a Vittorii, Calle della pietà, nr 3799. Urodzony w Trydencie w 1523 roku, uczeń
Sansovino, tak uczciwy człowiek, jak i wielki artysta. Otrzymał również lekcje od Tycjana. Mniej niezwykły architekt niż utalentowany rzeźbiarz, uwielbiał modelować stiuki, a pałace Wenecji, zwłaszcza
Pałac Dożów, są pełne jego wspaniałych dzieł. Ten dom przeszedł wiele zmian bądź przekształceń.
W czasach Vittorii był on zewnętrznie zdobiony rzeźbami, medalionami, a jego ogród, uprawiany przez
samego wielkiego artystę, znany był w Wenecji z rzadkich roślin, które zjednoczył jego dobry smak.
Vittoria zmarł w tym domu w bardzo starym wieku39.

W stuleciu XIX pojawiło się znacznie więcej publikacji poświęconych artyście,
nie mówiąc już o artykułach prasowych. Wymienię tylko kilka z nich. Przed ukazaniem się książki Lecomte’a, tj. w 1827 roku, w Wenecji wydrukowano pracę To-

38
39
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Vittorię: „uczniem Jakuba Sansovina był Aleksander Vittoria z Trydentu, rzeźbiarz doskonały
i zapalony do studiów, który dzięki pięknemu stylowi pokazał w wielu dziełach, że potrafi pracować zarówno w stiuku, jak i w marmurze, i jego rzeźby są wysoko cenione. [...] W kościele św. Franciszka przy Winnicy wykonał trzy figury wielkości naturalnej, wszystkie z kamienia, piękne,
wdzięczne i dobrze rzeźbione: są to św. Antoni, św. Sebastian, św. Roch. [...] Ponieważ Vittoria jest młody i pracuje chętnie, umiejętnie, z uprzejmością, chcąc osiągnąć imię i sławę, i w ogóle jest bardzo szlachetny, można spodziewać się, że zobaczymy jeszcze jego znakomite prace,
godne jego imienia, oznaczającego przecie zwycięstwo. Zostanie zapewne znakomitym rzeźbiarzem
i zasłuży sobie na palmę pierwszeństwa wśród innych artystów kraju” (ibidem, s. 296–297).
J. L e c o m t e, Venise ou Coup-d’œil littéraire, artistique, historique, poétique et pittoresque, sur les
monuments et les curiosités de cette cité. Paris 1844.
Ibidem, s. 350.
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P. Veronese, Alessandro Vittoria (1580)
Na stronie: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437889 (data dostępu: 16 XII 2017)

massa Temanzy Vita di Alessandro Vittoria (Życie Alessandra Vittorii)40. Jeden zaś
z portretów artysty – obraz przedstawiający rzeźbiarza u schyłku życia (z siwą brodą), namalowany przez Palmę, został wspomniany w dziele Le maraviglie dell’Arte:
ovvero le Vite degli illustri pittori Veneti e dello Stato (Cuda sztuki albo Życie wybitnych weneckich i państwowych malarzy) autorstwa Carla Ridolfiego (1594–1658),
wydanym po raz pierwszy w 1648 roku, wznowionym w Padwie w 1835 roku. W roku 1858 opublikowano kolejną biografię rzeźbiarza: Vita di Alessandro Vittoria,
scultore trentino (Życie Alessandra Vittorii, rzeźbiarza trydenckiego)41.
Do kreacji rudobrodego rzeźbiarza mogły skłaniać Norwida nie tylko przekazy
piśmienne dotyczące życia i charakteru artysty, ale także jego dzieła, które poeta
poznał bezpośrednio. Jak podaje Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida,
przyszły autor Vade‑mecum studiował sztukę wenecką w marcu 1843, zobaczył
wówczas m.in. Pałac Dożów, w którym mieściła się Biblioteka Świętego Marka42.
Zarówno Vittoria, jak i Veronese ozdabiali ten gmach. Istnieje duże prawdopodo40
41

42
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T. T e m a n z a, Vita di Alessandro Vittoria. Venezia 1827.
Vita di Alessandro Vittoria, scultore trentino. Composta dal B. D e i G i o v a n e l l i. Rifusa e accresciuta da T. G a r. Trento 1858. Na stronie: https://archive.org/details/bub_gb_2JIhuhW7SG8C
(data dostępu: 16 XII 2017).
Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 1: 1821–1860. Oprac. Z. T r o j a n o w i c z o w a,
Z. D a m b e k, przy współudz. J. C z a r n o m o r s k i e j. Poznań 2007, s. 135.
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bieństwo, iż Norwid odwiedził też kościół San Francesco della Vigna, gdzie znajdują się wspominane przez Vasariego posągi świętych, a także inne kościoły, w których
eksponowane były prace rzeźbiarza, tj. San Zaccaria, Santa Maria dei Frari oraz
Santi Giovanni e Paolo. Warsztat rzeźbiarza – bottega, mieścił się w XVI wieku przy
Riva degli Schiavoni – nabrzeżu wymienionym przez Norwida w utworze Menego
(N 165). Wiadomo również, że osoby odwiedzające Wenecję w XIX wieku doskonale zdawały sobie sprawę z lokalizacji domu Vittorii. Budynek stanowił istotny element
krajobrazu historyczno‑artystycznego miasta. W serii rycin z 1838 roku ukazujących
weneckie krajobrazy włoski artysta Pietro Chevalier (1795–1864) – obok przedstawień domu Tycjana, Jacopa Tintoretta i Giorgionego – umieścił także fragment
ogrodu oraz muru okalającego dom Vittorii, zawierającego wnękę z popiersiem
rzeźbiarza, opatrzonym inskrypcją43.
Zatem oprócz widoku portretu rudobrodego rzeźbiarza również i znajomość jego
biografii oraz dzieł mogły być dla Norwida czynnikami skłaniającymi do wykorzystania owego wzorca w noweli. Dlaczego jednak ten wenecki wizerunek Vittorii tak
szczególnie zapadł Norwidowi w pamięć? Nieodłącznym atrybutem Vittorii na portretach autorstwa wcześniej wymienionych twórców była miniaturowa figurka –
antyczny tors. Na tle wspomnianych przedstawień zdecydowanie wyróżnia się
portret namalowany przez Veronesego około 1580 roku. Rudobrody rzeźbiarz
w czarnym aksamitnym stroju trzyma miniaturę dzieła ostatecznego, tzw. modello,
służącego do przeniesienia wymiarów na blok kamienia, z którego wykonywano
pełnowymiarową rzeźbę. Atrybutem Vittorii jest modello do figury św. Sebastiana,
lecz nie do tej marmurowej, powstałej w latach 1561–1562, z przeznaczeniem dla
kościoła San Francesco della Vigna w Wenecji, tylko do późniejszych dwóch figur
odlanych z brązu, również przedstawiających męczennika, dla których rzeźba z weneckiego kościoła stanowiła inspirację. Wspólne dla marmurowej rzeźby, jak i tych
wykonanych z brązu jest – co ważne – ukazanie świętego bez symboli męczeństwa.
Jaką rolę odgrywa ten ikonograficzny pierwowzór w kontekście problematyki noweli „Ad leones!”? Istotne dla rozważań w świetle charakterystyki głównego bohatera utworu Norwida wydaje się dostrzeżenie tego, jak przedstawił męczennika
włoski artysta. Zgodnie z tendencją manierystyczną Vittoria podkreślił długość
ciała i jego specyficzne skręcenie. Ciało św. Sebastiana modelowane jest w sposób
płynny, wzrok przykuwają detale, takie jak misternie skręcone włosy czy też kora
drzewa, na którym wspiera się umierający. Rzeźbie brakuje jednak charakterystycznego elementu, świadczącego o męczeńskiej śmierci świętego. Jego mękę
ujawniono w formie nie narzucającej się, tj. poprzez niespokojny wyraz twarzy,
wykrzywienie kończyn. Ciało św. Sebastiana jest wolne od oznak tortur, gdyż to
nie męczeństwo okazuje się istotne dla artysty – obiektem jego zainteresowania jest
przede wszystkim piękne, ironicznie mówiąc: „śliczne”, ciało. Widać więc tutaj postawę manierystycznego rzeźbiarza, którą cechuje odwrócenie się od modelu przedstawiania męczeństwa św. Sebastiana utrwalonego w historii sztuki. Gest ten
w formie radykalnej jest charakterystyczny dla działania protagonisty Norwida,
który pozbawia swoje dzieło symboliki chrześcijańskiej. O analogii między Vittorią
43
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Zob. V. A v e r y, The House of Alessandro Vittoria Reconstructed. „Sculpture Journal” t. 5 (2001),
s. 15.
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a rzeźbiarzem z „Ad leones!” świadczą nie tylko ich zewnętrzne przymioty w postaci rudej brody i wykwintnego stroju z czarnego aksamitu, lecz głównie postawa.
W noweli Norwida można dostrzec jeszcze kilka powiązań między jej bohaterem
a renesansowym artystą: Vittoria tworzył biusty – podobnie jak autor Kapitaliza‑
cji („Guwerner, pomiędzy biusty na ziemi stojącymi, wskazując mu najbliższy [...]”
áN 138ñ) – a także niewielkie figury z brązu (tutaj nadmienię, że tuż pod koniec
utworu charcica rzeźbiarza porównana jest do gryfa wykonanego w tym materiale).
Warto by odpowiedzieć na pytanie, w jakich okolicznościach Norwid miał możliwość poznać obraz Veronesego. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, gdzie
eksponowano jego Portret Alessandra Vittorii w XIX wieku. Wiadomo, iż stanowił
on własność prywatną, należał do Adalberta Wellingtona Brownlowa Custa (1844–
1921) do 1921 roku, jednak nie znalazłam odpowiedzi, kiedy dokładnie angielski
kolekcjoner mógł go nabyć. Gwoli ścisłości warto też odnotować, że co najmniej do
drugiej połowy XX wieku obraz tytułowany był jako Portret rzeźbiarza. Jeszcze
w 1968 roku identyfikacja jego bohatera jako Vittorii pozostawała zaledwie domniemaniem – w katalogu Tout l’œuvre peint de Véronèse (Wszystkie obrazy Veronesego) dzieło widnieje pod następującym tytułem: Portrait d’un sculpteur (Alessandro
Vittoria?) (Portret rzeźbiarza áAlessandra Vittorii?ñ). W roku 1937 Adolfo Venturi –
włoski historyk sztuki, odnotował, iż nie znaleziono żadnego dokumentu potwierdzającego identyfikację postaci 44, jednak prawdopodobnie dla znawców sztuki
i twórczości Vittorii nawiązanie do figury przedstawiającej św. Sebastiana mogło
stanowić wystarczająco czytelną aluzję, świadczącą o tożsamości sportretowanego
rzeźbiarza.
Istnieje jeszcze drugi trop, który wiedzie... ku Vicenzy, gdzie eksponowana jest
do dzisiaj XVI-wieczna kopia obrazu Veronesego. Dzieło malarza (przynależącego
podobnie jak Veronese do kręgu weneckiego) było własnością szlachcianki Paoliny
Godi. Obraz ten razem z pozostałymi wchodzącymi w skład jej kolekcji wystawiano w Palazzo Porto Godi do 1831 roku, następnie tymczasowo portret umieszczono
w innym budynku miejskim, a w 1854 roku przekazano do Muzeum Civico w Vicenzy, gdzie dzieło znajduje się do dziś. W roku 1843 lub 1844 Norwid zwiedzał
najprawdopodobniej okolice Wenecji, w szczególności Padwę, Vicenzę i Weronę45.
A może zobaczył rudobrodego rzeźbiarza na jeszcze innej kopii obrazu Veronesego?46
Kwestia ta pozostaje w sferze domysłów, jednak wspomnienie w noweli „Ad leones!”
„rudobrodego w czarnych aksamitach rzeźbiarza, który na teraz nieruchomie, jak
stary wenecki portret, siaduje [...]”, jest niezwykle sugestywne.
Uważa się, iż weneckie malarstwo kolorystyczne było nurtem współistniejącym
z manieryzmem. Tak kojarzony „wenecki portret” przedstawiający rzeźbiarza‑manierystę, a równocześnie wiele mówiący o przymiotach bohatera noweli, mógłby

44
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Informację podaję za: R. M a r i n i, Tout l’œuvre peint de Véronèse. Intr. S. B é g u i n. Trad. A. C or e l l a. Paris 1968, s. 116.
Zob. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, s. 136.
O licznych kopiach obrazów artystów włoskich sprzedawanych na ulicach Wenecji wspominał m.in.
J. I. K r a s z e w s k i (Kartki z podróży 1858–1864. Warszawa 1866, s. 149–164). Z kolei o ważnej
roli kopii dzieł malarskich w XIX wieku i o ich powszechności pisała A. K o w a l c z y k o w a (Ra‑
fael, czyli o stylu romantycznym. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2).
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świadczyć o jego sztuczności, nienaturalności, sztywności47. Kilkakrotne podkreślenie rudego zabarwienia brody rzeźbiarza i jego pozy wydaje się nie mniej istotne
niż opisy charcicy. W utworze „Ad leones!” mamy do czynienia z wykreowanym
obrazem artysty współczesnego Norwidowi, jednakże sądzę, iż postać Vittorii, z którego sztuką poeta zetknął się podczas pobytu w Wenecji, mogła stanowić pierwowzór
bohatera noweli. Ważna też okazuje się nie tylko uległość artysty, ale sam zwrot,
który się dokonał. To właśnie przekształcenie Christiani ad leones w Kapitalizację
należy uznać za exemplum przemian cechujących sztukę nowoczesną48. Trafnie te
przeobrażenia ujął Norwid w przywoływanym już Salonie Paryskim 1881:
Tam, gdzie tego roku rozczepiają płótno przedstawujące La Municipalité czy La Loi, na przyszły rok
będzie inna treść – i ten sam model poprawnie narysowany i namalowany biegle służyć będzie do figury przedstawującej La Légitimité lub La Pisciculture. [N 538]

Stanowiłby zatem gest bohatera noweli repetycję działania artysty obecnego na
wielu portretach XVI-wiecznych, który „odjął” strzały z figury męczennika, by zamiast śmierci ukazać przede wszystkim jego „śliczne” ciało? Tego typu rzeczowość,
tj. „nazbyt cielesna”49, w rzeźbie była przez Norwida postrzegana źle. Nb. podczas
pobytu we Florencji w 1844 roku inne przedstawienie św. Sebastiana stało się
obiektem jego uwagi. W tym samym roku, w liście do Antoniego Zaleskiego poeta
opisywał swoje wrażenia ze zwiedzenia Wystawy Przemysłu i Sztuk Pięknych. Wysoko ocenił wtedy dzieło autorstwa Pia Fediego – „brylanta Florencji”, o którym
wypowiadał się nadzwyczaj pochlebnie:
Z rzeźby Sebastian (Fedi), a zresztą wszystko albo nędzne naśladowanie D u p r é – rodzaj, który
zaledwo że Duprému uchodzi – albo perfumowane sentymenta, jak F r e c c i a itd. Jeden tylko Sebastian,
co – rozważywszy go dokładnie – widać, że po Urbino i Buonarrotim się narodził: masy wielkie, stworzone, i to uczucie r z e c z y w i s t e, które prawdziwą jest poezją, bo ani m a r z e ń (jako słabych i nie
ujętych, nikłych), ani też r z e c z o w o ś c i (jako nazbyt cielesnej), ale prawdziwą r z e c z y w i s t o ś ć za
rzecz sztuki uważam50.

Może zatem w utworze „Ad leones!” Norwid przywołuje postać rudobrodego
rzeźbiarza nie tylko po to, by – jak pisał Pniewski – uzewnętrznić swój „ironiczny
stosunek” do malarstwa weneckiego, lecz by wskazać konkretny moment w dziejach
historii sztuki, uwydatnić wspólne dążności w działaniach artystów: dawniej i dziś.
Takie widzenie manieryzmu przez Norwida, choć nie wyrażone wprost, byłoby
zgodne z XIX-wiecznymi tendencjami, kiedy to ów kierunek postrzegano jako upadek renesansu51. Józef Ignacy Kraszewski w Kartkach z podróży 1858–1864 roku,
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Zob. Manieryzm. Hasło w: J. P u z y n i n a, T. K o r p y s z, Internetowy słownik języka Cypriana
Norwida. Na stronie: http://www.slownikjezykanorwida.uw.edu.pl/index.php?podglad
=&idh=117917 (data dostępu: 16 XII 2017).
Wykorzystywanie w XIX wieku utrwalonych ikonograficznych wzorów pochodzących z twórczości
o tematyce religijnej do kreowania przedstawień o innej wymowie opisała m.in. L. N o c h l i n
(Realizm. Przeł. W. J u s z c z a k, T. P r z e s t ę p s k i. Warszawa 1974).
C. N o r w i d, list do A. Zaleskiego. W: Pisma wszystkie. T. 8: Listy. 1839–1861, s. 13.
Ibidem.
K. E s t r e i c h e r we wstępie do dzieła G. V a s a r i e g o Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeź‑
biarzy, architektów (Przekł., objaśn. K. E s t r e i c h e r. Warszawa 1980, s. VIII) podkreślał, iż
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opisując swoje wrażenia z pobytu w Wenecji, nazwał gmach kościoła San Francesco
della Vigna „pięknym”, jednocześnie zgłosił zastrzeżenie co do dwóch posągów
wykonanych z brązu, umieszczonych w niszach fasady kościoła. Mowa tu o figurach
przedstawiających Mojżesza i św. Pawła autorstwa Tiziana Aspettiego. Te nie spodobały mu się, gdyż były zbyt „manierowane” i „wymęczone”52. Norwid swoją negatywną opinię o manieryzmie najpełniej wyraził we fragmencie VI utworu Wita-Stosa
pamięci estetycznych zarysów siedem, zatytułowanym... Manieryzm:
Ku rusztowaniu skoczył akrobata.
Patrz, jak mu w stawach kość z kością strzyże,
Aż brzękły... zadrżał... stanął... i nie zlata!
– Cierpiał, co któryś z ciągniętych na krzyże.
Lecz – dla z d z i w i e n i a, nie z b a w i e n i a świata!...53

Z poematu wybrzmiewa moralizatorski ton Norwida, wedle którego status twórcy manierystycznego jest zdegradowany, ów artysta to – co najwyżej – akrobata.
Wróćmy jeszcze na chwilę do samej noweli, w której istotną rolę odgrywa też problematyka sacrum przejawiającego się w rzeźbie. Narrator „Ad leones!” wygłasza
swoje poglądy w kontrze do pozostałych towarzyszy rudobrodego rzeźbiarza. Znamienna jest wypowiedź narratora noweli:
– Co do mnie – rzekłem – myślę o tym, iż u j ę c i e r ę k ą k r z y ż a jest ze znanych dotąd najtrudniejszym choreograficznym i plastycznym zadaniem – PALEC DOTYKA SYMBOLU – to nie może być ani
zręczne i wykwintne, ani niezgrabne – ani grożące, ani bez znaczenia – ani łatwe, ani przysadne – ani
proste, ani przemyślne... ani piękne, ani niepiękne!... Nic trudniejszego nie znam! I artysta, który to
zrobi, potrafi wszelką kompozycję zrobić... [N 140]

W mniemaniu narratora artysta podnoszący tematy religijne zmaga się – jak
pisze Norwid – z „najtrudniejszym choreograficznym i plastycznym zadaniem [...]”.
Bohater ten, stanowiący porte-parole samego autora noweli, jednocześnie odrzuca
tylko i wyłącznie estetyczny odbiór dzieła, w którym istnieje sacrum lub jest ono
możliwe54. Jakże jego postawa okazuje się przeciwna poglądom Gottholda Ephraima
Lessinga, postulującego w rozprawie Laookon, czyli O granicach malarstwa i poezji
wykluczenie z obszaru sztuki dzieł o charakterze kultowym, tj. takich, dla których
ważne są „prawda i wyraz”, a nie „piękno”. Wspomniany w noweli krzyż stanowi

52
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manieryzm został surowo potraktowany przez historyków sztuki XIX wieku, którzy nie cenili jego
„dekoracyjnych wartości”.
Pisał K r a s z e w s k i (op. cit., s. 162; zob. też na stronie: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=5563 ádata dostępu: 16 XII 2017ñ): „Trafem wypadł nam naprzód kościół Św. Franciszka
della Vigna, piękny gmach Sansovina z 1535 r. z facjatą Palladiusza, wspaniałą dwoma kolosalnymi posągami Mojżesza i św. Pawła przyozdobioną. Posągi te Aspettiego manierowane, wymęczone, nie podobają się”.
C. N o r w i d, Wita-Stosa pamięci estetycznych zarysów siedem. R. 1856. W: Pisma wszystkie. T. 3:
Poematy, s. 532.
Pisząc o takim dziele, biorę pod uwagę kategoryzację przywołaną przez J. W i n n i c k ą - G b u r e k
(Krytyka, etyka, sacrum. W stronę aksjologicznej krytyki artystycznej. Gdańsk 2015, s. 138–140).
Według badaczki sposób uobecniania się sacrum warunkuje podział na sztukę sakralną, religijną
lub zawierającą odniesienia do religii.
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uzewnętrznienie sacrum. Władysław Stróżewski, pisząc o sacrum w dziele sztuki,
zaznaczał, iż jeśli „doszło do jego uobecnienia”, to wówczas:
fascynuje ono bardziej niż czyste piękno, a zarazem jest bardziej odległe, transcendentne, wzniosłe niż
wszelka estetyczna wzniosłość. Jest tajemnicze [...] tajemniczością, która dana jest jako nieprzenikniona, nie do odgadnięcia55.

Myślenie narratora noweli wydaje się bliskie Stróżewskiemu. Zgoła inaczej
pojmuje sztukę Dziennikarz, pojawiający się pod koniec utworu. Według niego
talent rzeźbiarza jest „śliczny”, podobnie jak i jego charcica. Tym samym Dziennikarz nie zwraca uwagi na wymowę moralną dzieła sztuki. Taka postawa stanowi
konsekwencję przemian, które zaszły u schyłku renesansu, a których egzemplifikacją są choćby rzeźby manierystyczne. W artykule O rzeźbiarzach florenckich (dziś
żyjących), napisanym kilkadziesiąt lat przed nowelą „Ad leones!”, Norwid dwukrotnie (w różnych formach) wspomniał: „Sąd przeto, jak mówiłem, o współczesnych
artystach dopiero w odniesieniu do estetycznej ich przeszłości stanowczo może się
rozwinąć [...]” (N 361). Sporą część treści „Ad leones!” Norwid poświęcił konstruowaniu wizerunku artysty. Jego charakter jest znacząco odmienny od mentalności
tych artystów, których niezwykle cenił – zgoła nie tylko za „estetyczną przeszłość”56.
55
56
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W. S t r ó ż e w s k i, O możliwości sacrum w sztuce. W: Wokół piękna. Szkice z estetyki. Kraków
2002, s. 226–227.
Choćby stosunek artysty z noweli „Ad leones!” do materii rzeźbiarskiej sytuuje go w kontrze do
postawy, z której znany był Michał Anioł. Zob. K. T r y b u ś, Stary poeta. Studia o Norwidzie. Poznań
2000, s. 184–186. Warto wspomnieć w tym miejscu także o artykule C. N o r w i d a O rzeźbiarzach
florenckich (dziś żyjących) (w: Pisma wszystkie. T. 7: Proza. Część druga á1973ñ), opublikowanym
po raz pierwszy na łamach „Biblioteki Warszawskiej” w 1847 roku. Tytuł utworu intryguje – wspomnienie w nawiasie „dziś żyjących” rzeźbiarzy florenckich nasuwa przypuszczenie o drugoplanowym
lub uzupełniającym charakterze informacji o artystach współczesnych autorowi. Mimo to dotychczasowa recepcja tego utworu była zwrócona głównie w stronę poglądów Norwida na temat twórców
XVIII- i XIX-wiecznych. J. W. G o m u l i c k i w komentarzu do artykułu O rzeźbiarzach florenckich
(dziś żyjących) (ibidem, s. 576) twierdził, iż „do najważniejszych partii niniejszego przeglądu należą rozdzialiki VIII do XIV, poświęcone w całości informacjom o rzeźbiarzach współczesnych samemu autorowi, który albo ich znał osobiście (Bartolini, Santarelli, Costoli, Dupré, Fedi), albo nawet
u nich studiował (Pampaloni)”. Również T r o j a n o w i c z o w a i D a m b e k w Kalendarzu życia
i twórczości Cypriana Norwida (t. 1, s. 172), pisząc o artykule O rzeźbiarzach florenckich (dziś ży‑
jących), podkreślały poruszoną w nim tematykę „współczesnych kierunków malarstwa i rzeźby
florenckiej”. Uwypuklanie znajomości Norwida z artystami skupionymi wokół florenckiej Akademii
Sztuk Pięknych bez wątpienia jawiło się jako atrakcyjne, zwłaszcza że pozwalało głębiej wniknąć
w uwikłania poety w jego teraźniejszość. Mimo iż w znacznej części artykułu poeta poświęcił uwagę artystom sobie współczesnym, to kryterium oceny i charakterystyki ich twórczości stanowiła,
jego zdaniem, wierność czy szacunek tychże wobec artystycznych osiągnięć mistrzów renesansowych. Kluczowa okazuje się tutaj wierność względem tradycji związanej z dziełem Michała Anioła.
Na renesans przypada bowiem według poety – „kraniec sztuki chrześcijańskiej” (N 363). Istotne
przy tym wydaje się, iż jej kres sytuował on między twórczością Giotta i autora Mojżesza, pisał tak:
„Od Campanilli Giotta [Przypis Norwida: Wieży przy kościele Śáwięteñgo Jana we Florencji], p i e r ws z e j w swoim rodzaju, do n a j p i e r w s z e g o gmachu w świecie [Przypis Norwida: Kościół
Śáwięteñgo Piotra], wiele jest imion ludzkich jaśniejących w historii, ale dwa najjaśniejsze u krańców sztuki chrześcijańskiej: Giotto i Michał-Anioł” (N 363). Twórczość Michała Anioła – zdaniem
Norwida – zamyka ów wartościowy renesans: „Odkąd karta upadku i pojedynczych usiłowań bez
widocznego ciągu: jedni, za Buonarrotim po k o l o s a l n o ś ć idąc, przestawać muszą na zewnętrznej d u ż o ś c i materiału, jak to na przykład B a n d i n e l l i; drudzy się uciekają po gotowe już
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W noweli kontekst weneckiego malarstwa „Ad leones!” został zatem rozszerzony o możliwą inspirację ikonograficzną, a także o manieryzm (w jego historycznym
ujęciu) jako nurt zmierzchu renesansu, antycypujący – zdaniem poety – tendencje
istniejące w sztuce jemu współczesnej. Utwór napisany przez Norwida pod koniec
życia zyskuje więc podwójną, symboliczną ramę odniesienia – refleksja poety nad
statusem artysty, jego predyspozycjami oraz postawą moralną staje się zarazem
spojrzeniem ogarniającym nie tylko własną epokę, ale schyłek renesansu, ów „kraniec sztuki chrześcijańskiej”. Interpretacja ta potwierdza jednocześnie „testamentowy”, a może właściwie rozliczeniowy wobec poprzednich epok charakter utworów
wchodzących w skład Trylogii włoskiej.
Obie postaci: XVI-wiecznego artystę i wyimaginowanego (bohatera noweli),
oprócz posiadania rudej brody cechowała ta sama profesja, szczególne upodobanie
do autoprezentacji, taki sam gest artystyczny, który stanowiło usunięcie symbolu
męczeństwa z rzeźby, oraz pragnienie, by ich twórczość była postrzegana przez
oglądających jako „śliczna”, przyjemna dla oka.
Badacze dorobku artystycznego Norwida niejednokrotnie próbowali ustosunkować się do zachowania rudobrodego rzeźbiarza, starając się zarazem wskazać,
który z bohaterów ponosi największą odpowiedzialność za zmianę koncepcji dzieła.
Toteż podkreślano m.in. trudną sytuację twórcy w rzeczywistości kapitalistycznej,
rozdźwięk między jego ideałami a oczekiwaniami publiczności. Wśród tych rozważań zdecydowanie wyróżniała się opinia Kazimierza Wyki, twierdzącego, że bierność
artysty to czyn „doskonałego ironisty, który poprzez pozorne przyznawanie słuszności daje dowód swojej przewagi”57. Jeśli przyjąć, że podczas stwarzania bohatera „Ad leones!” inspirację dla Norwida stanowił jeden z portretów przedstawiających
Alessandra Vittorię, a także sama jego postać, to czy nadal powinniśmy uważać, iż
rudobrody rzeźbiarz „może zwyciężyć jako ironista” – jak sądził przed laty Wyka58?
Abstract
ALEKSANDRA SIKORSKA Adam Mickiewicz University, Poznań
WHO IS “THE RED-BEARDED SCULPTOR”? ON THE SHORT STORY “AD LEONES!”
ONCE AGAIN
The article touches the problem of Venetian painting in such Cyprian Norwid’s pieces as Menego, Salon
Paryski 1881 (Paris Salon 1881) and the short story “Ad leones!.” When it comes to the origin of the
second piece, he author of the paper finds the opinions by Theophile Gautier particularly valuable,
especially those of them which refer to the issue of Venetian painting and the 19th c. continuators of
the tradition.
Philippe Beauassant’s book Passages, de la Renaissance au Baroque (Passages. From the Renaissance to Baroque), the reading of which accompanied the author while producing the paper, allows to
look at the consensus recorded in research tradition that the greyhound bitch accompanying the red-bearded sculptor best attests the virtues of the main character of “Ad leones!.” An effect of such read-
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formy do starożytnych mistrzów, jak to np. J a n B o l o g n a, mistrz wielkiego talentu, dotykający
m a n i e r y z m u pod koniec świetnej swojej drogi” (N 363).
K. W y k a, Cyprian Norwid. Poeta i sztukmistrz. Kraków 1948, s. 51.
Ibidem.
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ings is, according to the author of the paper, the opinion expressed by Dariusz Pniewski that “the
sculptor was a few times named red-bearded and, which is equally important and even most important,
he is accompanied by a dog, a greyhound.” It is for that reason that the researcher’s observations about
Norwid’s attitude to Venetian colorism, though valuable, prove insufficient. The author of the paper
attempts to reverse the tendency found in research in “Ad leones!,” trying to reach for the possible
genesis of red-bearded sculptor’s creation.
Employing this approach, the context of Venetian painting in the short story is extended by a possible iconographic inspiration as well as by a problem of mannerism (in its historical perspective) seen
as a trend in the decline of the Renaissance, anticipating, in Norwid’s view, the tendencies in the art of
his days. “Ad leones!,” written nearly at the end of the poet’s creativity, gains a double, symbolic frame
of reference: Norwid’s reflection on the status of the artist, his predispositions and moral stance become
also a view which embraces not only the 19th c., but also the end of the Renaissance.
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ARTYKUŁ THEODORA WESTRINA O OBLĘŻENIU JASNEJ GÓRY
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Prezentowany tu tekst1 ukazał się w 1904 roku w „Historisk Tidskrift”, którego tytuł przełożyć można po prostu jako „Czasopismo Historyczne”. Jest to jeden z ważniejszych szwedzkich periodyków poświęconych historii ogólnej i dziejom ekonomii. Wychodzi nieprzerwanie
od 1881 roku do dziś i, również nieprzerwanie, jest redagowany i wydawany przez Szwedzkie Towarzystwo Historyczne, które założono rok wcześniej.
Autor publikowanej tu rozprawy, Theodor Westrin (1850–1928), był szwedzkim historykiem i wydawcą. W 1875 obronił doktorat na temat rewolucji angielskiej 1688 roku,
a następnie został zatrudniony w Archiwum Królewskim, gdzie funkcjonował przez wiele lat.
Współtworzył i współwydawał znaną szwedzką encyklopedię Nordisk familjebok. Napisał
liczne prace o tematyce historycznej. Znany z dobrego i ciętego pióra, był członkiem Szwedzkiej Akademii Sztuk Pięknych – odpowiednika Szwedzkiej Akademii Nauk, powołanego do
badań z zakresu humanistyki2.
Tekst Westrina nie jest elementem walki na polityki historyczne. Przed powstaniem tej
pracy szwedzka legenda oblężenia Jasnej Góry nie istniała (później oczywiście także nie),
samą zaś rozprawę postrzegać należy jako próbę przywrócenia elementarnej równowagi
między faktami a mitami. Można sądzić, że konieczność podjęcia tej próby pojawiła się wraz
ze wzrastającą światową sławą Henryka Sienkiewicza oraz z przyznaniem mu Literackiej
Nagrody Nobla. Warto zauważyć, iż stało się to rok po ukazaniu się tekstu Westrina, w 1905.
W tymże roku wyszła nadbitka, zapewne także w związku z owym wyróżnieniem. Literackie
1

2
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Tytuł oryginału brzmi: Om Częstochowa klosters belägring af Karl X Gustafs trupper 1655 („Historisk Tidskrift” át. 24ñ 1904). Tekst ten był podstawą niniejszego przekładu. Rok później, w 1905,
ukazała się w Sztokholmie nadbitka wraz z uzupełnieniem. Wersja z 1904 r. obejmuje dodatkowo
dwie reprodukcje rycin pochodzące z Nowej Gigantomachii A. Kordeckiego (zob. A. K o r d e c k i,
Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 r. Przeł. J. Ł e p k o w s k i. Red. J. M a j d e c k i. Częstochowa 1991; pierwsza przedstawia klasztor jasnogórski, druga zaś „ikonę jasnogórską według
legendy namalowaną przez Łukasza Ewangelistę i przechowywaną w klasztorze częstochowskim”
áibidem, s. 302ñ), oryginał znajdującego się w Archiwum Królewskim listu przeora do generała
B. Müllera oraz kopię tego listu z Nowej Gigantomachii (autograf Kordeckiego odbity z listu tegoż
do Karola X Gustawa na podstawie oryginału przechowywanego w AK). Oba listy załączono w łacińskim oryginale.
Zob. H. H o f b e r g, Svenskt biografiskt handlexikon. Red. F. H e u r l i n, V. M i l l q v i s t, O. R ub e n s o n. Wyd. 2. T. 2. Stockholm 1906, s. 713–714. Hasło to, jak widać, ukazało się jeszcze za
życia Westrina, lecz trudno znaleźć jego dokładniejszy biogram. Przywoływany tu szwedzki słownik
biograficzny, odpowiednik naszego PSB, nie został dotąd w całości zdigitalizowany.
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opracowania tematu walk o Częstochowę (autorstwa Sienkiewicza, ale również Józefa Ignacego Kraszewskiego – w Kordeckim. Powieści historycznej) przyćmiewają fakt, że główne
źródła polskie stoją w pewnej sprzeczności ze szwedzkimi, a teksty beletrystyczne ignorują
ustalenia historyków. Taka niezgodność nie jest zresztą niczym nadzwyczajnym i można by
przejść nad nią do porządku dziennego, gdyby nie niezwykła pozycja Sienkiewicza, który
długo był (a może nadal jest?) postrzegany nie tylko jako prozaik, lecz także jako autor
prawdziwej, obowiązującej wizji historycznej. Adam Kersten w 1955 roku stwierdzał:
Przeszło 50 lat temu historyk szwedzki, Teodor Westrin, napisał małą rozprawę o oblężeniu Jasnej
Góry. Studium to w zasadzie zapoczątkowało prace nowoczesnej historiografii nad tym tak ciekawym
i tak powszechnie znanym wydarzeniem w historii Polski.
Od czasu opublikowania artykułu Westrina ukazała się tylko jedna obszerna praca monograficzna
opisująca obronę klasztoru jasnogórskiego. Było to do niedawna, pomijając całą plejadę artykułów
publicystycznych, popularnonaukowych i propagandowych, jedyne polskie opracowanie tego tematu.
Dopiero ostatnio, w r. 1957, ukazały się dwa studia oparte na materiałach źródłowych. Jednak wszystkie te prace nie wyczerpały zagadnienia i brak dotąd pełnej naukowej syntezy historii obrony i oblężenia
Jasnej Góry.
Nie jest to przypadkiem. Wydaje się, że przy obecnym stanie badań na rzeczywistą syntezę jest
jeszcze o wiele za wcześnie. Tak się na ogół zdarza, że okresy i fakty najpowszechniej znane w społeczeństwie posiadają bardzo ubogą literaturę naukową3.

Rozprawa Westrina prawdopodobnie nie zainteresuje historyków, choć byłoby to pożądane. Wiele pożytku mogłaby przynieść także uważna jej lektura dokonana przez znawców
literatury staropolskiej, gdyż Westrin wykazuje pewną niedbałość wobec polskich źródeł.
W niniejszym przekładzie staraliśmy się prostować nieścisłości oraz uzupełniać przypisy
występujące w oryginale. Tekst Westrina wydaje się najciekawszy dla badaczy i – szerzej –
czytelników Potopu. Rozprawa wchodzi w dialog z ugruntowaną w naszym myśleniu wizją
Sienkiewiczowską, podważa ją, redefiniuje, czasem całkowicie jej zaprzecza. Nie było „kolubryny”, bo ciężkich dział król Müllerowi odmówił. Szwedzi to nie Szwedzi – wedle Westrina
pod Częstochową nie pojawił się ani jeden oficer szwedzki, a najprawdopodobniej też w ogóle żołnierze tej narodowości. Oblegający więc nie dość, że – przemarznięci – nie marzyli
o Wigilii w Smolandii, gdyż nie stamtąd przybyli, ale na dodatek (o czym jeszcze będzie mowa)

3
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A. K e r s t e n, Geneza „Nowej Gigantomachii”. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”,
Sectio F: „Nauki Filozoficzne i Humanistyczne” t. 10 (1955), s. 1–2. Ciekawe, że tekst ten pochodzi
z 1955 r., a przywoływane są w nim prace z 1957. Dobre to miejsce, by przypomnieć bibliografię
interesującego nas tu zagadnienia: S. K o b i e r z y c k i: Obsidio Clari Montis Częstochoviensis,
deiparae imagine a divo Luca depictae in regno Poloniae celeberrimi, ab exercitu Suecorum duce
Burchardo Mellero. Dantisci [Gdańsk] 1659; Obsidio Clari Montis. Oblężenie Jasnej Góry. Przeł.
K. C h m i e l e w s k a, E. R y g a ł. Wyd., wstęp, przypisy A. J. Z a k r z e w s k i. Kraków 2007. –
Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej. Pieśni dwanaście (anonimowy poemat heroiczny z drugiej
połowy XVII w., wydany przez J. C z u b k a w 1930 r.). – O. G ó r k a, Legenda a rzeczywistość
obrony Częstochowy w roku 1655. Warszawa 1957. – T. N o w a k, Obrona Klasztoru Jasnogórskiego w roku 1655. Warszawa 1957. – A. K e r s t e n: Pierwszy opis obrony Jasnej Góry w 1655 r.
Studia nad „Nową Gigantomachią” ks. Augustyna Kordeckiego. Warszawa 1959; Sienkiewicz – „Potop” – historia. Warszawa 1974. – W. C z a p l i ń s k i, Glosa do „Trylogii”. Wrocław 1974. –
A. K o r d e c k i, Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 r. Przeł. J. Ł e p k o w s k i. Red. J. M a jd e c k i. Częstochowa 1991. – R. O c i e c z e k, „Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej” – dzieło
i autor. Kraków 1993 (propozycja atrybucji: S. Damalewicz). – Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej. Red. R. O c i e c z e k, przy współudz. B. M a z u r k o w e j. Katowice 2000. – M. C et w i ń s k i, „Nowa Gigantomachia”. Przyczynek do barokowej wizji dziejów. „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”. Seria: „Zeszyty Historyczne” z. 10 (2009).
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obchodzili wówczas święta 10 dni później niż oblężeni Polacy. Takich demitologizujących
rewelacji znajdzie czytelnik w rozprawie bardzo wiele.
Jest ona interesująca także tam, gdzie odsyła do szwedzkich źródeł – dotyczy to przede
wszystkim kroniki Samuela von Pufendorfa4 oraz zachowanych listów, które krążyły między
głównymi aktorami dramatu: hrabią Janem Weyhardem Wrzeszczowiczem, generałem Burchardem Müllerem von Lündenem, marszałkiem Arvidem Wittenbergiem, królem Karolem X
Gustawem i księdzem przeorem Augustynem Kordeckim. Szczególnie ciekawie w świetle
zachowanej korespondencji jawi się generał Müller – jako świetny retor i cięty ironista, ale
także autoironista, mocno odbiega od nakreślonego przez Sienkiewicza obrazu postaci prostaczka zazdroszczącego wysoko urodzonym. Ksiądz Kordecki z natchnionego męża opatrznościowego staje się zaś pod piórem szwedzkiego archiwisty sprawnym politykiem i odważnym, a zarazem sprytnym przywódcą, który potrafi stawić czoła nie tylko oblegającym, lecz
także silnej opozycji wewnętrznej. Westrin pisze rzeczowo, w relacjach na temat przeszłości
umie odróżnić fakty od fikcji i dobrze wie, iż ta druga bywa narzędziem polityki. Rozumie,
że propaganda historyczna jest stara jak świat i że posługuje się rozmaitymi chwytami, nie
wyłączając „widocznych” cudów.
Warto też zwrócić uwagę na podwójne lokalizowanie wydarzeń w czasie, występujące
w kilku miejscach tekstu. Bierze się ono stąd, że w Rzeczypospolitej kalendarza gregoriańskiego używano od 1582 roku, więc obowiązywał on tam już w trakcie najazdu szwedzkiego – natomiast w Szwecji dopiero od 1753 roku. Kraje protestanckie wprowadzały reformę
papieża Grzegorza XIII z opóźnieniem. Dlatego datowanie Westrina, jeśli wywiedzione jest
ze szwedzkich dokumentów (a tak dzieje się na ogół), opiera się na starym porządku, a podwójne pojawia się tylko wtedy, gdy Westrin porównuje dokumenty szwedzkie z polskimi.
Do swej rozprawy dodaje też tekst listu księdza Kordeckiego do generała Müllera, który
odnalazł w Archiwum Królewskim, i zestawia go z wersją umieszczoną w Nowej Gigantomachii pióra jasnogórskiego przeora. Listy mocno się od siebie różnią, a charakter tych różnic
jest przedmiotem analizy archiwisty. Do tekstu niniejszego dołączamy obie wersje dokumentu po łacinie (tak jak Westrin) i uzupełniamy je o ich polskie przekłady, które poddane zostały modernizacji. Wyróżnienia, kursywy – jeśli nie zaznaczono inaczej – pochodzą od autora rozprawy. Zachowano też na ogół formę stosowanych przezeń przypisów i innych odwołań. Cytaty z listów pisanych po niemiecku zostały przytoczone w tekście głównym
w oryginale wraz z tłumaczeniami, których autorem jest W a c ł a w M i o d e k. Tak samo
postąpiono z cytatami łacińskimi.
Filip Mazurkiewicz

THEODOR WESTRIN

O OBLĘŻENIU KLASZTORU CZĘSTOCHOWSKIEGO PRZEZ WOJSKA
KAROLA X GUSTAWA W 1655 ROKU
W dzisiejszej rosyjskiej Polsce, w guberni piotrkowskiej, blisko granicy śląskiej,
około 100 kilometrów na północny zachód od Krakowa, opodal miasta Częstochowa, leży klasztor o tej samej nazwie, utworzony w regule paulińskiej. Określa się

4
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S. v o n P u f e n d o r f, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa, króla Szwecji. Przeł., oprac., wstęp
W. K r a w c z u k. Warszawa 2013. Pierwodruk: De rebus a Carolo Gustavo Sueciae rege gestis.
Norimbergae 1696.
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go także od nazwy góry, gdzie spoczywa – Jasna Góra (po niemiecku Klarenberg,
po łacinie Clarus Mons). Założony został przez księcia Władysława Opolczyka
[Opolskiego], który w 1382 roku, jako ówczesny polski „prorex”, polecił umieścić
tam portret Marii, według legendy namalowany przez ewangelistę Łukasza. Uczyniło to klasztor niezmiernie popularnym i zamieniło Częstochowę w „polskie Loreto” – miejsce najczęściej wybierane jako cel pielgrzymek. Wielokrotnie wystawione
na ataki obcych wojsk, miejsce owo za panowania Władysława IV zostało otoczone
murami obronnymi i innego rodzaju fortyfikacjami. W wyniku tego wzrosła jego
zdolność do obrony, co w 1655 roku mnisi pod przewodnictwem przeora Augustyna Kordeckiego wykorzystali przeciw wojskom Karola X Gustawa, które przez
dłuższy czas oblegały klasztor na próżno.
W pracy Svenska bilder i polska vitterheten (Szwedzkie obrazy w polskiej literaturze pięknej), która znalazła się w poprzedniej książce pana Alfreda Jensena,
pisze on o Nowej Gigantomachii Kordeckiego, wydanej w 1657; tam po łacinie
sportretowano owo oblężenie, którego niepowodzenie było poważną [szwedzką]
porażką militarną, dla Polaków zaś – „zwycięstwem moralnym” o bardzo zasadniczych następstwach. Wedle słów Jensena nie ma w tym ani trochę przesady, że
epizod ten „w gruncie rzeczy stał się skałą, o którą rozbiła się kontynentalna (europejska) polityka Karola X Gustava”. Pan Jensen wyraża zdumienie, że wydarzenie
owo ani jednym słowem nie jest wspomniane przez szwedzkich historyków, szczególnie że mieli oni dostęp do pracy Kordeckiego. Przypuszcza też autor rozprawy,
iż wynikło to „nie wyłącznie z nieznajomości języka” – formułuje więc pod ich adresem oskarżenie, że zachowują oni milczenie, by nie sprzeniewierzyć się „honorowi narodu”1. Lecz oskarżenie to niesprawiedliwe. Szwedzcy dziejopisowie nigdy nie
usiłowali zamieść klęski pod dywan, a już zwłaszcza ciosu, jaki przywiedziony do
ostateczności polski naród zadał najeźdźcom prowadzonym przez Karola Gustawa.
Nie ukrywali też bohaterskich zwycięstw Stefana Czarnieckiego. Powodem milczenia tutejszych uczonych na temat Częstochowy zapewne był fakt, że pierwszy
kronikarz Karola Gustawa, Samuel Pufendorf, w swym obszernym dziele, które
służyło wszystkim późniejszym badaczom za przewodnik2, poświęca owemu wydarzeniu zaledwie parę słów. Poza tym historia szwedzkiego oręża pozostaje słabo
opisana, jeśli nie dotyczy czynów, których król dokonał osobiście.
Pufendorf powiada, że generał porucznik [Burhard] Müller „bardzo chciał” wziąć
Częstochowę, a ponieważ nie mógł przekonać mnichów, by przyjęli oni szwedzki
garnizon, postanowił sięgnąć po rozwiązania militarne i polecił sprowadzić dwa
potężne działa z Krakowa. Lecz król zakazał tego typu rozwiązań, ponieważ [po
pierwsze] zimowe oblężenie osłabiłoby armię, a po wtóre, posunięcie takie mogło
zniechęcić przesądny naród [polski], bardzo szanujący owo miejsce, do Szwedów3.
Relacja ta, zawierająca szereg półprawd, przedstawia całkowicie nieprawdziwy
obraz zdarzeń. Müllera ukazuje się w niej jako człowieka przedsiębiorczego, król
wygląda na zagubionego między racjami politycznymi i militarnymi i zabrania sto-

1
2
3
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A. J e n s e n, Svenska bilder i polska vitterheten. Stockholm 1904. [Przypis tłum.].
S. v o n P u f e n d o r f, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa, króla Szwecji. Przeł., oprac., wstęp
W. K r a w c z u k. Warszawa 2013. [Przypis tłum.].
Ibidem, s. 78. [Przypis tłum.].
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sowania przemocy. Kto, mając te słowa przed oczami, może wyobrazić sobie, że
chodzi tu o oblężenie, które ciągnęło się tygodniami i do którego rozpoczęcia rozkaz
wydał sam monarcha? To oczywiste, że Pufendorf rozporządzał pełną – a przynajmniej dostateczną – „wiedzą o zdarzeniach”, pozostaje jednak niejasne, dlaczego
tak wąsko je zaprezentował i do tego w tak oszczędnych słowach. Polacy ciskali
w niego oskarżenia, że sprzeniewierza się on „podstawowemu obowiązkowi historyka, by zachowywać sprawiedliwość i bezstronność”4. Niewątpliwie Pufendorf,
który był przecież oficjalnym kronikarzem, starał się ukazywać Karola Gustawa
w jak najlepszym świetle, gdy tylko nadarzała się ku temu sposobność. Tak haniebne potraktowanie ataku na Częstochowę spowodowane było najprawdopodobniej właśnie tym, że król nie uczestniczył w nim osobiście; wszak historia pisana
przez Pufendorfa odnosi się w pierwszej kolejności do czynów króla (jako „Res gestae”, „Thaten” 5). Ponieważ przedsięwzięcie nie przyniosło rezultatów, dziejopis
uznał je za niewarte szerszej wzmianki. Ranga owego wydarzenia dla Polaków
najwyraźniej mu umknęła. Współczesna mu literatura, z wyjątkiem tekstu Kordeckiego, którego Pufendorf najprawdopodobniej nigdy nie miał przed oczami, a w tym
i historia oblężenia (1659) spisana przez Stanisława Kobierzyckiego (kompilatora
Kordeckiego)6, nie czyni z niego szczególnie wielkiej sprawy. Samuel Twardowski
w swej obszernej kronice (wydrukowanej w 1681 r.) o „wojnie domowej” lat 1640–
1650 mówi o tym wydarzeniu jedynie nawiasowo (przez 6 linijek!)7, w „Theatrum
4

5
6

7

J. U. N i e m c e w i c z w swoich pamiętnikach (Pamiętniki czasów moich. [Lipsk] 1868, [s. 245])
pisze, że Pufendorf w swym przedstawieniu szwedzko-polskich zaszłości kierował się osobistą
nienawiścią spowodowaną odmową, jaką otrzymał od polskiego dworu w odpowiedzi na starania
o dożywotnią rentę oraz o tytuł historiografa. Zob. J e n s e n, op. cit., s. 160. [Odpowiedni fragment
w zapiskach Niemcewicza brzmi: „Jeździłem do Drottingholmu, wiejskiego pałacu królewskiego,
o milę od Sztokholmu. Z jakimże ściśnieniem serca widziałem tam potężne obrazy, wyrażające
zwycięstwa Karola nad Polakami, wszystkie przesadzone, podług podania uprzedzonego przeciw
nam Pufendorfa. Pufendorf udawał się najprzód do Polski, prosząc o tytuł historiografa i pensję,
dalej do Danii; odrzucony od obu dworów, udał się do Szwecji, gdzie przyjęty i nagrodzony, osobistą zemstę wywarł na Polaków, ze zgwałceniem pierwszego obowiązku dziejopisa prawdy i bezstronności”. Porównanie tekstu Niemcewicza ze szwedzkim opracowaniem dowodzi, iż Jensen
przytacza oryginał bardzo dokładnie (różnice tu widoczne wynikają wyłącznie z tego, że mamy
w tym miejscu do czynienia z przekładem z przekładu). Warto odnotować, że o Pufendorfie pisał
też m.in. A. M i c k i e w i c z (Literatura słowiańska. Kurs drugi. Przeł. L. P ł o s z e w s k i. Warszawa 1955, s. 46): „Słynny Pufendorf kazał nawet rytować słynne zmyślone oblężenia, liczne urojone
miasta zdobyte rzekomo szturmem” – F. M.].
„Thaten” to tyle, co „czyny” lub „uczynki”. [Przypis tłum.].
S. K o b i e r z y c k i, Obsidio Clari Montis Częstochoviensis, deiparae imagine a divo Luca depictae
in regno Poloniae celeberrimi, ab exercitu Suecorum duce Burchardo Mellero. Dantisci [Gdańsk] 1659
[Przypis tłum.].
[S. T w a r d o w s k i, Wojna domowa z Kozaki i Tatary, Moskwą, po tym Szwedami i z Węgry, przez
lat dwanaście za panowania Najjaśniejszego Jana Kazimierza, króla polskiego tocząca się […].
Calissi 1681, s. 162 – F. M.]. Cyt. za: J e n s e n, op. cit., s. 91. [Westrin, wspominając o marginesowym potraktowaniu tematu oblężenia przez Twardowskiego, wyraźnie przytacza tu myśl wyrażoną przez J e n s e n a (ibidem), który pisał: „Sprawa oblężenia Częstochowy poruszona jest [przez
Twardowskiego] jedynie przelotnie w punkcie trzecim czwartej części w następujących wersach:
Jedna się Częstochowa oprócz mu oparła,
Góra sławna od wieku, gdy w sobie zawarła
Dwieście dobrej piechoty i szlachty ściśniony
W takim gwałcie niemało, ufając w obrony
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Europaeum”8 zaś, które poza tym śpieszy opowiadać o ważnych i dziwnych wypadkach słowem i obrazem, nie wspomina o oblężeniu w ogóle. Przeciwnie Erik Dahlbergh. Ten, z pozoru przynajmniej, przywiązany był do myśli, że batalia jednak
miała miejsce. W swych licznych notatkach wskazywał, iż wśród szkiców dokumentujących historię Karola Gustawa znajdował się też jeden zatytułowany Oblężenie Częstochowy przez szwedzkiego generała majora Müllera. Sam Dahlbergh
zresztą ową akcję bojową przedstawił na rysunku i w postaci miedziorytu9. Jednakże w specyfikacji miedziorytów dokumentujących działania wojenne, jakich
oryginały zostały przekazane dnia 16 VII 1695 do rąk własnych Karola XI, nazwa
Częstochowa się nie pojawia10.
Szwedzkich źródeł na temat przygotowań do oblężenia nie brakuje, choć jednocześnie nie dają one podstaw do pełnej ich prezentacji. W Archiwum Królewskim
zachowały się listy, które Karol X Gustaw wymieniał z marszałkiem polowym Arvidem Wittenbergiem, porucznikiem Müllerem i generałem hrabią Janem Weychardem Wrzeszczowiczem 11. Znajduje się tam też kilka dokumentów określonych
zbiorczo jako Zdarzenia związane z wojną polską Karola X Gustawa. Materiały te
pozwalają na stworzenie następującego obrazu owych wydarzeń.
Kiedy jesienią 1655 zwycięski Karol X Gustaw świętował zdobycie polskich
stolic, Warszawy i Krakowa (który poddał się 8 X [właśc. 17 X]), jednocześnie zaczynało się powstanie szlachty i chłopów przeciw Szwedom w województwach poznańskim, kaliskim, sieradzkim i łęczyckim, czyli w regionach zachodnich położonych blisko granicy ze Śląskiem, gdzie schronił się król Jan Kazimierz i gdzie
zbierał wojska, aby wkroczyć w granice polskie i na nowo podjąć walkę ze swym
pogromcą. W celu osłabienia ducha walki pośród „rebeliantów” – jak klasycznie,
choć w nowoczesnym znaczeniu i w sposób raczej niejasny, nazywano Polaków walczących, ostatecznie, o swą niepodległość – na czele około tysiąca ludzi
wysłano w głąb Wielkopolski oficera z Rzeczypospolitej (pochodzenia czeskieI wał mocny około: nade wszystko pieczą
Niebieskiej swej królowy […].

8
9

10

11
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Przytaczał więc faktycznie 6 linijek, choć cały fragment dotyczący tego tematu jest dłuższy – liczy
około 40 wersów.]
„Theatrum Europaeum” było pismem historycznym poświęconym krajom niemieckojęzycznym.
Ukazywało się w latach 1633–1738. Wyszły 23 woluminy in quarto. [Przypis tłum.].
Zob. Erik Dahlbergs egenhändiga förteckningar över relationer rörande polska och danska krigen
1655–1660 (Erika Dahlbergha własnoręczne notatki dotyczące spraw wojny polskiej i duńskiej
1655–1660). Archiwum Królewskie, rkps SE/RA/754/2/XI/2/34. Dalej Westrin powołuje się na
tę pozycję, używając sformułowania „dziennik Dahlbergha” lub „zbiór Dahlbergha”. [Przypis tłum.].
Specyfikacja szkiców do historii Karola X Gustawa znajduje się w zbiorze Dahlbergha w Archiwum
Królewskim. Natomiast miedzioryt przedstawiający oblężenie widnieje w pracy Kobierzyckiego.
[W wydaniu dzieła S. K o b i e r z y c k i e g o z 2007 r. (Obsidio Clari Montis. Oblężenie Jasnej Góry.
Przeł. K. C h m i e l e w s k a, E. R y g a ł. Wyd., wstęp, przypisy A. J. Z a k r z e w s k i. Kraków 2007)
miedzioryt ten nie jest reprodukowany – F. M.].
W Królewskich Rejestrach znajduje się instrukcja królewska dla B. Müllera z 22 X 1655, list do
tegoż z 15, 16 i 13 XI, a także z 1 i 26 XII. Pośród zebranych pism do Jego Królewskiej Mości
[tj. Karola X Gustawa – F. M.] figurują: list A. Wittenberga z 29 X, 15, 17 i 21 XI, wreszcie z 2, 4
i 17 XII, dalej mamy listy Müllera z 31 X, 2, 4 i 12 XI oraz z 16 i 25 XII 1655 i z 8 I 1656. Są też
listy J. Wrzeszczowicza z 7 i 22 XI 1655. [W dalszej części tekstu Westrin powołuje się na te dokumenty – F. M.].
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go, rzymskiego katolika, lecz zwerbowanego do szwedzkiej służby), generała Jana
Weycharda, hrabiego Wrzeszczowicza12. Tam operował on wraz ze swym oddziałem we wrześniu i październiku. Zbrojnie odebrał „rebeliantom” Kościan (dziś Kosten w pruskiej prowincji poznańskiej), a następnie rzucił się na południowy wschód
w stronę Wielunia, spod którego polska jazda wycofała się wcześniej ku granicy
śląskiej, w czego wyniku szlachta się poddała, a tamtejsi mieszczanie przekazali
hrabiemu klucze do miasta.
Wrzeszczowicz pozwolił wówczas odpocząć swej piechocie, sam zaś, nie wchodząc do miasta – gdzie później umieszczono liczący zaledwie 200 ludzi regiment
księcia [von] Sachsena – jeszcze tej samej nocy wyruszył na czele jazdy w kierunku
odległej o parę mil miejscowości Praszka. Tam pobił gwardię królewską oraz inne
oddziały, dowodzone przez generała [Henryka] Denhoffa, jego samego i innych
oficerów wziął zaś do niewoli. Następnie pociągnął w stronę zamku w Krzepicach,
gdzie pozostawił cały regiment krajczego koronnego [Erika] Stenbocka, liczący 250
ludzi, oraz 100 ludzi własnej jazdy. Na koniec, 30 X, dotarł pod klasztor w Częstochowie, wobec którego był niegdyś hojnym donatorem, lecz, przywitany ogniem
z dział i rusznic, wycofał się, podpaliwszy po drodze dwie stodoły. Odgłos klasztornych dział był jednak na tyle słyszalny, iż nikt nie uwierzył w podążające za wojskiem
zapewnienia, że klasztor podda się w ciągu 4–5 dni.
Zanim informacje o ostatnich poczynaniach wojennych Wrzeszczowicza dotarły do królewskiej kwatery głównej w Krakowie – a być może też w związku z raportem generała, wysłanym jeszcze z Kościana (tuż po jego zajęciu), a mówiącym
o tym, że rebelia będzie wzrastać, jeśli prędko nie zdławi się jej siłą – król wydał
instrukcję (w znacznej mierze napisaną samodzielnie) skierowaną do porucznika
Müllera von der Lühnena, stacjonującego w kwaterze głównej w Proszowicach,
żeby ten rozproszył szlachtę i chłopów, którzy sprzymierzyli się w Wielkopolsce po
to, aby stamtąd spokojnie szerzyć powstanie przeciw Szwedom. Pod swą komendę
dostał porucznik tylko jazdę: regiment księcia Franza Erdtmana von Sachsena
(„gar sehr abkommen [wymaszerować nie zwlekając]” – postanawia instrukcja
w swej końcowej części 13), regimenty pułkowników Hansa Kristoferssona von
Beddekera i obu Engelów 14, a do tego osiem kompanii kwarcianych i kilka [kompanii] dragonów 15. Feldmarszałek Wittenberg, który znajdował się przy królu,
żądał, aby Müller pociągnął z Krakowa na Częstochowę celem zabezpieczenia tego miasta, sądził bowiem, że będzie to proste do osiągnięcia. Lecz król rozkazał
Müllerowi wyruszyć natychmiast na Piotrków (150 kilometrów prosto na północ,
w połowie drogi do Warszawy) i rozłożyć w tamtej okolicy 150 dragonów. Gdyby
spokój został przywrócony, Müller nie potrzebowałby wszystkich dragonów i mógłby udać się do kwatery głównej, pozostawiając w terenie podzielone na kwarty
regimenty Engelów i innych oficerów. Miejscowości Wieluń, Krzepice i Często-

12
13
14
15
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31 VIII 1655 regiment hrabiego składał się z 10 kompanii (raport o liczebności zaczerpnięty z archiwum wojennego).
K a r o l X G u s t a w, instrukcja dla B. Müllera, z 22 X 1655. [Przypis tłum.].
Było dwóch pułkowników o nazwisku Engel, Joachim i Hans.
Według raportu o liczebności z archiwum wojennego z 31 VIII 1655 regiment księcia von Sachsena składał się z 4 kompanii, Beddeker także wymaszerował z 4, obaj zaś Engelowie – z 10.
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chowa 16 (wszystkie leżące wzdłuż śląskiej granicy w podobnej od siebie odległości
i znajdujące się około 80 kilometrów od zdobytego Piotrkowa) miał spróbować
opanować.
Müller pomaszerował więc prosto na Piotrków, który major [Jan] Piron bohatersko obronił przed „rebeliantami”, i pozyskał tam informację o zajęciu Wielunia
i Krzepic, co znacząco ułatwiło generałowi zadanie. Nalegania Wittenberga, aby
skoncentrować siły w Wielkopolsce i stanąć obozem w okolicach Sieradza, by stamtąd obserwować ruchy nieprzyjaciela w rejonie Częstochowy i śląskiej granicy,
najprawdopodobniej w ogóle do Müllera nie dotarły, gdyż już wcześniej, mimo że
brakowało mu piechoty i artylerii, „zur Fortsetzung E. K. Maj:ts Befelich [w celu
wykonania rozkazu Jego Królewskiej Mości]” postanowił on wyruszyć z Piotrkowa
„in die jegend zwischen Siradia und Wielun zu Marchiren und die annoch widerspäntige Örter, in Sonderheit Czenstochow zu attacquiren [aby maszerować w okolice między Sieradzem a Wieluniem i zaatakować ciągle jeszcze broniące się miejscowości, szczególnie Częstochowę]”.
Król z radością przyjął wiadomość, że Müller w swej „dewocji” postanowił zdobyć
Częstochowę, lecz byłby też [jak pisał w liście] uszczęśliwiony, gdyby Müller, w zgodzie z dobrze mu znaną królewską „indolencją”, zechciał nie używać wobec klasztoru siły, gdyby znajdujący się tam ludzie poddali się bez walki, „ohne die Abwertung
einiger extremität [bez skazy na naszej waleczności]”. Müller – przeciwnie – powinien
bronić tego miejsca przed zrujnowaniem. Ogólnie w przypadku gdyby nastąpiło
poddanie się, król pozostawiał generałowi wolną rękę, czy klasztor powinien zostać
obsadzony przez szwedzki garnizon oraz, następnie, utrzymany [przezeń]17.
Müller natychmiast wprowadził swe zamiary w czyn. Przez Kaszewice, Szczerców i Krzepice ciągnął szybkimi marszami, chcąc wziąć Częstochowę szturmem lub
układami. Aby przyspieszyć marsz, zatrzymał przy sobie tylko cztery kompanie z regimentu Beddekera, dwie Engela i jedną księcia von Sachsena. Pozostałe wraz
z taborami odesłał do kwatery głównej. W Krzepicach połączył się z hrabią Wrzeszczowiczem i jego ludźmi: 300 pieszymi, kilkoma oddziałami konnymi i kilkoma –
dragonii. Było też osiem dział. Przed sobą generał posłał do Częstochowy trębacza
z pismem, a sam przybył na przyklasztorne pola 8 X z siłą – jeśli kompanię liczymy
jako 100 żołnierzy – 1100 ludzi, z czego dwie trzecie stanowiła jazda i osiem dział.
Częstochowa nie była już wówczas jedynie miejscem zadumy religijnej spokojnych i nieszkodliwych mnichów. Klasztor miał w czterech rogach ufortyfikowane,
oflankowane bastiony z wysokimi, mocnymi murami oraz z wysuniętymi do przodu
głębokimi blankami zdolnymi skutecznie bronić przed szturmem. Mury uzbrojono
licznymi 12-funtowymi, a być może jeszcze cięższymi, działami. Według danych
Müllera garnizon liczył 400 „wahrhaftige soldaten [prawdziwych żołnierzy]”; niektórzy szacowali go i na 800 ludzi, co Müller uważał jednak za przesadę. Liczba
obrońców zwiększyła się dodatkowo o znaczną grupę zbuntowanej szlachty; należeli do niej m.in. Aleksander Zamojski, Jan Jackowski, Sebastian Bogdański,
Stefan Siemieński, Mikołaj Krzysztoporski i Zygmunt Moszczyński18 wraz z żonami,
16
17
18
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Król pisze: „Schenstochofen”.
K a r o l X G u s t a w, list do B. Müllera, z 15 XI.
16 XI król rozkazał Müllerowi, by zezwolił on tym panom wraz z żonami, dziećmi, sługami i dobyt-
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dziećmi, famulusami i służbą, chroniącymi się w klasztorze przed wojskami szwedzkimi. Częstochowa stała się wtedy – szczególnie po tym, jak sąsiednie miejscowości
padły łupem Szwedów – najważniejszym dla króla Jana Kazimierza punktem oporu w tej części Polski.
Zakonnicy nie chcieli słuchać trębacza i od razu przyjęli Müllera ogniem z dział
oraz rusznic. Później przekonali generała do zawieszenia broni, które miało trwać
aż do następnego dnia, kiedy planowano zawarcie układu. Układ ten mnisi – by
użyć satyrycznego sformułowania samego Müllera – natychmiast „ratyfikowali”,
podpalając kilka domów i stodół stojących zbyt blisko klasztoru. 9 XI Müller uderzył na leżącą nieopodal wieś Częstochówka, która, „herausgeschossene Feuerkugeln
[ostrzelana kulami ognistymi]”, częściowo obróciła się w popiół, i usypał tam kilka
baterii oraz rowów strzelniczych, by ostrzeliwać fortyfikacje. 10 XI przybył z klasztoru zakonnik z wiadomością, że dnia następnego na pewno zostanie zawarty układ.
W jego ramach mnisi zaświadczyli o swej najgłębszej rewerencji i poddaniu się
monarsze Szwecji, „którego czci całe królestwo”, pod warunkiem wszakże, że w mocy
pozostanie list żelazny Wittenberga z 28 X, gwarantujący, że nie zostaną oni zaatakowani oraz że klasztor nie będzie obsadzony szwedzką załogą. To – pisali dalej
mnisi – co w liście królewskim nazywa się Częstochową, odnosi się do m i a s t a
o tej nazwie, a nie do klasztoru, który wszak nosi nazwę Clarus Mons, i dlatego
wymagali, aby miejsce to było pozostawione w spokoju aż do momentu, gdy nadejdą nowe rozkazy królewskie co do przyszłości klasztoru. Zakonnicy obiecywali
postąpić zgodnie z owymi wytycznymi19.
Poza tym – według Müllera – mnisi przestrzegali, że jeśli szwedzki garnizon
zostanie wprowadzony do klasztoru, wpływy z odwiedzin wiernych zmniejszą się
(ponieważ świętość owej przestrzeni ulegnie nadszarpnięciu), więc przyniesie to
mniej niż nic. Paulini wystąpili z taką pewnością siebie, gdyż liczyli na ratunek ze
strony Polaków oraz także na – kryjących się w lasach – zabijaków wołoskich, którym udało się uciec, choć stracili oni 30–40 ludzi. Wreszcie rzekli sobie mnisi:
„keine grosse Menge vor sich und nicht capable Artholerie empfanden [nie stwierdzili żadnej wielkiej ilości przed sobą ani użytecznej artylerii]”.
Szturmowanie wysoko położonego i dobrze opatrzonego klasztoru uważał Müller za niemożliwe, tym bardziej że teren był tu wąski i załamujący się, przy tym zaś
skalisty i dlatego do czasu zaminowania grunt zmniejszał szanse oblegających.
Miejsca nie dało się zdobyć „ausser feuerszwang [wyłącznie mocnym ostrzałem]”,
toteż pierwsze dni niczego nie przyniosły: brakowało amunicji oraz większych dział,
„ogniowe moździerze” zaś próbowano ściągnąć od Wittenberga z Krakowa. Müller
sądził, że Jasną Górę należy zniszczyć i doprowadzić do tego, by stała się ona tym,
czym była dawniej: kościołem, do którego ciągną pielgrzymki.
Bardziej pesymistyczny aniżeli cytowany powyżej list Müllera okazywał się ten
autorstwa Wrzeszczowicza, wysłany tego samego dnia – 12 XI. Hrabia, który w swej
korespondencji krytykował poczynania Müllera, wątpił w możliwość kapitulacji

19
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kiem opuścić klasztor na rewers. Według Kordeckiego w klasztorze przebywali S. Mosiński,
N. Krysztoporski, P. Czarniecki, J. Skorzewski i S. Zamojski. [Westrin nie podaje źródła tej informacji – F. M.].
Pismo przeora z 11/21 XI stanowi załącznik do niniejszego tekstu.
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miasta „wegen alleley mancamentem [z powodu wielu różnych mankamentów]”
i zapewniał: „wen es bei mihr gestanden hette, ich wegen vieler so pollitischen als
militärischen rationen diesen orth nicht auf diese Weise attaquiret hette [gdyby to ode
mnie zależało, z powodu wielu politycznych i wojskowych powodów nie zaatakowałbym tego miejsca w ten sposób]”. Kończył zaś w te słowa: „Es ruiniren sich totaliter
darüber die Regimenter, quartier und das Landt, und m a n g r e i f e t a n d e r
P o l e n S e e l e und ist zu befürten (was das meist ist) umsonst und vergebens
[Rujnują się tym zupełnie regimenty, kwatery i ziemia, a t a k u j e s i ę d u c h a
P o l a k ó w i należy się obawiać (co najważniejsze), że to wszystko bez potrzeby
i nadaremnie]”.
Wittenberg nie mógł w tamtym momencie wysłać do Częstochowy żadnych
moździerzy, lecz usiłował pomagać Müllerowi na inne sposoby. W utrzymanym
w tonie groźby liście do mnichów wzywał ich do dobrowolnego poddania się. W drugiej połowie listopada wysłał regiment pułkownika [Fromholda] Wolffa, 8 kompanii,
które poddały się Szwedom i pod dowództwem Wacława Sadowskiego mogły okazać
się użytecznymi podczas ataku, zwłaszcza że Müllerowi brakowało też piechoty. Do
tego w ostatnich dniach listopada Wittenberg wysłał dodatkowo 2 „półhakownice”
i jeszcze cztery sztuki artylerii innego rodzaju wraz z podpułkownikiem [Fryderykiem]
Getkantem – Polakiem, który ze swoimi ludźmi przeszedł pod dowództwo króla
szwedzkiego. Wszystko po to, aby w jak największym stopniu przyczynić się do
pokonania mnichów. Co więcej, wzmocniono Müllera dwoma regimentami wojsk
kwarcianych.
Siły oblegających zostały wówczas ostatecznie skompletowane i dostępne źródła pozwalają je oszacować następująco: siedem kompanii oraz kilka oddziałów
kawalerii i dragonów, 11 kompanii piechoty, dwa regimenty wojsk kwarcianych,
jak również artyleria z 14 działami, z których dwa były „kartaczami”. Kompanii
nie można traktować jako 100 ludzi. Sadowski donosił, że jego regiment nie był
kompletny 20. Ogólnie mówiąc, istnieje wiele dowodów na to, iż jesienią 1655 roku,
nim przyszły nowe zmiany wojska i nim przeprowadzono nowe zaciągi, kompanie
nie obejmowały więcej niż 60 ludzi 21. Nawet gdyby zatem szacować kompanię na
100 osób, ledwo można by oceniać, że wszystkie dawały siłę 2 000 żołnierzy, nie
licząc kwarcianych. Liczebność tych ostatnich jest mi nieznana i w zasadzie
nie odegrała żadnej roli, tym bardziej że nie chcieli oni służyć przeciw częstochowskiemu klasztorowi i czynili więcej szkody niż pożytku 22. Przeciw Częstochowie
nie walczył ani jeden szwedzki regiment, a co więcej, najprawdopodobniej też ani
jeden szwedzki oficer.
Część szczegółów związanych z przebiegiem działań oblężniczych i ze stoczonymi walkami nie pochodzi z zachowanych dokumentów. Zakonnicy postępowali
20

21

22
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Wiadomość ta pojawia się w liście wysłanym z Wielunia 16 XI, w którym W. S a d o w s k i pisze
na dodatek, że regiment jest wymęczony walkami, i dziwi się, że nie pozwala się żołnierzom odpocząć. [Westrin nie podaje źródła listu – F. M.].
Rozkaz B. M ü l l e r a wydany pułkownikowi J. O. de Wahlowi, aby dopełnić regiment ośmioma
kompaniami po 60 ludzi każda (26 XI: Zdarzenia związane z wojną polską Karola X Gustawa). –
Rozkaz K a r o l a X G u s t a w a, aby zwerbować osiem kompanii kwarcianych, każda po 60 ludzi,
z 20 XII. Archiwum Królewskie.
A. W i t t e n b e r g, list do Karola X Gustawa, z 17 XI.
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odważnie i zręcznie. Wielokrotnie, chcąc zyskać na czasie w oczekiwaniu na pomoc,
pozorowali gotowość do podjęcia układów, lecz za każdym razem, gdy wymagano
od nich ostatecznych decyzji, wycofywali się. Tygodnie mijały, a Müller nie mógł
się dobrać do tych „verwogenen Mönche [rozważnych mnichów]” przez oblężenie,
podczas gdy wrogie oddziały rosły w siłę przy śląskiej granicy. To właśnie w związku z zagrożeniem z tamtej strony Wittenberg zalecił Müllerowi odwrót, jeśli klasztor nie podda się do 17 lub 18 XII. Krótko po tym przyszedł rozkaz królewski z 1 XII
o przerwaniu oblężenia i wtedy okazało się, że mnisi nie zamierzają przystać na
wpuszczenie szwedzkiego garnizonu do klasztoru. Król motywował swój rozkaz
również tym, iż o ile oblężeni mieli się dobrze w murach, o tyle oblegający, ze
względu na porę roku, cierpieli niewygody i ponosili ofiary, oraz tym, że przedłużające się oblężenie mogło przynieść niepowetowany „zu mehreren opiniastritat
vielleicht Ursache [uszczerbek na opinii]”. Monarcha dostrzegał niebezpieczeństwo
wynikające z przedłużającego się zamachu na święte miejsce. Miał świadomość
konsekwencji, jakie dla całego narodu ma ranienie jego uczuć religijnych. „Es
werden sich sonst auch [A poza tym będą się]” – dodaje Karol Gustaw w postscriptum swego listu – „die Polacken mehr ärgen wegen des Marienbildes attacquirung
[Polacy bardziej złościć z powodu ataku na obraz Maryi Panny]”. Müller powinien
był zadowolić się tym, że oblężeni złożyli zapewnienia o swym szczerym oddaniu
i pełnym wykonaniu postanowień podpisanych w klasztorze, o ile inne królewskie
rozkazy nie staną temu na drodze.
Müller wiedział, że oczekiwanie na termin wyznaczony przez Wittenberga nie
opłaca się. Wczesnym rankiem 16 XII wyprawił ciężkie działa do Krzepic. Następnego dnia, pod eskortą 300 niemieckich jeźdźców, wysłał kanonierów wraz z amunicją do Krakowa, a tego samego dnia później wyruszył z całą siłą na Piotrków. Po
40 dniach bezowocnego oblężenia odchodził z ciężkim sercem, trudno było bowiem
opuścić pole bitwy, na którym poległo wielu ludzi – zwłaszcza gdy początkowo liczyło się na łatwe zwycięstwo szturmem lub układami. „Vor meine person hatte
das Kloster gerne in E. K. M:ts devotion gebracht; seit es aber nicht geschehen,
wünsche niemals Darfur gerückelt wehre [Z mojej strony chętnie oddałbym Waszej
Królewskiej Mości w ręce ten klasztor, ponieważ do tego jednak nie doszło, nie
chciałbym nigdy być za to winiony]” – napisał w liście do króla datowanym na
16 XII 23.
Był to najwyższy czas dla wojsk Müllera na przerwanie oblężenia: na wschodzie,
w okolicach Sandomierza, zaatakowały wojska kwarciane i inne polskie oddziały
pod dowództwem Stanisława Potockiego. Już 3 XI wypowiedziały one wierność
Karolowi Gustawowi i uderzyły na to miasto, opanowane przez Szwedów pod wodzą
generała [Roberta] Douglasa, a następnie ratowały się, wyruszając szybkim marszem
na Łowicz24. Tam znalazły się 19 XII, a wsie w okolicach Częstochowy już tydzień
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Wymiana listów między Müllerem a królem była albo opóźniana, albo przerywana poprzez przechwytywanie korespondencji. Wzmiankowany list Müllera z 16 XII najprawdopodobniej nie dotarł
do króla przed 26 XII, a przecież tego dnia Karol X Gustaw ponowił rozkaz opuszczenia Częstochowy. Jednocześnie król donosi, że wiele listów Müllera przejęli Brandenburczycy. Wyjaśniałoby to
poniekąd, dlaczego tak mało wiemy o dziejach oblężenia.
Zob. dziennik Dahlbergha.
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po odejściu Müllera zajęło 10 000 polskich żołnierzy, którzy wkroczyli ze Śląska
i szybko porozumieli się z klasztorem25.
Tyle mówią źródła szwedzkie. Popatrzmy teraz, co ojciec Kordecki napisał w swej
książce26, która 20 XII 1657 otrzymała imprimatur od cenzorów krakowskich, mówiące, że przedstawia ona prawdziwy przebieg wypadków związanych z atakiem na
klasztor i z jego obroną.
Przede wszystkim Kordecki porusza kwestię motywów, jakie przyświecały Karolowi Gustawowi, gdy decydował się on zaatakować klasztor:
Król, zrujnowawszy całe terytorium królestwa, ograbiwszy kościoły ze świętych naczyń i innych
drogocenności, uznał za niegodne pozostawienie klasztoru w spokoju przez swych grabieżców27.

Skarbów potrzebował na wzmocnienie armii. Pisze Kordecki dalej, że rozkaz do
zdobycia Jasnej Góry, nim ostatecznie Müller otrzymał to zadanie, formułowany był
trzykrotnie, lecz wówczas za każdym razem wojska były bardziej potrzebne gdzie
indziej.
Kordecki wymienia rozmaite detale wiążące się z podjętą przez Wrzeszczowicza
próbą zaskoczenia oblężonych. Hrabia pragnął udowodnić królowi swą przewagę
nad Müllerem. 30 X o 10 wieczorem niespodziewanie otoczył klasztor, polecił trębaczom pukać do drzwi i wezwał paulinów do złożenia broni, grożąc, że w przeciwnym razie obróci mury i całą posiadłość w popiół. Mnisi odmówili wpuszczenia
Wrzeszczowicza. Następnego dnia radził on im, by poddali się jemu – katolikowi,
który jest przyjacielem klasztoru i który uszanowałby należące do niego włości –
zamiast wystawiać się na niebezpieczeństwo wpadnięcia w ręce Müllera, heretyka.
Zakonnicy poprosili, żeby poczekać, aż decyzję w tej sprawie podejmie prowincjał,
który akurat w tamtym czasie przebywał na Śląsku. Lecz hrabia przedstawił, odtworzoną w Nowej Gigantomachii, propozycję układu, która została odrzucona
(poddanie się Karolowi Gustawowi, złożenie broni i przekazanie amunicji, wpuszczenie szwedzkiego garnizonu, przejście pod dowództwo Wrzeszczowicza itd.).
Wtedy rozzłoszczony Weyhard podpalił budynek w pobliżu kościoła św. Barba-
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J. P i r o n w liście datowanym na 30 XII 1655 / 9 I 1656 (Zdarzenia związane z wojną polską
Karola X Gustawa). Nie można jednak wykluczyć, że wiadomości pochodzące od Pirona są niesprawdzone bądź przesadzone.
Jest to księga w formacie in quarto, wydana w 1657 r., której pełniejszy tytuł brzmi Nova Gigantomachia, contra sacram imaginem Deiparae Virginis a Sancto Luca depictam et in Monte Claro Częstochoviensi [...] collocatam: Per Suecos & alios Haereticos excitata et ad perpetuam [...] gloriosae
Deiparae Virginis recordationem [...] conscripta.
Cytat ten wydaje się kontaminacją dwóch fragmentów: „Poburzone zamki, wywrócone miasta,
szlachta w pęta okuta, nierycerscy i płeć niewieścia żelazem, więzieniem lub sromotną niewolą
wyniszczeni. Kościoły świętokradztwem splamione – święte naczynia i sprzęty potłuczone – ołtarze
powywracane – święte obrazy powyrzucane, podarte i spalone […]” oraz „Po zajęciu Wielkopolski,
gdy miał ruszyć ku Krakowu, umyślił: aby napaść na klasztor częstochowski – wysłał więc w tym
celu naprzód część wojska z [Hieronimem] Radziejowskim, uważając za korzystne skarbami i sprzętem jasnogórskim powiększyć siły wojenne potrzebne do zdobywania stolicy Rzeczypospolitej”.
Zob. A. K o r d e c k i, Nowa Gigantomachia. Pamiętnik oblężenia Częstochowy roku 1655. Przeł.
J . Ł e p k o w s k i. Warszawa 1858, s. 9, 16. Dalej odsyłam do tego wydania skrótem NG. Liczby po
skrócie wskazują stronice. [Przypis tłum.].
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ry, starł w proch Krzepice – niejako Müllerowi na przywitanie – i namawiał go do
przyspieszenia ataku, kusząc klasztornymi skarbami. W tym samym czasie Kordecki wysłał ludzi do Krakowa, aby wywiedzieli się oni, co zamierza przedsięwziąć
Wittenberg. Czynili to pod pretekstem prośby o wydanie listu żelaznego, jeśliby się
okazało, że jego wystawca rozkazał zaatakować klasztor natychmiast. Jednocześnie
Kordecki prowadził prace wokół klasztoru polegające na rozbieraniu budynków
znajdujących się zbyt blisko murów obronnych, wzmocnił załogę o doświadczonych
żołnierzy, wysłał listy z prośbą o pomoc do Jana Kazimierza i do [Stefana] Czarnieckiego, a do tego poprosił pisemnie Wrzeszczowicza i Sadowskiego o opóźnienie
ataku. Ten drugi – chociaż luter – próbował zniechęcić Müllera i nie dopuścić do
działań militarnych.
Po upływie kilku dni pewien mnich z Wielunia oraz jeden szlachcic poinformowali, że Müller zbliża się na czele 9 000 ludzi oraz dodatkowo z 19 oddziałami Wrzeszczowicza, Sadowskiego, księcia Hessen28 oraz z dwoma regimentami pod polskimi
pułkownikami. Wymienione liczby, oparte na pogłoskach, są jedynymi informacjami
o sile nieprzyjaciela, jakie przytacza Kordecki, jakkolwiek nie mogło mu podczas
oblężenia umknąć, że liczby owe były w rzeczywistości znacznie niższe, co też zostało już wykazane29. Dane te, dobrze zapamiętane przez Polaków, mogły dać czytelnikom Nowej Gigantomachii fałszywy obraz rozkładu sił – na chwałę oblężonych i na
hańbę oblegających – na co Kordecki najpewniej liczył. Ostatecznie zawsze mógł
pocieszyć swe sumienie tym, że nie pochodziły one wprost od niego.
Przeor poprawnie opowiada za to, że siły oblężonych zostały już później wzmocnione 700 piechurami z regimentu Wolffa30 oraz że Wittenberg wysłał Müllerowi
sześć dział. Ten w swych raportach przyznawał się do niejakiej przesady, niemniej
twierdził, że załoga klasztorna liczyła 400 doświadczonych żołnierzy. Według Kordeckiego zaś tworzyło ją 70 mnichów, pięciu polskich szlachciców (lecz ich sług nie
liczono do ogólnego rachunku) i 160 żołnierzy, „z których większość ledwo co oderwano od pługa” [NG 105–106].
Kordecki wspomina w liście z 8/18 XI, iż Müller odnotował, że klasztor, ze
względu na szerzącą się rebelię w Wielkopolsce, musi przyjąć szwedzką załogę, aby
móc odeprzeć atak („adversus quamlibet invasionem [był zmuszony do ich poskromienia]”), i zażądał pertraktacji na temat uporządkowania wszystkich spraw „bez
zbędnej zwłoki” [NG 28–29]. Król objął Jasną Górę swą opieką, pisał dalej generał,
więc nie powinny mu grozić żaden atak, szkoda bądź obraza. Lecz jeśliby opór się
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W roku 1655 przez szwedzką armię w Polsce zatrudnionych było dwóch heskich książąt: graf
Friedrich von Hessen-Eschwege, szwagier Karola X Gustawa, oraz graf Kazimierz Wilhelm Hessen-Homburg. Ten pierwszy zginął jeszcze we wrześniu pod Kościanem, ten drugi brał udział w oblężeniu Częstochowy. Którego Kordecki ma na myśli, gdy pisze „książę Hessen”, nie wiadomo.
Już u K o b i e r z y c k i e g o, kompilatora Kordeckiego (Obsidio Clari Montis Częstochoviensis
á1659ñ, s. 39) mówi się: „Non pauciores novem millibus c o n s t a t”.
K o r d e c k i pisze, że regiment Wolffa przeszedł w ręce Szwedów, ponieważ Müller przekupił oficerów [NG 53 – F. M.]. Nie jest to prawdą. Zdarzenia przebiegały następująco: gdy regiment ów, za
przykładem Czarnieckiego, usiłował przedrzeć się na Śląsk, zaatakowany został pod Będzinem
18 XI przez (wysłany przez Müllera) szwedzki oddział pod dowództwem Sadowskiego. Kompanie
otoczyły się taborem i stamtąd się broniły, lecz ostatecznie zmuszone zostały do poddania się. Zob.
A. W i t t e n b e r g, list do Karola X Gustawa, z 20 XI.
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przedłużał, Müller zmuszony byłby zdyscyplinować mnichów, a nawet, w razie
konieczności, podpalić klasztor. Dlatego radził „honorowe rozwiązanie” [NG 98–99].
Kordecki – przeciwnie – stał na stanowisku, że to Müller pierwszy zachował się
wrogo. Nie dał mnichom szansy na udzielenie odpowiedzi na list – twierdzi przeor –
a zamiast tego zaatakował wieś Częstochówkę, zajmując pozycje wokół klasztoru
i instalując na nich swe siły. Dlatego wystrzelono z dział, by utrzymać przeciwnika
na dystans. Wszystkie więc wypadki Kordecki opisuje tak samo jak Müller, z tym
wyjątkiem, że według generała to paulini otworzyli ogień przed zajęciem wsi przez
Szwedów. Kordecki relacjonuje, iż tego samego dnia wieczorem Müller za pośrednictwem dwóch polskich kapitanów poprosił o zawieszenie broni. Klęli się oni zakonnikom na wszystkie świętości, że nie zaatakują klasztoru zbrojnie. A przecież
wiemy, jaką siłą dysponował Müller!
Następnego dnia, tj. 9 XI, generał kazał swej artylerii ostrzeliwać klasztor od
strony północnej, lecz stracił przy tym wielu ludzi, gdyż mnisi lepiej celowali, a na
dodatek zniszczyli budynki, w których stacjonował wróg. Spowodowało to także
ofiary w ludziach. Wysłany przez Müllera polski oficer wzywał do przerwania ognia.
Kolejnej doby zakonnicy odpowiedzieli, powołując się na zgodny z prawem mandat
Karola Gustawa z 30 IX, zawierający przyrzeczenie zachowania wolności klasztorów
i kościołów. Argumentowali, że atak odbywa się wbrew woli monarchy. To podpowiedziało Müllerowi, aby sfałszować oryginał królewskiego listu dotyczący okupacji
Częstochowy. Później następuje pełen wykrętów list Kordeckiego z 11/21 XI, w którym próbuje on przekonywać, że rozkaz dotyczył miasta Częstochowa, a nie klasztoru. Porównanie oryginału tego listu, znajdującego się w Archiwum Królewskim
i będącego jedynym zachowanym dokumentem z tej wymiany korespondencji
między paulinami a dowódcą armii oblężniczej, z wersją włączoną do Nowej Gigantomachii pokazuje znaczne różnice między nimi i wiedzie do stwierdzenia, że albo
Kordecki cytował go z pamięci, albo wykorzystał nadarzającą się okazję do wyretuszowania go31. Oryginał napisany jest w tonie pojednawczym i bez wątpienia
odnosi się do króla Szwecji; druga wersja zawiera bardziej pokrętny porządek słów:
słowo „Szwecja” w ogóle nie pada, zdanie: „Króla Szwecji całe królestwo uznaje i na
swego pana wybrało”, zostało usunięte, a w jego miejsce pojawiło się sformułowanie tyleż mocne, ile dwuznaczne: „praesidium sufficiens habemus, quo omnis incursio isolentium arceri possit a Loco Sacro [mamy dostateczną załogę do powstrzymania jakiegokolwiek napadu na miejsce święte]”. Tu owo poddanie się, słyszalne
w oryginale, równie dobrze może się odnosić do króla polskiego.
Trzydniowy ostrzał z północy i z południa był odpowiedzią rozwścieczonego
Müllera, lecz kule albo przelatywały nad klasztorem, albo odbijały się od murów,
a niektóre w ogóle do nich nie docierały. Wtedy Piotr Czarniecki poprowadził nocną wycieczkę, którą narobił wiele szkód i zmusił Müllera do przesunięcia szańców
na większą odległość.
Następnie wysłano do klasztoru polskiego szlachcica, aby przekonał mnichów
do poddania się – lecz ci odmówili. Wówczas Kordecki wysłał do Müllera (co on sam
zresztą potwierdza) dwóch braci zakonnych, którzy pod pretekstem rozmów na
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Obie wersje listu w całości przytoczone są w dodatku.
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temat kapitulacji Jasnej Góry w gruncie rzeczy mieli za zadanie ocenić siły przeciwnika oraz zyskać na czasie. Szwedzki generał, uważając twierdzę za już zdobytą, spełnił ich życzenie i złożył propozycję układu. Znajdujemy go w Nowej Gigantomachii. Według tej propozycji Jasna Góra zachować miała swe dobra i wpływy,
móc w niezakłócony sposób odprawiać ofiary i przyjmować pielgrzymów, a szlachta i załoga – swobodnie opuścić mury; zakonnicy musieliby przyjąć tylko szwedzki
garnizon złożony ze 150 ludzi. Ci jednak byliby utrzymywani nie przez mnichów,
lecz przez okoliczną ludność, i rozkazano by im stacjonować poza klasztorem. Następnego dnia dwaj paulini przynieśli odpowiedź. Była ona nieoczekiwana – głosiła,
że zakonnicy nie mogą wypowiedzieć posłuszeństwa Janowi Kazimierzowi aż do
momentu, gdy prymas potwierdzi ważność wyboru Karola Gustawa na króla Polski.
Ponieważ wysłannicy w zasadzie nie mieli pełnomocnictwa do negocjowania poszczególnych punktów układu, Müller zaaresztował ich i groził im śmiercią, a w kierunku klasztoru wystrzelono z działa.
Obrońcy nie ośmielili się odpowiedzieć, bali się bowiem o życie swych towarzyszy. Wtedy zaczęto w spokoju kontynuować prace oblężnicze: kopano rowy strzelnicze, podsypywano szańce, przygotowywano miny. Jednocześnie przybył regiment
Wolffa. Aby wyratować posłów, mnisi wielokrotnie wysyłali wiadomość, że gotowi
są przyjąć warunki układu, lecz że ich bracia zostali uwięzieni wbrew prawom
respektowanym przez cywilizowane narody. Müller zaproponował więc przyjęcie
przedłożonych punktów traktatu. Lecz mnisi uznali, że nie mogą ufać tym zapewnieniom, mając przed oczami tak rażący powód, aby nie wierzyć generałowi. Ów
wypuścił zatem zakonników. Na to Kordecki zażądał, by król potwierdził warunki
układu. Odpowiedziano mu, że nie ma na to dość czasu i że Müller ma wszelkie
pełnomocnictwa do tego. Podkreślał on, iż klasztor i tak bronił się dłużej niż Kraków
i dzięki temu okrył się wielką sławą. Dodawał też, że paulini nie mogą oczekiwać
znikąd pomocy i że szwedzcy wojownicy, którzy opanowali cały kraj, nie odejdą
spod murów z pustymi rękami. W tym samym czasie przyszedł list Wittenberga
z 21 XI, który – mówiąc skrótowo – wzywał do przyjęcia szwedzkiego garnizonu pod
groźbą wielkich kar. Mnisi zwlekali z odpowiedzią, używając różnych wybiegów.
Ostatecznie stwierdzili, że dysponują załogą dość silną, aby odeprzeć każdy, nawet
najgroźniejszy atak. Zapewnili, iż królowi umożliwią opanowanie klasztoru, natomiast nie wpuszczą doń żadnego luterskiego bądź kalwińskiego garnizonu.
Wtedy rozpoczęła się trwająca dwa dni wymiana ognia, w której Müller stracił
wielu ludzi. Dobre wieści wnet dotarły do klasztoru. 28 XI / 8 XII polski szlachcic,
którego generał posłał, aby wezwać mnichów do opamiętania, oświadczył im, że
szwedzkie wojsko cierpi wielkie niewygody, że polski regiment myśli o buncie,
że Karol Gustaw pociągnął do Prus i że wojska kwarciane przeszły na stronę Jana
Kazimierza. Zachęcał więc do wytrwania. To samo czynił konwent mnichów z Krakowa w liście, który przerzucono przez mur, a także jakiś „Scyt” ze szwedzkiego
obozu. Mówiło się również o wielkiej liczbie Tatarów zdążających na pomoc Janowi
Kazimierzowi. Wszystko to podnosiło oblężonych na duchu pomimo informacji
o sześciu działach, które miały nadejść z Krakowa.
Przez kilka dni ostrzał ze strony oblegających był raczej słaby. Lecz nagle, sobotniej nocy, rozpoczął się gwałtowny szturm [ze wspomnianych] ciężkich dział
przywiedzionych z Krakowa, które niepostrzeżenie zaciągnięto pod mury. Ostrzał
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ten trwał kilka dni, prowadzony z północy i z południa. Kordecki notuje, że w niedzielę doliczono się 340 kul, niektórych nawet 26-funtowych. Duże kawałki muru
odpadły, kilka pokaźnych dział zostało uszkodzonych, byli też polegli. Zaraz po
mszy wszyscy, i mężczyźni, i kobiety, i młodzi, i starzy, ruszyli z ochotą do obrony.
Przerwano ogień; Müller pytał przez trębacza, czy teraz mnisi przyjmą szwedzką
załogę. Ich odpowiedź, że rozważą sprawę dnia następnego, doprowadziła Müllera
do furii. Przypuścił on teraz atak na zachodnią stronę klasztoru – najsłabszą. Wielu przekonywało go, że gdyby na samym początku zaatakował właśnie tam, los
mnichów byłby przesądzony. W tym czasie jednak zdołali oni wzmocnić ten słaby
punkt, przez co dało się go obronić. Następnie skierowano ostrzał znów na wschodnią i północną stronę, w końcu i na południową, a w wyniku bombardowania kościoła mnisi, którzy właśnie odprawiali mszę, musieli uciekać.
Propozycja wprowadzenia w mury katolickiego garnizonu pod dowództwem
księcia Hesji, także katolika, została odrzucona.
Pomimo trudnego terenu cały czas prowadzono intensywne wysiłki, aby uczynić podkop i podłożyć minę. Müller kazał sprowadzić minerów. Pracowali oni na
zmiany dzień i noc, drążąc skałę, na której stoi klasztor, i zbliżali się od strony
wschodniej, tak że mówiono, iż założenie zostanie wysadzone w powietrze. Nowa
wycieczka, poprowadzona w środku dnia 10/20 XII przez Stefana Zamojskiego,
przerwała prace minerów. Ludzi wycięto, zniszczono też kilka armat i działania
oblężnicze musiały zostać wstrzymane. Na trzeci dzień przybyły wozy z Krakowa,
dostarczając proch i uzbrojenie, co przysporzyło oblężonym niemało zmartwień.
W klasztorze zapanowało przekonanie, że wróg przygotowuje przerażający atak, że
szykują się drabiny, maszyny oblężnicze, granaty itd.
14/24 XII, gdy oblężeni obchodzili Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, Müller
znów posłał list, w którym obwiniał mnichów o to, że raz za razem popełniają oni
występek przeciwko królowi i przeciwko niemu samemu poprzez zwodzenie i udawanie gotowości do zawarcia układu, i po raz ostatni wezwał ich do poddania się.
Czynił ich odpowiedzialnymi przed Bogiem, królem i całym chrześcijaństwem za
ich upadek i zniszczenie klasztoru, a zakończył wezwaniem do natychmiastowej
odpowiedzi, gdyż wszystko było już gotowe do ostatecznej rozprawy. Kordecki,
który dowiedział się, że Jan Kazimierz przekroczył granicę śląską, aby połączyć się
z Tatarami, napisał w odpowiedzi, że wystawił cierpliwość Müllera na próbę, lecz
uczynnił to z obawy o to, że jego zgodliwość naraziłaby klasztorną immunitas. Mnisi chętnie zawarliby jednak układ, pod warunkiem że czas świąteczny nie zostanie
zakłócony. Kordecki zażądał zawieszenia broni i przyrzekł, że gdy tylko uzyska
zezwolenie przełożonych, zrobi to, co należy. Jednocześnie zawarował sobie listownie u Wrzeszczowicza, aby ten poparł jego prośbę u Müllera. Wrzeszczowicz ripostował krnąbrnym zakonnikom, iż Müller przyrzekł nie zakłócać świątecznej mszy,
jeśli jeszcze w czasie wigilijnym zobowiążą się oni do podjęcia rozmów w drugi dzień
świąt. W przeciwnym razie upadek klasztoru nastąpić miał tej samej nocy lub kolejnego dnia. Ultimatum pozostało bez odpowiedzi.
Mnisi nie położyli się spać przez całą noc, lecz nic nie słyszano o jakichś działaniach zbrojnych ani wtedy, ani następnego dnia przed południem. Natomiast po
południu pierwszego dnia Świąt aż do wieczora trwał ostry ostrzał, podczas którego użyto ognistych kul. Kule te bardziej szkodziły oblężonym poprzez smród, jaki
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wydawały, aniżeli przez groźne płomienie, które niosły, mimo to jednak czyniły mało
szkody, podobnie jak granaty. To była ostatnia bitwa.
Tego samego dnia wieczorem Müller przekazał mnichom i szlachcie pismo,
w którym zostawiał im wybór: albo do następnego dnia złożyć broń, albo – ostatecznie zawodząc zaufanie Karola Gustawa – bezzwłocznie zapłacić odszkodowanie
za przedłużający się opór i szkody wyrządzone klasztorowi i okolicy (zakonnicy
40 000 talarów, wysoko urodzeni 20 000). Jeśliby żadna z tych propozycji nie została zaakceptowana, oblężenie miało zostać częściowo zawieszone, lecz dobra
klasztorne w promieniu trzech mil – przejęte na rzecz skarbu królewskiego, podobnie jak dobra szlachty znajdującej się w klasztorze. Samym jego obrońcom zapowiadano zaś „los podobny do tego, który spotkał Buzyrysa na ołtarzu lub Perillusa
w byku sycylijskim”32. Drugiego dnia świąt Kordecki odpowiedział, że gdyby okupu
zażądano na początku, zakonnikom byłoby łatwiej wypłacić taką sumę, lecz teraz,
gdy włości klasztorne zostały zniszczone ogniem i mieczem, nie ma ku temu możliwości. Mnisi, zdaniem przeora, nigdy nie występowali przeciw królowi szwedzkiemu, poza tym zażądali pozostawienia w klasztorze polskiej załogi, argumentując,
że jest to najmniej kosztowne rozwiązanie. Kordecki twierdził, iż oni sami żyją
w najgłębszym ubóstwie, więc świętemu miejscu wyrządzono grubą niesprawiedliwość, Müller zaś powinien łączyć z klasztorem lepsze myśli, ulitować się nad mnichami, a wtedy oni będą się modlić o Boże błogosławieństwo dla niego.
Drugiego dnia świąt mieszkańcy Jasnej Góry składali sobie nawzajem życzenia
pomyślności – grała muzyka, strzelano z dział i broni ręcznej. Zdesperowani Szwedzi zaczęli jeszcze tej samej nocy odwrót spod murów klasztornych, zrozumieli
bowiem, że nie zwyciężą w miejscu, w którym panuje taki duch i w którym jest pod
dostatkiem prochu – powiada Nowa Gigantomachia.
Z przekonania lub raczej z chęci wywyższenia swego klasztoru przeor przypisuje jego ocalenie bezpośredniej ingerencji Najświętszej Marii Panny. Konstatuje, że
to ona pomagała mnichom celować z dział, to ona sprawiła, że kule odbijały się od
murów i ona wywoływała w najeźdźcach przerażenie. Można by owe zdarzenia przytaczać jako dowody czynienia cudów w procesie kanonizacyjnym Kordeckiego. Jak
przecież wiemy, oblężenie nie powiodło się ze względu na położenie klasztoru i jego
dobre umocnienia, a w dalszej kolejności – w efekcie zaszłości natury politycznej
oraz pod wpływem ogólnej sytuacji na frontach tej wojny. Trzeba jednak dodać
także, że dowództwo obrony bardzo przyczyniło się do utrzymania Jasnej Góry.
Dowództwo, czyli Kordecki, który objawił nadzwyczajne połączenie płomiennej wiary, zimnej kalkulacji, umiejętności praktycznego działania, świetnej retoryki i dzielności. Jego zadanie było trudne ze względu nie tylko na wrogów, ale i na ludzi zamkniętych razem z nim w murach podczas oblężenia. W grupie naczelnej panowało w gruncie rzeczy ogromne niezdecydowanie. Wielokrotnie jedynie w wyniku plotek
o tym, że Müller atakuje, słabła odwaga oblężonych. Niektórzy uważali, iż głos
32
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mnichów ma zbyt wielki wpływ: Kordecki przekonał ich, aby zginęli w imię Matki
Bożej, co miało sprawić, by z poświęconego jej klasztoru błogosławieństwo popłynęło na cały naród polski. Niektórzy ludzie z załogi chcieli się poddać – tym podwojono żołd. Część szlachty, zmęczona trudami przedłużającego się oblężenia, także
myślała o złożeniu broni – tych pytano, czy łudzą się, że ujdą z życiem z objętego
pożogą zwyciężonego klasztoru, i jednocześnie wskazywano, iż nadchodzi pomoc ze
strony Jana Kazimierza. Przekonanie o tym oraz wiedza, że prowadzenie zimowego
oblężenia graniczy z niemożliwością utwierdzały Kordeckiego w chęci wytrwania.
To, iż atak był błędem, którego popełnienie przyniosło nie tylko hańbę odwrotu, wydawało się oczywiste. Sam Kordecki uważał szczęśliwą obronę Jasnej Góry
za dany Polakom znak z niebios zwiastujący pomyślność w dalszej walce z wrogiem.
Przywoływał przy tym Gedeona, który domagał się znaku, że Pan będzie z nim
razem w boju, aż ujrzał ziemię pokrytą rosą i suche owcze runo leżące pośrodku.
Atak na świątynię, w której znajdował się obraz Matki Boskiej – choć został
wywieziony w bezpieczne miejsce na dzień przed nadejściem Wrzeszczowicza – naprawdę był ciosem zadanym polskiej duszy (by użyć słów samego hrabiego), naród
więc z bijącym sercem śledził losy oblężenia i z ufnością czekał na jego koniec
szczęśliwy dla obrońców. W dokumentach konfederacji zawartej w grudniu 1655
między szlachtą a wojskami kwarcianymi w celu obrony ojczyzny atak na Częstochowę wymieniany był jednym tchem jako „hoc in Deum et ejus Sanctissimam
Matrem pietatis nostrae fundamentum [atak na Boga i Jego Przenajświętszą Matkę,
fundament naszej pobożności]”, wezwanie do podniesienia broni. Kordecki twierdzi,
że był to „główny motyw” (potissimum motivum) ku temu [NG 136].
Dla uczestników powstania, które po zwycięstwie mnichów wybuchło w Wielkopolsce i w Małopolsce, Częstochowa stanowiła jakby bazę operacyjną. Gdy pod hasłem
oporu przeciw Szwedom Jan Kazimierz składał śluby lwowskie 1 IV 1656 i gdy klękał przed ołtarzem maryjnym w katedrze w Lembergu33, wobec świeżo doznanej
łaski zawierzył swe ziemie Marii Pannie i nazwał ją „Królową swego królestwa” [NG 8].
Kordecki opowiada o jeszcze trzech szwedzkich próbach zdobycia Częstochowy:
jednej w styczniu, jednej w lutym i jednej w kwietniu 1656 – tej pierwszej na rozkaz
Müllera, dwóch następnych zaś pod dowództwem Wrzeszczowicza. Szwedzkie źródła na ów temat milczą. Najprawdopodobniej próby te stanowiły jedynie rekonesanse (co nie wyklucza, że liczono też na ewentualne zaskoczenie przeciwnika).
W każdym razie takim rekonesansem było podejście styczniowe, bo o nim raportował Müller królowi 21 I 1656.
Co prawda, Nową Gigantomachię przenika punkt widzenia polskich patriotów,
jak też katolicka nienawiść do wrogów wiary i narodu, jednak sposób przedstawienia wydarzeń i ich przebiegu sprawia wiarygodne wrażenie (naturalnie z wyjątkiem
cudów). Oczywiście z zastrzeżeniem, że wiele nieprawdziwości rzuca się w oczy.
Nawet włączone do tekstu źródła34, które w największej mierze decydują o wartości

33
34
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Westrin używa niemieckiej nazwy Lwowa. [Przypis tłum.].
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książki jako dokumentu historycznego, przy porównaniu z oryginalnymi dokumentami (tam, gdzie to możliwe), ukazują kilka wielkich niezgodności, generalnie jednak
pokrywając się co do ogólnej wymowy. Nowa Gigantomachia powinna być więc
traktowana jako dobre źródło pełnej wiedzy o wydarzeniach historycznych. Nie
można dopuścić, by pozostały one nieznane w naszych podręcznikach do historii.
Zasługują na powszechne zapamiętanie, jeśli nie poprzez swą doniosłość polityczną i militarną, to z pewnością w związku z ważnością, jaką miały i wciąż mają dla
narodu polskiego – dla jego wyobrażeń i literatury, co skądinąd stało się dla nas
oczywiste dzięki cytowanej już tu książce pana Jensena. Nazwa „Częstochowa” nie
powinna pozostawać nieznana dla wykształconego Szweda.
Gdy ksiądz Kordecki zajęty był pisaniem Nowej Gigantomachii, trafiła do jego rąk
jeszcze jedna publikacja przesłana z Francji Janowi Kazimierzowi. Znacznie wzmogła ona jego oburzenie na wrogów klasztoru. Była to relacja o tym, jak Karol Gustaw,
sprzymierzony z Jerzym II Rakoczym i Kozakami, pokonał we wstępnym boju wojska [Stefana] Czarnieckiego wycinając 20 000 jego ludzi, a następnie 16 IV 1657
wszyscy oni ruszyli na Częstochowę, którą po kilku dniach ostrzeliwania wzięli
szturmem, po czym dokonali przerażającej rzezi mnichów, księży i ludzi świeckich,
a także splądrowali klasztorne kosztowności. Kordeckiemu przybył przez to nowy
kłopot, o czym pisze on w liście z 23 IV tego samego roku, podkreślając, że relacja
została wydana w Amsterdamie oraz w innych miejscach. Ojciec ma słuszność –
wyszła nawet po szwedzku35 i zawiera w połowie Wyciąg z pism Generała Majora
Wurtzburga do Jego Książęcej Mości Ekscelencji Feldmarszałka Douglasa, datowany w mieście Cz[ę]stochowa 23 kwietnia Anno Domini 1657, a w połowie Nieszczęście
Gdańska 5 maja 1657. Druk jest fałszywą kroniką bitew i zwycięstw, nierzadką
w tamtych czasach, a i dziś pozostającą w modzie. Zadziwia fakt, że mamy po
szwedzku relację o bohaterskim podboju klasztoru, do jakiego nigdy nie doszło,
a nie mamy rzetelnego sprawozdania o 40-dniowym oblężeniu, które było bezsensowne i nieudane. We wskazanym czasie nie podjęto żadnej próby zdobycia Jasnej
Góry. Król Karol Gustaw znajdował się wtedy daleko od Częstochowy, w okolicach
Zawichostu, w widłach Sanu i Wisły, gdzie szwedzkie wojska zajęte były budową
przeprawy promowej przez rzekę36.
Nie ma sensu przytaczać tu wszystkich, pełnych świętego oburzenia, słów,
jakimi Kordecki nasyca swą wypowiedź na opisywany temat. Stwierdza m.in.:
Bezbożny naród szwedzki, rzuciwszy do walki tysiące, nie poradził sobie z Częstochową i nie starł
jej w proch, za to napełnił świat obrzydliwymi kłamstwami, co przynosi mu hańbę w oczach świata.
[NG 146 – F. M.]

I z usprawiedliwioną dumą woła:
Mons Clarus Częstochoviensis i jej klasztor, który święci z uwielbieniem imię przeczystej Matki
Bożej, stoi nienaruszony na wieczną obrazę szwedzkiej bezbożności [NG 147 – F. M.]37.
Ze szwedzkiego przełożył Filip Mazurkiewicz
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Wyd. 15 V 1657 na ośmiu kartach in octavo pt. Uthförligh Berättelse om then Herliga Victorien […].
Zob. dziennik Dahlbergha.
Podczas polskiej wojny Karola XII w 1703 r. powstał plan zdobycia klasztoru jasnogórskiego. Mimo
częściowego wdrożenia tego planu w życie do ataku ostatecznie nie doszło.

2019-06-10 16:35:39

152

materiały i notatki
ANEKS
List przeora Augustyna Kordeckiego do generała Burcharda Müllera von der Lühnena
z dnia 11/21 XI 1655 w wersji z Archiwum Królewskiego i z Nowej Gigantomachii

O r y g i n a ł l i s t u k s. A u g u s t y n a K o r d e c k i e g o d o g e n e r a ł a B u r c h a r d a M ü l l e r a
o d n a l e z i o n y w A r c h i w u m K r ó l e w s k i m38
Noverit Illustrissima et Excellentissima Dominatio religiosam vocationem nostram non habere ius eligendi Reges, sed electos a proceribus regni venerari. Quia igitur serenissimum Regem Suesiae totum
regnum sequitur, et in dominium suum elegit, ideo et nos cum loco nostro sacro, qui hucusque sicut
in protectione, ita et in sum ma veneratione regum Poloniae habitus, humiliter submisimus Sacrae
Regiae Maiestati Sueciae; testantur literae Saluae guariae Illustrissimi et eccellentissimi Domini Vitembergii Supremi generalis conceptae Monasterio nostro de dato 28 Octobris. Renouauimus iterum nostram
submissionem nouis datis Varsauiam literis, super quas benignum a Clementissimo Domino expectamus responsum. Veneramur igitur tanquam submissi subditi Serenissimam Regiam Maiestatem Sueciae,
Dominum Nostrum Clementissimum, noque ulla arma offensiua contra exercitum Serenissimi Regis
mouere molimur. Vidimus ordinationem Serenissimi Regiae Maiestatis, sed quoniam Monasterium
nostrum una cum Ecclesia diuersa antiquities gaudeat denominatione et conceptur Clarus Mons,
oppidumque Częstochowa ad Nostrum Monasterium nulla ratione pertineat, ideo nobis multampeperit
ambiguitatem. Quare obnixe Suae Ilustrissimae et Excellenissimae Dominationi supplicamus, Conventum Nostrum, Ecclesiam Deo et eius Sanctissimae Matri Sacrum, in qua Maiestas Diuina pro incolumitate Serenissimi Regis Sueciae Domini et Protectoris Regni Nostri exoratur, nosque quorum vocativo
non est potentine Regum resistere, veli in pace delinquere, quodusque non fuerit sublata ambiguitas
per nouam Sacrae Regiae Maiestatis Sueciae resolutionem. Non aspernamur Excelintissimam Dominationem, de cuius protectione multum et in posterum nobis policemur. Quidquid Sua Regia Maiestas
imperauerit, libenter faciemus. Interim nos fauori Ilustrissimae et Excellentissimae Dominationisquam
diligentissime commendammo.
Ilustrissimae et Excellentissimae Dominationis vestrae humillimus in Christo servus et exorator
indignus
Fr[ater] Augustinus Kordecki
Prior Clari Montis
[Niechaj się dowie Szanowna i Szlachetna Dostojność Wasza, że nasz stan zakonny nie posiada prawa
wybierania królów, lecz czci tych, których szlachta królestwa wybrała. Ponieważ Jego Królewską Mość,
Króla Szwecji całe królestwo uznaje i na swego pana wybrało, przeto i my z naszym miejscem świętym,
które do tego czasu tak opieki, jak i najwyższego poszanowania doznawało ze strony królów polskich,
pokornie poddaliśmy się Jego Królewskiej Mości [Króla] Szwecji; świadczy o tym list salwagwardii szanownego i szlachetnego pana Wittenberga, naczelnego wodza, danej naszemu klasztorowi, dnia 28
października; odnowiliśmy naszą submisję powtórnie, wysyłając do Warszawy pismo, na które od Jego
Królewskiej Mości oczekujemy odpowiedzi. Czcimy więc, jako ulegli poddani, Jego Królewską Mość
[Króla] Szwecji, Pana naszego najłaskawszego, nie odważamy się też podnieść zaczepnego oręża przeciw
wojsku Jego Królewskiej Mości. Widzieliśmy rozporządzenie Majestatu Królewskiego, lecz ponieważ
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Polskie tłumaczenie za: L. F r ą ś, Obrona Jasnej Góry w roku 1655. Częstochowa 1934. Współczesna weryfikacja tłumaczenia – M. H a y k o w s k i w 1996 roku. Ten i kolejny przekład na
stronie: http://eurofresh.se/manuskrypty/kordecki (data dostępu: 1 III 2019) List przeora Kordeckiego znajduje się w Archiwum Królewskim pod sygn. SE/RA/720049/~/1. Jest także zdigitalizowany i dostępny pod adresem: http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0001325_00003#?c
=&m=&s=&cv=2&xywh=-1735%2C-426%2C5803%2C3313 (data dostępu: 20 V 2019). [Przypis
tłum.].
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klasztor nasz wraz z kościołem z dawien dawna inną posiada nazwę i nazywa się Jasna Góra, a miasto
Częstochowa pod żadnym względem nie należy do klasztoru, rozporządzenie wspomniane wielką obu
dziło w nas wątpliwość. Dlatego uniżenie szanownego i szlachetnego Pana prosimy, ażeby dopóki ta
wątpliwość nie zostanie usunięta przez nowe rozstrzygnięcie Jego Królewskiej Mości, tak nasz klasztor
i poświęconą Bogu i Jego Najśw[iętszej] Pannie świątynię, w której się zasyła do Boskiego Majestatu
modlitwy za zdrowie Najjaśniejszego Króla Szwecji, Pana i Protektora naszego królestwa, jak i nas samych, których bynajmniej nie jest powołaniem opierać się potędze królów, zechciał w pokoju zostawić.
Nie uwłaczamy przez to szlachetnemu Panu, lecz owszem od Jego poparcia i w przyszłości wiele sobie
obiecujemy. Cokolwiek Jego Królewska Mość rozkaże, chętnie spełnimy. Tymczasem jak najusilniej
polecamy się łaskawości szanownego i szlachetnego Pana.
Brat Augustyn Kordecki
Przeor Jasnej Góry]
L i s t k s. A u g u s t y n a K o r d e c k i e g o d o g e n e r a ł a B u r c h a r d a M ü l l e r a
w e d ł u g t e k s t u z a m i e s z c z o n e g o w N o w e j G i g a n t o m a c h i i (1 6 5 7)
Noverit Illustrissima et Excellentissima Dominatio Vestra, non esse vocationis nostra, Reges eligere,
sed electos a Proceribus Regni venerari: quem igitur Proceres Regni eligunt, et Locum hunc Sacrum,
qiu hucusque perpetuo sicut in protecciones, ita et in venerazione summa Regum fiut habitus, humiliter submittimus, et submittemus, non manu armata coacti (neque enim vocationis nostrae aut virium
est, potentiae regum resistere), sed nostra religiositate commenti. Vidimus ordinationem Serenissimae
Majestatis: et quoniam praesidium sufficiens habemus, quo omnis incrussio insolentium arceri possit
a Loco Sacro; Monasterium praeterea nostrum, una cum Ecclesia, diversa antiquitus gaudeat denominatione, et nuncupatur Clarus Mons, oppidum vero Częstochowa, ad nostrum monasterium nullatenus
pertinet, ideo multam nobis ordinatio peperit ambiguitatem. Quare obnixe Illustrissimae et Excellentisimae Dominationi spuulicamus, quatenus conventum nostrum, et Ecclesiam Deo, et Sanctissimae
Matri Sacram, in qua perpetuo cultus Dei magnet et Maiestas Diuina pro salute Serenissimi Regis
exoretur, veli in pace delinquere. Nos interim Exoratores indigni, de pietate Vestrae Illustrissimae Dominationis multum confisi, de qua, et in posterum nobis multa pollicemur, fauori Excentissime Domi-
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nationis Vestrae, quam diligentissime commendammo. In Claro Monte, die 21. Nouembris, Anno Salutis 1655. F[rater] A[ugustinus] K[ordecki] P[rior] C[laro] M[ontis].
[Niechaj się dowie szanowna i szlachetna Dostojność Wasza, iż nie jest naszym powołaniem wybierać
królów, lecz wybranych przez szlachtę szanować. Kogo szlachta wybiera i uznaje, temu i my samych
siebie i to miejsce święte, które do tego czasu doznawało tak opieki, jak i najwyższej czci ze strony królów,
poddajemy pokornie i poddawać będziemy, chociaż nas do tego nie zmusza oręż (opieranie się bowiem
potędze królów nie zgadza się z naszym powołaniem i nie mamy sił po temu). Widzieliśmy rozporządzenie
Jego Królewskiej Mości, ale ponieważ mamy dostateczną załogę do powstrzymania jakiegokolwiek napadu na miejsce święte, a klasztor nasz wraz z kościołem z dawien dawna inną posiada nazwę i nazywa
się Jasna Góra, a miasto Częstochowa wcale do klasztoru nie należy, wspomniane rozporządzenie wielką obudziło w nas wątpliwość. Dlatego usilnie szanowną i szlachetną Waszą Dostojność prosimy, ażebyś
nasz klasztor i poświęconą Bogu i Najśw[iętszej] Pannie świątynię zostawił w pokoju, aby w niej trwała
wieczna chwała Boża i aby w niej proszono Majestat Boży o zdrowie Jego Królewskiej Mości. My tymczasem, zanosząc nasze prośby, polecamy się najusilniej łaskawym względom Waszej Dostojności, pokładając ufność w Jego dobroci, po której i na przyszłość wiele sobie obiecujemy. Na Jasnej Górze, dnia 21
listopada Roku zbawienia 1655. B[rat] A[ugustyn] K[ordecki] P[rzeor] J[asnogórski]].

Abstract
THEODOR WESTRIN
ON THE 1655 SIEGE OF JASNA GÓRA MONASTERY BY THE ARMY
OF CHARLES X GUSTAV
Translated and edited by
FILIP MAZURKIEWICZ University of Silesia, Katowice
ORCID: 0000-0003-0702-4147
Theodor Westrin’s study was published in 1904 and is presumably an answer to Henryk Sienkiewicz’s
growing international fame crowned by the Nobel Prize the writer was awarded with in 1905. Westrin
gives a survey of Swedish historical sources referring to the siege of Jasna Góra Monastery, and then
compares them with the Polish accounts on the subject, primarily with Abbot Augustyn Kordecki’s
Nowa Gigantomachia (New Gigantomachia). Thus the reader finds here many protagonists well known
from Henryk Sienkiewicz’s Potop (Deluge); apart from Kordecki, also General Burchard Müller, Count
Jan Weyhard Wrzeszczowicz, Marshall Arvid Wittenberg, and ultimately the kings—the Polish and the
Swedish. One of the main myths of Polish history debugs here, while many elements of the accounts
of the siege to which we got accustomed or which we regard as trustworthy became half- or untrue.
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EMANCYPACYJNY PROJEKT MALWINY MEYERSONOWEJ
WOKÓŁ RECEPCJI DWÓCH POWIEŚCI
Niniejszy artykuł ma na celu przywrócenie pamięci o twórczości Malwiny Meyersonowej 1, pisarki, tłumaczki, działaczki społecznej, pierwszej lubelskiej Żydówki
publikującej po polsku. Jej dorobek włączony zostaje w nurt literatury wywodzącej
się z ruchu oświeceniowego Żydów (Haskali), wiąże się z ideą emancypacji, z dążeniem do wyjścia z wielowiekowej izolacji i z uzyskaniem pełni praw obywatelskich.
W ostatnich latach obserwujemy ogromne zainteresowanie tzw. kwestią żydowską,
powstało wiele tekstów dotyczących różnych wymiarów asymilacji i przemian ważnych dla XIX-wiecznej społeczności żydowskiej w Polsce2.
Przywoływanie postaci i twórczości Meyersonowej, poza wskazaniami czysto
historycznymi, może wydawać się mało zasadne, zwłaszcza że jej teksty są zupełnie
niedostępne dla współczesnego czytelnika, nie wznawiano ich bowiem od prawie
półtora wieku3. Henryk Gawarecki w „Kurierze Lubelskim” z roku 1968, w artyku1

2

3
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Malwina (Małka) M e y e r s o n o w a (ur. 3 III 1839 w Lublinie, zm. 13 I 1922 tamże) – była córką
Ezryela Horowicza i Frymety z Jakubów, żoną Bernarda (Berka) Meyersona oraz matką poetki
Franciszki Arnsztajnowej i filozofa Emila (Ezryela) Meyersona.
Tematy poruszane w powieściach Meyersonowej znalazły współcześnie najpełniejsze odzwierciedlenie w pracach: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Praca zbiorowa.
Red. G. B o r k o w s k a, M. R u d k o w s k a. Warszawa 2004. – A. J a g o d z i ń s k a, Czy historia
ma płeć? Gender, źródła i akulturacja Żydów w Królestwie Polskim. W zb.: Nieme dusze? Kobiety
w kulturze jidysz. Red. J. L i s e k. Wrocław 2010. – Jewish writing in Poland. Ed. M. A d a m c z y k - G a r b o w s k a, E. P r o k o p - J a n i e c, A. P o l o n s k y, S. J. Ż u r e k. Oxford 2016. O problemie
asymilacji możemy przeczytać ponadto w takich publikacjach: Ortodoksja, emancypacja, asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów. Red. K. Z i el i ń s k i, M. A d a m c z y k - G a r b o w s k a. Lublin 2003. – Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na
ziemiach polskich. Red. K. Z i e l i ń s k i. Lublin 2010. – Polish and Hebrew Literature and National
Identity. Ed. A. M o l i s a k, S. R o n e n. Warsaw 2010. Zagadnienie stosunku twórców okresu
pozytywizmu i późniejszych do kwestii żydowskiej poruszyli zaś m.in.: A. F r i e d r i c h, Bolesław
Prus wobec kwestii żydowskiej. W zb.: Bolesław Prus: pisarz, publicysta, myśliciel. Red. M. W o źn i a k i e w i c z - D z i a d o s z, S. F i t a. Lublin 2003. – S. K a r p o w i c z - S ł o w i k o w s k a, O mniejszościach etnicznych w publicystyce Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 4. –
M. P i e k a r a, Kwestia żydowska w publicystyce Elizy Orzeszkowej. Katowice 2013. Ocena projektu emancypacyjnego Meyersonowej została zawarta np. w pracy B. U m i ń s k i e j Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku (Warszawa 2001)
oraz w zbiorach: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich (Red. K. P i l a r c z y k.
T. 5. Kraków 2010) i Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice (Red. E. P r o k o p - J a n i e c,
S. J. Ż u r e k. Kraków 2011).
O pisarce wzmiankuje Leksykon żydowski z 1930 r. oraz Bibliografia polska K. E s t r e i c h e r a
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le o znanej lubelskiej rodzinie Meyersonów, podaje następujące informacje na temat
dzieł pisarki:
Pani Malwina miała uzdolnienia literackie i w 1868 roku wystąpiła z powieścią Dawid, która wcześniej drukowana była w tygodniku „Izraelita”. Był to – jak czytamy w podtytule – Obrazek z życia tegoczesnych Żydów, niewielka książeczka, licząca 132 strony. Drugą i ostatnią, jak się zdaje, powieścią
Meyersonowej była wydana (tak jak i poprzednia w Warszawie) w 1878 r. pt. Z ciasnej sfery. Powieść
podług podań i papierów familijnych, obszerniejsza, bo licząca ponad 200 stron.
W obu powieściach poruszała problemy współczesnego życia ludności żydowskiej i w tym zakresie
była prekursorką powieści Elizy Orzeszkowej o tej samej tematyce.
Dziwne fatum zaciążyło nad twórczością Meyersonowej – gdy jeszcze w XIX w. książki jej znajdowały się w katalogach wszystkich czytelni lubelskich, obecnie nie ma ich w żadnej z publicznych bibliotek naszego miasta4.

Konrad Bielski z kolei w swoich lubelskich wspomnieniach mówi, że Meyersonowa (błędnie nazwał ją Karoliną) „była powieściopisarką czynną w połowie ubiegłego wieku. Nie spotkałem się z jej utworami. Zginęły w cieniu Elizy Orzeszkowej
i tylu innych świetnych pisarzy tamtych lat”5. W podobnym tonie o autorce Dawida wypowiadał się Robert Kuwałek:
Malwina Meyersohn była pierwszą lubelską Żydówką, która pisała i wydawała swoje utwory po
polsku. Jej pozytywistyczna powieść, zatytułowana Z ciasnej sfery, drukowana była w odcinkach na
łamach „Kuriera Lubelskiego” w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Może nie była to twórczość najwyższych lotów i przyćmiewało ją w tym czasie pisarstwo Orzeszkowej, ale jak na prowincjonalny Lublin
było to wielkie wydarzenie literackie. Oczywiście, wiodącym tematem pisarstwa Meyersohnowej była
asymilacja i potrzeba oświaty wśród ortodoksyjnych mas żydowskich. Nic też dziwnego, że trafiła też
na łamy warszawskiego „Izraelity”, głównego organu asymilatorów w Królestwie Polskim6.

Współczesne opinie na temat dokonań Meyersonowej z jednej strony wskazują
na ich niewielką wartość artystyczną i wynikającą z tego faktu całkowitą niepamięć,
natomiast z drugiej – akcentują związki łączące twórczość lublinianki z pisarstwem

4

5

6
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(T. 6. Wyd. 2. Kraków 1967). Współczesny słownik Historia i kultura Żydów polskich (Warszawa 2000, s. 189), autorstwa A. C a ł e j, H. W ę g r z y n e k i G. Z a l e w s k i e j, informuje:
„pierwszą pisarką w historii polskich Żydów była M. Meyersonowa, autorka opowiadania Dawid
(1878) [błąd w dacie, właściwy rok to 1868 – A. J.-P.] i powieści Z ciasnej sfery (1878)”. Dzieła
Meyersonowej stanowią rzadkość nawet w najlepszych i największych bibliotekach. W Bibliotece
Ossolineum obok kart katalogowych Dawida i utworu Z ciasnej sfery widnieje karta powieści
L. v o n F r a n ç o i s Ostatnia z Rekenburgów (Warszawa 1877), którą tłumaczyła M. M e y e rs o n o w a.
H. G a w a r e c k i, Dawny Lublin (II). „Kurier Lubelski” 1968, nr 35, s. 3. Przedruk: G a w a r e c k i,
O dawnym Lublinie, s. 168–169.
Henryk G a w a r e c k i (1912–1989) – polski historyk sztuki, bibliofil, prezes Lubelskiego Oddziału PTK-PTTK, członek honorowy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, autor wielu
opracowań i artykułów dotyczących Lublina i Lubelszczyzny, m.in. O dawnym Lublinie. Szkice
z przeszłości miasta (Wyd. 2, uzup. i przejrz. Lublin 1986).
K. B i e l s k i, Most nad czasem. Lublin 1963, s. 236.
Konrad B i e l s k i (1902–1970) – pseud. Ptak Tomasz, Ziemie Sergiusz, poeta, prozaik, z W. Gralewskim i J. Arnsztajnem był współautorem „Szopek Lubelskich”. Wydał m.in. poemat Trzydziesty
ósmy równoleżnik (Warszawa 1954), Siedem dawnych wierszy (Lublin 1960), swoje wspomnienia
lubelskie spisał w cytowanej tu książce Most nad czasem, a kazimierskie – w Spotkaniach z Kazimierzem (Lublin 1965) i w Tajemnicy kawiarni „U Aktorów” (Lublin 1970).
R. K u w a ł e k, Czy Lublin miał żydowskie elity? „Scriptores” 2003, nr 27, s. 101.
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Orzeszkowej7. Bardzo krytyczny w ocenach Robert Stiller używa sformułowania,
że teksty Meyersonowej „wywarły prekursorski wpływ na żydowskie powieści Elizy
Orzeszkowej”8; cytowany już Gawarecki zastanawia się, co było przyczyną tego, że
„działalność literacka Malwiny Meyersonowej, zapowiadająca się tak interesująco,
została całkowicie zapomniana”, i dlaczego „Nazwiska jej nie zanotowała żadna
encyklopedia polska, a nawet monograficzne opracowanie: Lublin w życiu i twórczości pisarzy polskich Augusta Grychowskiego [...]”9. We współczesnym dyskursie
literaturoznawczym artykuły dotyczące dokonań Meyersonowej pojawiają się rzadko i przedstawiają ją raczej jako autorkę „powieści zideologizowanej oraz tendencyjnej”10 lub „opierającej się na modelu literatury tendencyjnej”11 albo próbują
pokazać szczególną jedność życia i twórczości pisarki – pracy na rzecz kształtowania Polaków wyznania mojżeszowego12.
Meyersonowa to niewątpliwie wyjątkowa postać w XIX-wiecznym Lublinie,
swoją przynależność do kręgu osób aktywnych tego miasta rozumiała jako swoisty
obowiązek obywatelski. Lokalna prasa pełna jest informacji o zaangażowaniu społecznym małżeństwa Meyersonów: wspieraniu wszelkich inicjatyw miejskich, pomocy chorym, ubogim i potrzebującym13. Działalność ta znajdowała uznanie także
w czasopismach ogólnopolskich. W pochodzącej z Lublina korespondencji zamieszczonej w „Izraelicie” (z dnia 16 IX 1866), prezentującej trudną sytuację materialną
ochronki dla dziewcząt izraelskich w Lublinie, czytamy:
Z całego zastępu Nauczycielek i Opiekunek pozostała tylko zacna i światła pani Mejersohn, która
od czasu do czasu odwiedzi i hojną ofiarą wesprze Ochronkę14.

7

8

9
10

11
12

13
14
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Problematyka żydowska pojawia się w kilku utworach E. Orzeszkowej (Mirtala, Eli Makower, Meir
Ezofowicz, Daj kwiatek, Gedali, Silny Samson, Ogniwa, Rotszyldówna), jest też głównym tematem
obu wymienionych powieści Meyersonowej.
R. R. S t i l l e r, Żydowskie abecadło twórców literatury polskiej, czyli od A do Żet z prawa na lewo.
Kraków 2011, s. 77. Oto cały cytat z tej samej stronicy: „Malwina Meyersonowa (właściwie Małka,
1839–1921) uchodziła zwłaszcza w rodzinnym Lublinie za talent powieściopisarski. Jej dorobek
zakończył się na dwóch krótkich powieściach obyczajowych: Dawid, 1868 i Z ciasnej sfery, 1878,
wówczas bardzo poczytnych, później do tego stopnia zapomnianych, że ich egzemplarze stały się
prawie nieosiągalne. Utwory te wywarły prekursorski wpływ na żydowskie powieści Elizy Orzeszkowej. Niestety, wartość ich trzeba określić jako wyłącznie historyczną i dokumentalną, bo ani
koncepcja czy konstrukcja literacka, ani język, styl i sposób narracji nie wykazują cech artystycznych”. Opinia Stillera na temat wpływu twórczości Meyersonowej na pisarstwo Orzeszkowej wydaje się nieuzasadniona, nie jest bowiem poparta żadnymi dowodami.
G a w a r e c k i, Dawny Lublin (II), s. 3.
D. K a l i n o w s k i, Ku światłu... Twórczość literacka Malwiny Meyersonowej. W zb.: Żydzi Wschodniej Polski. Seria 3: Kobieta żydowska. Red. nauk. A. J a n i c k a, J. Ł a w s k i, B. O l e c h. Białystok
2015, s. 181–182.
A. A r c z y ń s k a, Twórczość Malwiny Meyersonowej. „Prace Literackie” 2002, s. 78.
Zob. A. J e z i o r k o w s k a - P o l a k o w s k a: „Ciemne swoje rzesze wiodła ku światłości”. Twórczość
literacka i działalność społeczna Malwiny Meyersonowej. W zb.: Żydzi Wschodniej Polski; „Bracia!
Ilu nas jest, podajmy sobie ręce, a zmurszała warownia runie bezpowrotnie...” – postulatywny
charakter twórczości Malwiny Meyersonowej. W zb.: Wymiary tolerancji w literaturze lat 1864–1914.
Red. M. K ł o s i ń s k a, A. K o w a l c z y k, M. L e ś n i e w s k a, I. P o n i a t o w s k a, A. W i e t e c h a.
Warszawa 2017.
Zob. np. „Myśl Żydowska” 1916, nr 9, z 10 V, s. 7.
J. G o l d s c h m i d t, Korespondencja. „Izraelita” 1866, nr 24, z 28 IX, s. 206.
„Izraelita” – żydowski tygodnik w języku polskim, wydawany w Warszawie w latach 1866–1915.
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We wspomnieniu zamieszczonym w miesięczniku „Rozwaga” po śmierci pisarki w 1922 roku Róża Centnerszwerowa w najbardziej chyba wymowny sposób
dokonała podsumowania jej ponad 80-letniego życia:
Budzenie ducha polskości i uczuć obywatelskich, zrazu w gronie rówieśnic i rówieśników, potem
wśród coraz szerszych kół społeczeństwa żydowskiego, zjednywanie zwolenników tej sprawy spośród
sfer chrześcijańskich najinteligentniejszych i najszlachetniej ideowych – stało się zadaniem życia Meyersonowej. Ideałowi temu poświęciła ona zarówno całą swoją działalność społeczną, jak i duży talent
literacki15.

Choć dorobek literacki Meyersonowej nie jest imponujący (dwie powieści autorskie i dwa przekłady z literatury niemieckiej), to dokonania te – z perspektywy
jej ogromnego zaangażowania w pracę na rzecz szerzenia oświaty i działalności
patriotycznej – nabierają dodatkowego znaczenia. Tak naprawdę nie sposób oddzielić życia prywatnego od społecznego i artystycznego, przenikały się one, uzupełniały nawzajem i stanowiły jedno. Przywoływaniu pamięci o Meyersonowej posłużą artykuły, komentarze, recenzje i korespondencje z ówczesnej prasy. Pokazują one bowiem, że jej teksty były poczytne i ważne.
Obie powieści Meyersonowej wydrukowano najpierw w „Izraelicie”. Można chyba postawić tezę, że z tym tygodnikiem autorka była dość mocno związana. Potwierdza to nawet zestawienie osób współpracujących z redakcją, zamieszczone
z okazji 25-lecia pisma, w numerze 18 z 1891 roku. Na 58 wymienionych nazwisk
tylko cztery należą do kobiet: Marii Konopnickiej, Malwiny Meyersonowej, Elizy
Orzeszkowej i Eleonory Pechkrantz16. Jak podają twórcy monografii „Izraelita”
1866–1915. Wybór źródeł, lista stanowi dobry wgląd w skład redakcji i środowisk
z nią związanych17. Podkreślają też znikomą liczbę kobiet i chrześcijan publikujących w tym tygodniku, a także fakt, że Orzeszkowa i Konopnicka nie były współpracowniczkami „Izraelity”, przedrukowywano w piśmie jedynie ich teksty o tematyce żydowskiej. Agnieszka Jagodzińska i Marcin Wodziński nadmieniają:
Dwie kobiety rzeczywiście współpracujące z tygodnikiem to Eleonora Pechkrantz, zamożna warszawianka, zaangażowana m.in. w pomoc najuboższym dzieciom, która przysyłała korespondencję z Wiednia, oraz Malwina Meyersonowa z Lublina (1839–1922), autorka m.in. opublikowanych w „Izraelicie”
powieści historycznej Z ciasnej sfery i powieści obyczajowej Dawid. Obrazek z życia Żydów naszych18.

Pierwszy utwór pisarki, przywoływany już tu Dawid, drukowany był od grudnia
1867 do połowy 1868 roku19. W numerze 33 z 1868 roku pojawiła się taka oto informacja:
15

16
17
18
19
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R. C e n t n e r s z w e r o w a, Z żałobnej karty. Malwina Meyersonowa (1839–1922). „Rozwaga” 1922,
nr 1, s. 23.
„Rozwaga” – miesięcznik społeczno-literacki wychodzący w latach 1915–1928 w Warszawie. Wydawcą i redaktorem był Henryk Nusbaum, od 1922 r. – Stefan Lubliner. Współtwórcy: „Zjednoczenie” – Organizacja Polskiej Młodzieży Akademickiej Pochodzenia Żydowskiego, Koło Patriotów Polskich
Wyznania Mojżeszowego, Związek Akademickiej Młodzieży Zjednoczeniowej. Rada Naczelna. Zjednoczenie – Organizacja Polskiej Młodzieży Pochodzenia Żydowskiego. Środowisko Warszawskie.
„Izraelita” 1891, nr 18, z 26 IV, s. 176.
„Izraelita” 1866–1915. Wybór źródeł. Oprac. A. J a g o d z i ń s k a, M. W o d z i ń s k i. Kraków–Budapeszt 2015, s. 32–33.
Ibidem, s. 33.
Powieść Dawid. Obrazek z życia Żydów tegoczesnych [...] była drukowana od numeru 24 (z 13 XII
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Nakładem S. Silberszteina wyszła powiastka oryginalna pt. Dawid, obrazek z życia Żydów tegoczesnych, przez p. Malwinę Meyerson (odbitek ze szpalt „Izraelity”). – Nabyć można u wydawcy, ulica Nalewki nr 2250, oraz w redakcji „Izraelity”. – Cena egzemplarza kop. 3020.

Szukając wiadomości na temat tej publikacji w ówczesnej lubelskiej prasie
lokalnej, natrafiłam na następujący anons:
P. Samuel Silbersztejn przesłał do Towarzystwa Dobroczynności Warszawskiej 56 exemplarzy
wydanej przez siebie powieści Dawid przez p. Malwinę Meyersohn na rzecz ochron warszawskich21.

To najlepszy dowód na to, jak postulaty i idee propagowane przez pisarkę za
pomocą słowa drukowanego można wprowadzać w czyn. W przedmowie do powieści, autorstwa Samuela Silbersztejna, wydawcy Dawida, czytamy:
Obrazek ten, tak wiernie i udatnie stosunki izraelskiego społeczeństwa w Królestwie Polskim zamieszkałego malujący, który tak dla swej tendencji, jako i wybornego obrobienia zyskał sobie u czytającej publiczności powszechna pochwałę, zdawał mi się być godnym szerszego rozpowszechnienia
i trwalszego w literaturze bytu, aniżeli karty czasopisma zapewnić by mu zdołały. [MD III–IV]22

Dawid Rothman, tytułowy bohater, zgodnie z wolą ojca miał zostać mełamedem
w chederze, dlatego od wczesnych lat dziecięcych studiował Talmud i Torę. Nie szło
to jednak w parze z jego marzeniami i zdolnościami, ponieważ był utalentowany
muzycznie i pragnął poświęcić się tej dziedzinie sztuki. Przypadek sprawił, że spotkał
doktora Hellera, dzięki któremu został muzykiem i kompozytorem. To właśnie Heller, przedstawiciel nowej inteligencji żydowskiej, wprowadził w czyn pozytywistyczne hasła szerzenia oświaty wśród biednej młodzieży żydowskiej pochodzącej z tradycyjnych, ortodoksyjnych kręgów. Meyersonowa tak charakteryzuje doktora:
był jednym z tych często jeszcze u nas napotykanych ludzi, którzy w młodości swojej, siłą woli i bogactwem wrodzonych zdolności, przełamać zdołali zapory, jakie im przesądy ojców, brak sposobności,
a później uprzedzenie współuczących się na drodze nauki stawiały. Jednym z tej licznej u nas falangi
wojowników ducha, stawających do głuchej walki światła z ciemnością! Walki ciężkiej, a często i niebezpiecznej. [MD 37]

Heller, który, jak czytamy, „Podniósłszy się własną pracą, [...] nie przestawał
patrzeć na dół z myślą podźwignięcia braci żydowskich, do których zawsze jeszcze
sercem należał [...]” (MD 39), bardzo stanowczo upominał Dawida:
Jesteś Żydem! Strzeż się, abyś nie pogardzał tymi ubogimi braćmi w Izraelu, którzy z wysokości

20
21
22
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1867). Drugi i trzeci rozdział ukazały się jeszcze w tym samym roku (numery 25–26), piętnaście
dalszych już w roku kolejnym, 1868 (numery: 1–4, 6–14, 16–17).
„Izraelita” 1868, nr 33, z 21 VIII, s. 272.
Rozmaitości. „Kurier Lubelski” 1869, nr 48, z 19 VI, s. 2.
Skrótem MD odsyłam do: M. M e y e r s o h n, Dawid. Obrazek z życia Żydów tegoczesnych [...].
Warszawa 1868. Na stronie: http://www.rcin.org.pl/Content/9633/WA248_21142_F-22-232_meyersohn-dawid-o.pdf (data dostępu: 7 VII 2017). Ponadto w artykule stosuję jeszcze takie skróty:
K = S. K. [S. K r z e m i ń s k i], Przegląd piśmienniczy. „Bluszcz” 1878, nr 45, z 6 XI. – MZ =
M. M e y e r s o n o w a, Z ciasnej sfery. Powieść. Podług podań i papierów familijnych. Warszawa
1878. Na stronie: http://www.rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=13655&from=publication (data
dostępu: 7 VII 2017). – S = L. S o w i ń s k i, Nowości literackie. „Kłosy” 1878, nr 681, z 18 VII. –
Sz = L. S. W. [L. L. S z c z e r b o w i c z - W i e c z ó r], Przegląd piśmienniczy. „Tygodnik Ilustrowany”
1879, nr 196, z 27 IX. Liczby po skrótach oznaczają stronice.
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innego większego świata wydawać ci się kiedyś mogą mało znaczącymi robaczkami wśród wielkiego
mrowiska narodów. [MD 51]

Nauka tolerancji i szacunku była nie mniej ważna niż wiedza i doskonalenie
umiejętności muzycznych. Poczucie przynależności do społeczeństwa żydowskiego
i odpowiedzialności za jego rozwój cechowały wszystkie działania Hellera, który tak
zwracał się do Dawida: „Kochaj ich [tj. Żydów] sercem i nie zapominaj, że każdy
z nas w miarę sił znosić powinien cegiełkę do wielkiej budowy oświaty naszego ludu”
(MD 52).
Edukacja, ciągłe doskonalenie siebie, empatia i zrozumienie są potrzebne do
zbudowania tolerancji, która obejmuje nie tylko ludzi z najbliższego otoczenia, ale
całe społeczeństwo. Meyersonowa daje wskazówki, co trzeba czynić, aby tak się
stało:
zamiast uskarżać, raczej litować się potrzeba nad ludźmi, którzy – czy to przez wrodzoną nieudolność,
czy też przez brak wychowania i przykładu – nie mogą brać udziału w szczęściu, wynikającym z czystego uczucia, ze światłej miłości dla Stwórcy i braci swoich, z obejmowania sercem i rozumem nieprzeliczonych zasobów stworzenia, również wielkich w żywej duszy człowieka, jak w tysiącznych ogniwach
nieożywionej natury. [MD 106–107]

Autorka postuluje też, aby pracować nad sumiennym wywiązywaniem się z powinności, ale także nad „rozwinięciem w sobie i w bliźnich swoich wszystkich sił
duszy [...]”; każdy dzień ma nas przybliżać „o krok jeden do wielkiego celu wspólnej
naszej wędrówki, do doskonałości na ziemi” (MD 107). Taka praca u podstaw,
szerzenie oświaty, emancypacja kobiet muszą przynieść zamierzone efekty. I choć,
jak zauważają Dawid i Heller, wracając po latach do rodzinnego miasteczka, „odmiana w gruncie rzeczy nie jest tak wielką [...]” (MD 131), to jednak można cieszyć
się z tego, co się udało zmienić i poprawić. Wolno też mieć nadzieję, że kolejne
reformy nastąpią, taka jest bowiem według bohaterów powieści natura rzeczy, „czas
bez naszej pomocy reszty dokona” (MD 131).
Jak wynika z analizy prasy tamtej epoki, Dawid nie zajmował zbytnio krytyków
czy badaczy, prawdopodobnie dlatego, iż – o czym napisała Centnerszwerowa
w „Rozwadze” – był to „pełen zapału utwór młociany [młodociany?] [...]”23.
Druga powieść, której już do juweniliów zaliczyć raczej nie można, gdyż autorka miała w momencie jej opublikowania prawie 40 lat, nosi tytuł Z ciasnej sfery.
Drukowano ten utwór w „Izraelicie” od października 1877 do kwietnia 187824, w tym
też roku ukazała się jego wersja książkowa. W numerze 40 z 1877 roku czytamy:
Zwracamy uwagę czytelników naszych na interesującą powieść Z ciasnej sfery znanej autorki, pani
Malwiny Meyersonowej, której druk z dzisiejszym numerem rozpoczynamy25.

Informacja z tym związana pojawiła się także w dzienniku miejscowym, „Gazeta Lubelska” z 24 X na pierwszej stronie podała anons: „P. Malwina Meyersonowa

23
24

25
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C e n t n e r s z w e r o w a, op. cit., s. 23.
Powieść Z ciasnej sfery publikowana była od numeru 40 (z 19 X 1877) do numeru 50 (z 28 XII
1877). Kolejne rozdziały wydrukowane zostały już w roku następnym, od numeru 1 (z 4 I 1878) do
numeru 16 (z 17 IV 1878).
„Izraelita” 1877, nr 40, z 19 X, s. 325.
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rozpoczęła w »Izraelicie« druk powieści pt. Z ciasnej sfery”26. Tematem głównym
książki jest proces modernizacji społeczności żydowskiej. Akcja toczy się na przełomie XVIII i XIX wieku i obejmuje ponad 20 lat. Znaczenie tytułu próbował objaśnić – chyba jako pierwszy – Leonard Sowiński w tygodniku „Kłosy” już w roku 1878,
a więc wkrótce po opublikowaniu powieści:
„Ciasna sfera” – to niedawny, a może jeszcze i dzisiejszy świat izraelski w jego przeważnej części,
świat małostek, form czczych i bezdusznych, na budowę którego złożyły się wieki całe przymusowego
odosobnienia od reszty ziomków, usunięcia od wielkich spraw współobywateli i kraju – to ograniczone
koło potrzeb i interesów kastowych i wyznaniowych. Wszelka wola dzielniejsza, wszelkie gorętsze uczucie doznaje obezwładniających wpływów tej sfery. [S 42]

Trochę inaczej tłumaczył tytuł autor Przeglądu piśmienniczego w „Bluszczu”,
o inicjałach S. K. (najprawdopodobniej chodzi o Stanisława Krzemińskiego), dostrzegając w nim raczej funkcję energetyzującą, mobilizującą „ciasnej sfery” niż
tylko ograniczającą, hamującą czy wręcz obezwładniającą
Tytuł niniejszej powieści to hasło wszelkiego rozwoju i postępu. Czy to idzie o jednostkę, która
przemknąć się ma tylko przez ziemię i zniknąć, czy o wielkie gromady ludzkie, które życie swoje mierzą
wiekami – wszędzie, w trudzie każdym, w walce każdej, na sztandarze każdym, spotykamy to hasło:
„Z ciasnej sfery!” Chęć rozszerzenia sfery, w której się żyje, jest istotną matką postępu i dopóki ona
duchem nie owładnie, dopóty duch rozwoju rzeczywistego nie zazna: może tylko przyjmować pewne
nawyknienia, oswajać się z pewnymi kształtami życia, ale prawdziwie, tj. od wewnątrz, rozwijać się nie
zdoła. [K 356–357]

I jeszcze jedna próba zdefiniowania pojęcia, które niewątpliwie zelektryzowało
grono krytyków literackich. Tym razem autora Przeglądu piśmienniczego, zamieszczonego w 196 numerze „Tygodnika Ilustrowanego” z 1879 roku, podpisanego
inicjałami L. S. W. (chodzi chyba o Ludomira Ludwika Szczerbowicza-Wieczora27),
który „ciasną sferę” tłumaczy jako sferę życia żydowskiego, „owianego duchem
ścisłej ortodoksji talmudycznej, przenikającej we wszystkie objawy życiowe, regulującej wszystkie nie tylko czyny, ale nawet słowa i myśli prawowiernych Żydów”
(Sz 197). Stąd pochodzi – według recenzenta – wyjątkowa odrębność świata żydowskiego, który, tworząc spójną całość, pozostaje zupełnie obojętny na specyfikę
i zmiany w kraju zamieszkiwanym przez Żydów. Szczerbowicz-Wieczór ma poważne wątpliwości, czy rozwiązanie kwestii żydowskiej polegające na wyjściu z owej
„ciasnej sfery” jest w ogóle możliwe. Kwalifikuje je raczej do świata złudzeń i mrzonek, i łączy z mało prawdopodobnym scenariuszem wydarzeń.
Zgodnie z zapowiedzią, odwołajmy się teraz do recenzji, jakie ukazały się po
opublikowaniu książki Z ciasnej sfery. Na temat powieści jako pierwszy pisał wymieniony już Sowiński w 1878 roku:
26
27
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„Gazeta Lubelska” 1877, nr 121, z 24 X, s. 1.
Ludomir Ludwik S z c z e r b o w i c z - W i e c z ó r (1842–1899) – studia uniwersyteckie ukończył
w Moskwie (1864), następnie mianowany nauczycielem gimnazjum w Kielcach, w r. 1867 był
nauczycielem progimnazjum w Częstochowie, od r. 1872 – w gimnazjum w Warszawie, a od r. 1877
w Płocku. Jego najważniejsze prace to: Polemiczna kronika czasopism (1872–1874), Skorowidz
błędów językowych (1877), Kobiety historyczne (1883–1887) oraz Kalectwa mowy (1884), Studia
z literatury polskiej (1877–1878). Zob. Szczerbowicz-Wieczór Ludomir Ludwik. Hasło w: S. O r g e lb r a n d, Encyklopedia powszechna. T. 14. Warszawa 1903, s. 241.
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Jeśli pierś czyja zatruta wyziewami kłamstwa i brudów, wydobywającymi się z laboratoriów literatury fabrycznej sui generis, zapragnie odetchnąć świeżym powietrzem prawdy i piękna, wonią balsamiczną wrażeń uszlachetniających, uczuć wzniosłych i szczerych, uzdrawiającej i trzeźwej myśli, niech
weźmie do rąk prześliczny utwór pani Meyersonowej, Izraelitki z Lublina, noszący tytuł Z ciasnej sfery –
a fala tego tchu ożywczego wpłynie w pierś czytelnika nie ze świata odwzorowanego w powieści, świata
zaprawdę smutnego i niezdrowego, ale z serca samej autorki, przepełnionego głębokim współczuciem
dla współwyznawców swoich i gorącą miłością kraju rodzinnego. [S 42]

Takim entuzjastycznym wstępem, wyrażonym jednym zdaniem (!), rozpoczyna
Sowiński swoją recenzję i kontynuuje ją w podobnym stylu. Zaraz bowiem dopowiada, że lektura powieści przynosi nie tylko korzyści moralne i „orzeźwiające
krople otuchy”, ale także „artystyczną [...] rozkosz” spowodowaną „dziwną harmonią” i „zdumiewającą prostotą i oszczędnością środków”; zachwyt recenzenta wywołują: „ciepło serdeczne obok wstrzemięźliwości lirycznej” oraz „swojski charakter
krajobrazu i zdarzeń wystawionych w powieści” (S 42). Przypomina także wydanego 10 lat wcześniej Dawida, po którym już można było się spodziewać znakomitej
kontynuacji literackiej. Recenzent sygnalizuje też na początku, że „osnowa powieści” jest „niepospolicie zajmującą i dramatyczną” i jednocześnie bardzo realistyczną,
bo „wziętą [...] z życia” (S 42). Następnie Sowiński koncentruje się na postaciach,
rozpoczynając charakterystykę reb Lejba, którego:
Niezachwiana i ślepa wiara, surowa patriarchalna powaga, prawość niezłomna, a zarazem fanatyczna wyłączność pod względem przekonań wyznaniowych – odznaczają każdy czyn jego. [S 42]

Krytyk pisze:
Przypomina on [tj. reb Lejb] postać wojewody z Powrotu do gniazda Kraszewskiego. Z drogi, którą
raz uznał za prostą, czy w dostatku, czy w nędzy, nie zbacza już do grobu ani na prawo, ani na lewo.
[S 42]

Nic dziwnego, że w osobie zięcia Eliasza widzi Sowiński niebezpieczeństwo,
które „rozszerzyć może gangrenę na całe prawowierne ciało żydowskie” (S 42).
Historię innego „wybitnego” bohatera powieści Z ciasnej sfery, Akiwy, w młodości będacego pilnym, a później osamotnionym w swych dążeniach do zgłębiania
wiedzy i wykluczonym ze środowiska talmudystą, Sowiński tak prezentuje:
Samotny uczony, pozbawiony wszelkiego pola działalności, na którym by wiedzę swoją mógł zużytkować, odgrodzony od otoczenia całą swoją wyższością intelektualną, napiętnowany mianem grzesznika (posze), odwrócony od jasnej strony życia, od miłości rodziny i współbraci, tracił powoli cudowną
energię dążeń i tę wartość etyczną, która z niej wypływa; zewsząd go obsiadły potworne cienie zwątpienia, sobkowstwa i cynizmu. [S 42]

Krytyk poświęca też uwagę bohaterkom powieści, wyraziście pokazując zmiany
zachodzące w ich postawach. Blima, małżonka Lejba, tradycyjnie – żona i matka,
która „jest sobie prostą kobietą, wielbiącą głowę rodziny, rozmiłowaną namiętnie
najprzód w córce, a potem we wnuczce i umierającą w chwili majątkowej ruiny”
(S 43), nie może przeżyć utraty majątku i świetności, bo to one stanowią jej świat.
Recenzent kreśli również portret córki – Belli, typowej żydowskiej dziewczyny, we
wszystkim podporządkowanej rodzicom oraz mężowi, umierającej „z tajemnicą
miłości swojej do męża, z którym ją rozłączyły wyznaniowe uprzedzenia rodzica”
(S 43). Z największym jednak upodobaniem, jak pisze Sowiński, Meyersonowa
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prezentuje „postać Speranzy, córki Belli, ideał współczesnej dziewicy izraelskiej,
którą wyrywa z ciasnej sfery wyższe pojęcie o obowiązkach kobiety, myśl ofiary
i pracy, oraz miłość gorąca do szlachetnego człowieka” (S 43).
Podsumowując swoje rozważania, recenzent podkreśla znaczenie słów zamykających utwór, zawierających apel do czytelników, aby powtórzyć je za Meyersonową, i jak się można domyślać, stanowiących dla Sowińskiego najbardziej wymowny fragment w „ślicznej jej powieści” (S 43):
Bracia! ilu nas jest, podajmy sobie ręce, a zmurszała warownia runie bezpowrotnie, wszystkie
dzieci naszej ziemi odetchną czystym powietrzem pól ojczystych, i c i a s n a s f e r a rozprzestrzeni się
w krąg wielki i świetlany, obejmujący cały obszar interesów kraju i ludzkości! [MZ 214]

Drugim z kolei tekstem o powieści Meyersonowej, jaki można odnaleźć w ówczesnej prasie, jest wymieniony tu obszerny artykuł z „Bluszczu”, napisany przez
wspomnianego już Krzemińskiego. Autor ten traktuje określenie „ciasna sfera” jak
hasło, które spotykamy niemalże wszędzie, stąd bierze się jego niezwykła popularność i moc, ale także siła napędzająca ludzkość do zmian i postępu.
I ogrom, i pył drobny pod jednym rozwijają się prawem: zarówno potrzebują rozsuwać szranki
dotychczasowego bytu, piąć się coraz wyżej, ciągle wzbogacać, potężnieć, z krępujących więzów do
swobody, z ciemności do światła przedzierać. [K 357]

Wychodzenie „z ciasnej sfery” to zatem powszechne prawo każdego człowieka.
Postęp na świecie jest do zrealizowania właśnie dzięki nieustannemu poszerzaniu
„ciasnej sfery”, uświadamianiu sobie wszelkich ograniczeń i pozbywaniu się ich.
Recenzent przyznaje, że w ówczesnych polskich realiach taką najciaśniejszą sferę
tworzą Żydzi, których już w przeszłości próbowano niejednokrotnie połączyć z całym
społeczeństwem za pomocą ekonomiczno-socjalnych środków prawodawczych.
Niestety, takie działanie „mechaniczne” (według określenia autora), nie mogło zakończyć się sukcesem. Potrzebne jest bowiem działanie „organiczne”, którym „jedynie tylko oświata być może” (K 357). Tak Krzemiński precyzuje swoje stanowisko:
Oświata sama jedna tylko wyprowadzić zdoła tłumy ciemne z egipskiej ziemi niewoli, którą jest dla
nich ślepa, bezmyślna, prawom życia dzisiejszej ludzkości, prawom życia danego społeczeństwa wręcz
przeciwstawiająca się tradycja. Oświata to nowy Mojżesz dla Żydów XIX wieku, to Mesjasz przez nich
oczekiwany. Oświata rozstrzyguje wiele sporów, zaradzi wielu nędzom, urządzi wiele stosunków. Oświata zburzy warownie przesądu i rzuci w dusze anielskie ziarno obywatelstwa. Od oświaty życie społeczne Izraelitów rozpocząć się musi. [K 357]

Na zakończenie recenzent zajmuje się sprawą języka powieści i przyznaje, że,
niestety, ta strona utworu pozostawia wiele do życzenia. Krzemiński przytacza
przykłady, które mają zilustrować niedoskonałości języka Meyersonowej (np. zamiast
„pukał” jest „zapukał” áMZ 3ñ; zamiast „gołąbko moja” jest „gołąbku mój” áMZ 14ñ;
zamiast „nie należę do rzędu ludzi pobożnych” jest „nie należę do ludzi pobożnych”
áMZ 26ñ). Większość z tych uchybień, które wytyka Krzemiński, w obecnej sytuacji
liberalizacji języka trudno uznać za błędy.
Trzecią w kolejności publikacją związaną z tekstem Meyersonowej jest wspomniany już tu artykuł Szczerbowicza-Wieczora. Niestety, recenzent nie podziela
rozwiązania, jakie podsunęła Meyersonowa, aby, „nie tykając ortodoksji żydowskiej,
można by ją z ciasnej sfery pchnąć na szerszą [drogę] [...]”, jednocześnie Szczerbo-
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wicz uznaje za bezzasadne żądanie takiej wskazówki od autorki, bo przecież „trudno dziś o arcydzieła genialne [...]” (Sz 197). Utwór stałby się wybitny, „gdyby podawał skuteczne środki rozstrzygnięcia trudnej tej kwestii, nie łatwiejszej od kwadratury koła” (Sz 197). Najwyraźniej krytyk z góry zakłada, że nie jest możliwe wyjście
Żydów z „ciasnej sfery”, i do takiej koncepcji dopasowuje swoją argumentację. Tekst
ten stanowi wymowny przykład recenzji tendencyjnej, w której postawiona na
początku określona teza zostaje udowodniona według strategii przyjętej z góry i za
pomocą odpowiednio sformułowanych argumentów.
Szczerbowicz-Wieczór przeprowadza także charakterystykę wybranych postaci
powieściowych. Jako pierwszego opisuje Eliasza, który „z »ciasnej sfery« wychodzi
n i b y na szerszą [...]” (podkreśl. A. J.-P.), wyrwawszy się spod ortodoksyjnych
reguł swego teścia Lejba, następnie „wchodzi na drogę praktyczną [...]” i jako legionista walczy „za obcą sprawę Napoleona” (Sz 197). To wychodzenie „na n i b y”
umotywowane zostaje budzeniem się uczuć obywatelskich, ale według recenzenta
czytelnik „myślący” (!) chciałby czegoś więcej, a „mianowicie poznać cały przebieg
rewolucji umysłowej i psychicznej, która z Żyda uczyniła obywatela [...]”. Szczerbowicz konstatuje więc, że w postaci Eliasza „daje nam autorka coś, ale daje za
mało” (Sz 197). Podobny niedosyt odczuwa recenzent oceniając Akiwę, pisze bowiem:
„wyłamywanie się spod ciasnej ortodoksji żydowskiej i jej wszechpotężnego kierunku do dobrego nie prowadzi” (Sz 197). W konstrukcji owej postaci Szczerbowicz
dostrzega błędy, które pozostają „w dziwnej sprzeczności z założeniem autorki”, jak
choćby to, iż „Akiwa ginie za to, że usiłował wydobyć się z »ciasnej sfery« [...]” (Sz
197). Z tego wywodu wynika, iż przedstawiciele tzw. emancypowanych Żydów „nie
udali się” Meyersonowej, potwierdzają oni natomiast założenie recenzenta, że proces emancypacji (rozumiany tu jako asymilacja czy polonizacja28) skazany jest
z góry na niepowodzenie.
Charakterystykę drugiej grupy bohaterów powieści – tzw. ciasnej ortodoksyjnej
sfery (według określenia autora), Szczerbowicz rozpoczyna od „Wybitnego i zupełnego [jej] przedstawiciela” (Sz 197) – reb Lejba, który, zdaniem krytyka, jest przede
wszystkim Żydem, dopiero potem zaś człowiekiem i obywatelem. To żydostwo stanowi sens i sedno jego życia, wszelkie działania, a nawet uczucia, zależą od zasad
i prawideł religijnych.

28
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Dla właściwego rozumienia i oceniania przemian, jakie były udziałem społeczności żydowskiej
w w. XIX, warto przywołać bardziej precyzyjne ustalenia dotyczące definiowania procesu asymilacji i jego wielowymiarowego charakteru. W przypadku „projektu” Meyersonowej (który przypieczętowała, wyrażając aprobatę dla Pierwszego Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polaków Wyznania Mojżeszowego Wszystkich Ziem Polskich w 1919 r.) chodziło o ukształtowanie Polaka wyznania
mojżeszowego. Asymilacja zatem dotyczyła akulturacji, integracji i emancypacji, bez zmiany religii,
ale z odrzuceniem ortodoksji. Zob. też T. M. E n d e l m a n, Assimilation. Hasło w: The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Ed. G. D. H u n d e r t. New Haven, Con., 2008. Cyt. za:
A. J a g o d z i ń s k a, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Wrocław
2008, s. 11: „pojęciowo [asymilacja] obejmuje cztery analitycznie odrębne przemiany (i często jest
mylnie z nimi utożsamiana), jakie zachodziły w zachowaniu i statusie Żydów XIX i XX wieku: akulturację (przyjęcie kulturowych i społecznych zwyczajów dominującej grupy nie-Żydów), integrację
(wejście Żydów do nieżydowskich kręgów społecznych i sfer działalności), emancypację (otrzymanie
praw i przywilejów, jakie posiadali obywatele/poddani z podobnej socjoekonomicznie warstwy)
i sekularyzację (odrzucenie religijnych wierzeń oraz obowiązków i praktyk z nich wypływających)”.
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W dalszej części recenzji pojawiają się pochwały, dotyczące najpierw sposobu
przedstawiania świata: „bardzo zajmująco, dosadnie i z niekłamaną prawdą życiową”, i choć Szczerbowicz-Wieczór wtrąca, że „Autorka wystawiła nam [...] świat
żydowski odrębnym, zamkniętym w sobie”, to jednak „Dzieje dwukrotnego oblężenia tego miasta [tj. Gdańska] opisane są przez autorkę wybornie i z całą tragicznością” (Sz 197). Na pochwałę zasługuje również pokazanie uczciwości i rzetelności
Lejba w stosunku do Borzęckich, których skarb rodowy Żyd chronił i ukrywał, nie
ruszając go nawet wtedy, gdy sam znajdował się w sytuacji bez wyjścia. Ale zaraz
pojawia się zarzut, iż dobre stosunki polsko-żydowskie zostały przedstawione tylko
na jednym przykładzie relacji: Borzęcki–Lejb. Dalej dowiadujemy się, że „O typach
kobiecych nie ma co mówić wobec upośledzenia kobiety u Żydów”; Szczerbowicz
wymienia tylko Speranzę, która mimo „niezaprzeczalnych zalet” jest „typem niewykończonym, niewyrobionym” (Sz 197). Autor recenzji prezentuje ewidentnie nieprzychylny stosunek do Żydów, wynikający niejednokrotnie ze słabej znajomości
ich religii, zwyczajów i tradycji.
Mimo tych uwag krytycznych konkluzja wydaje się pozytywna, choć może niezbyt przekonująca – książkę Meyersonowej „warto [...] przeczytać i nad nią się zastanowić”; w przedostatnim zdaniu pada też stwierdzenie, że to „powieść tendencyjna, a choć kwestii nie rozwiązuje, tendencja jest dobra” (Sz 197). Ta lakoniczna
klasyfikacja nie została ani wyjaśniona, ani rozwinięta. Autor recenzji nie pisze, na
jakiej podstawie zaliczył utwór do gatunku powieści tendencyjnych. Może miały
o tym świadczyć wszystkie wcześniejsze uwagi? Niestety, one nie wskazują na cechy
i wyznaczniki, o których dałoby się powiedzieć bez wątpliwości, iż dotyczą tego
gatunku29.
Wracając do przeglądu recenzji prasowych, warto przyjrzeć się Lubelszczyźnie,
okazuje się bowiem, że i tu odnaleźć dałoby się artykuły dotyczące dokonań Meyersonowej, nie tylko krótkie i lakoniczne notki informacyjne. Otóż w „Kalendarzu
Lubelskim na Rok Zwyczajny 1879” Jakub Goldszmit dział literacki zamyka
„wzmianką o pracy lublinianki, jedynej w swoim rodzaju, bo wprowadzającej nas
do sfer nieznanych prawie szerszemu kołu czytającego ogółu”30. Przedmiotem za29

30
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Warto w tym miejscu odnieść się do terminu „powieść tendencyjna” i zasygnalizować rozmaite
sposoby jej definiowania, poczynając od zupełnie prymarnego rozróżnienia tendencji jako jednoznacznej myśli o rysie szczegółowym oraz idei mającej charakter ogólny i niejednoznaczny, po
ujęcie w perspektywie historycznej i typologicznej. Zob. więcej na ten temat: T. C i e ś l i k o w s k a,
Problem tendencyjnej powieści pozytywizmu. „Prace Polonistyczne” 16 (1960). Na dwoistość tego
pojęcia zwracała uwagę S. S k w a r c z y ń s k a (Wstęp do nauki o literaturze. T. 1, Warszawa 1954,
s. 290), wskazując, że o tendencyjności w literaturze można mówić w kontekście występowania
w różnych epokach historycznych, a także „jako o zjawisku specyficznie określonym w okresie pozytywizmu, w którym słowo »tendencja« ma funkcję terminu w nauce o literaturze”. Dla
S. R. S u l e i m a n (Authoritarian Fictions. The Ideological Novel as a Literary Genre. New York 1983,
s. 56) z kolei podstawową cechą dystynktywną powieści tendencyjnej jest szczególna relacja
z odbiorcą, polegająca na określeniu sposobu czytania tekstu. Trzecim elementem wyróżniającym
ten typ utworu (oprócz oparcia świata przedstawionego na dualistycznym systemie wartości i istnienia apelu skierowanego do odbiorcy) jest „doktrynalny intertekst”, wymuszający prawidłowe
odczytanie powieści. Zob. też W. T o m a s i k, Polska powieść tendencyjna 1949–1955. Wrocław
1988, s. 18–20.
J. G o l d s z m i t, Rachunki za rok ubiegły 1878. (Kronika lubelska). „Kalendarz Lubelski na Rok
Zwyczajny 1879”, s. 68.
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interesowania publicysty jest powieść Z ciasnej sfery, w której „autorka wprowadza
nas w krąg familijnego życia Żydów, zaznajamia z życiem ich owym rodzinnym,
patriarchalnym, ujawnia dodatnie, odsłania ujemne jego strony” 31. Goldszmit
zwraca uwagę na fakt, iż obok fabuły powieściowej i charakterystyki „ciasnej sfery”,
które stanowią właściwą kanwę opowieści, czytelnik znajduje opisy zdarzeń historycznych. One są dowodem na doskonałą znajomość historii Polski, faktów i postaci przez Meyersonową, ale także ich wpływu na losy ojczyzny. Według publicysty
szczególnie podkreślić należy też styl i język powieści oraz silnie przemawiającą do
czytelnika miłość do kraju, hołd dla bohaterów narodowych, hasła postępu, zarówno w myśli, jak i w czynie. Goldszmit swoją recenzję kończy następująco:
Przyjdzie czas, kiedy zmurszała warownia (przesądów społecznych) runie bezpowrotnie, wszystkie
dzieci naszej ziemi odetchną czystym powietrzem pól ojczystych, i „ciasna sfera” rozprzestrzeni się w krąg
wielki i świetlany, obejmujący cały obszar interesów kraju i ludzkości – oto dewiza, oto godło autorki.
Powieść tę polecamy bacznej uwadze tych zwłaszcza czytelników, którzy lubują się w prześlicznych
powieściach z życia żydowskiego hojną dłonią przez panią Elizę Orzeszkową czerpanych, a w czasopismach naszych przez zdolną tę bojowniczkę emancypacji bezprzestannie ogłaszanych. Pracy jednak pani
Mejersonowej bezwarunkowo pierwszeństwo przyznać musimy, choćby z tego już względu, że autorka,
kreśląc szkice i charaktery swych współwyznawców, czerpiąc już tym samym materiał do szkiców i scen
owych z pierwszego źródła, rozważniej i dojrzalej o przedmiocie traktowanym przez siebie sądzić może,
w żadnym razie nie uwodząc się zbytnio w sądach swych ani zbyteczną surowością, ani też skrajną
pobłażliwością32.

Na zakończenie tego przeglądu recenzji dotyczących powieści Meyersonowej
chciałabym na chwilę zatrzymać się przy tekście obszernego studium Walerii Marrené, drukowanym w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1879 roku, które porusza kwestię żydowską w powieści ówczesnej, we wprowadzeniu zaś analizuje przyczyny
konfliktów między społecznością polską a mieszkańcami pochodzenia żydowskiego33.
Marrené rozpoczyna swoje rozważania od spraw ogólnych, dotyczących specyfiki
wieku XIX, nieustannie odbywających się dyskusji politycznych, ideologicznych,
socjalnych i rozstrzygnięcia niezliczonych kwestii wynikających ze zmieniających
się warunków życia społeczeństwa. Ich rozmaite przejawy znajdują rezonans w literaturze, a szczególnie w powieści, która według Kraszewskiego ma być zwierciadłem
społecznym34. Marrené jednak informuje, iż do badania wybrała tylko „utwory piór
znakomitych”35, bo tylko takie zasługują na uwagę. Przygląda się powieściom trzech
literatur europejskich (francuskiej, niemieckiej i angielskiej) oraz zestawia je z utworami polskimi, dlatego że:
nigdzie kwestia judaizmu nie przybrała tak wielkiego natężenia, a zatem przedstawia się tak wybitnie,

31
32
33
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35
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Ibidem.
Ibidem, s. 69.
W. M a r r e n é, Kwestia żydowska w powieści współczesnej. Studium. [Cz. 1]. „Tygodnik Ilustrowany” 1879, nr 194, z 13 IX.
Waleria M a r r e n é, primo voto Morzkowska, de domo Mallet de Grandville-Malletski (1832–1903) –
polska pisarka, publicystka, krytyczka literacka i feministka okresu pozytywizmu. Jest autorką
ponad 20 powieści, a także wielu artykułów publicystycznych i literackich oraz Historii sztuki. Zob.
Marrené Waleria. Hasło w: O r g e l b r a n d, op. cit., t. 10 (1901), s. 1.
M a r r e n é, op. cit., s. 165–166.
Ibidem, s. 166.
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gdyż w żadnym kraju, stojącym jak nasz na wyższym stopniu cywilizacji, liczebny stosunek Izraelitów
nie jest tak wielki36.

Badaczka wybiera do analizy trzy powieści Orzeszkowej (Pan Graba, Eli Makower
i Meir Ezofowicz) oraz ostatnią powieść Meyersonowej (Z ciasnej sfery). Wniosek, jaki
formułuje po omówieniu utworów Orzeszkowej, wskazuje, że wszelkie, mniej lub
bardziej udane, próby rozwiązania kwestii żydowskiej „z zewnątrz”, nie mogą spełnić
pokładanych w nich nadziei. Są zawsze „obce”, nabierają, siłą rzeczy, charakteru
wymuszania czy narzucania pewnych rozwiązań. Potrzebny i wręcz nieodzowny
wydaje się impuls „od wewnątrz”, płynący od samych zainteresowanych, gdyż wszelkie projekty „obcych” skazane są z góry na niepowodzenie. Dlatego Marrené z ogromną i nieukrywaną satysfakcją podkreśla przejawy tego rodzaju działań. Pisze bowiem:
Takim ciekawym, pouczającym i pocieszającym objawem są dla nas powieści pani Malwiny Meyersonowej, a szczególnie ostatnia z nich, zatytułowana Z ciasnej sfery37.

Publicystka podkreśla zalety powieści: po pierwsze, osadzenie na tle historycznym, po drugie, wykorzystanie „papierów i podań familijnych”38, co niezwykle uwiarygodnia i postaci, i przebieg zdarzeń. Wyjście „z ciasnej sfery”, zetknięcie
się z innym światem powoduje, iż przesądy ustępują, bohaterowie w konfrontacji
z faktami muszą pogodzić się z nieuchronną koleją historii. Marrené zauważa też,
że w „ciasnej sferze”, w której „autorka umieściła widownię swojej powieści”, nie
ma takich reformatorów, jak Meir Ezofowicz Orzeszkowej, u Meyersonowej ów
„Żywioł buntowniczy przeniesiony [...]” zostaje do harmonijnie funkcjonującego
świata „ciasnej sfery” z zewnątrz39. Reformatorem jest zięć Lejby, Eliasz, który
wychowany w mniej hermetycznej rzeczywistości, nie może nagiąć się do surowych
zasad obowiązujących w domu Gwira. Marrené tłumaczy, iż Eliasz w porównaniu
z Meirem to postać bardziej przekonująca, wciela bowiem „zmysł praktyczny Izraelitów. Jest on mniej podniosły od Meira, ale choć powszedniejszy, równie, a może
nawet bardziej sympatyczny od niego, co najważniejsze zaś – bardziej zrozumiały”40.
Autorka studium uważa, że „Niepodobna z większą czcią odmalować przeszłości, gdy ta minęła niepowrotnie”; sposób, w jaki czyni to Meyersonowa, świadczy
o wielkiej doniosłości jej pracy i „określa tak wybitnie stanowisko, jakie w piśmiennictwie naszym zajęła”41. Tak wysoka ocena powieści Z ciasnej sfery zostaje jeszcze
wzmocniona opinią, iż „nie ma w niej najmniejszej tendencyjności [...]”, problemy
społeczne bowiem „przychodzą jej [tj. Meyersonowej] pod pióro mimochodem niejako; nie one wywołują akcyją, ale, przeciwnie, są przez nią wywołane” 42. Dowodem
na słuszność tej tezy ma być „wielka logiczność wypadków, nie naginających się

36
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Ibidem.
W. M a r r e n é, Kwestia żydowska w powieści współczesnej. Studium. [Cz. 2]. „Tygodnik Ilustrowany” 1879, nr 201, z 31 X, s. 284.
Ibidem.
Ibidem.
W. M a r r e n é, Kwestia żydowska w powieści współczesnej. Studium. [Cz. 3]. „Tygodnik Ilustrowany” 1879, nr 202, z 8 XI, s. 300.
Ibidem.
Ibidem.
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bynajmniej do myśli głównej, ale płynących swoim biegiem”; w powieści obok wątku nadrzędnego rozwijają się wątki poboczne, „tak jak to bywa w życiu, które jest
ciągłą doświadczalną nauką”43. Ta wielowątkowość zasługuje na szczególną uwagę,
gdyż Meyersonowa pokazuje nie tylko konflikty między swoimi współwyznawcami,
lecz także stosunek Żydów do chrześcijan, ze stanowiska typowego dla osoby wyznania mojżeszowego, a nie, jak to było dotychczas – ze stanowiska pisarzy chrześcijańskich. Marrené podkreśla ten fakt z dużym naciskiem:
A pogląd to tym ciekawszy, że autorka traktuje swój przedmiot z dziwną obiektywnością, że jest
ona prostym historiografem faktów. Ale fakta mają swoję wymowę, stokroć donioślejszą od najwymowniejszych tyrad44.

Wspomniałam we wstępie, iż Meyersonowa przełożyła na polski dwa utwory
niemieckojęzyczne. Ich publikacje zbiegają się z tekstami autorskimi pisarki, jak
wiemy, drukowanymi najpierw w odcinkach w „Izraelicie”, a potem wydawanymi
jako samodzielne książki. Prawie równolegle z Dawidem 1 VIII 1868 „Kurier Lubelski” (nr 73) ogłosił opowiadanie Heinricha Zschokkego45 Der zerbrochene Krug,
w przekładzie Meyersonowej zatytułowane Marietta, czyli stłuczony dzban46. Tekst
oryginalny powstał w wyniku konkursu literackiego na najlepszy utwór inspirowany miedziorytem przedstawiającym scenę sądu nad winnym rozbitego dzbana47
stanowiącym dla trójki pisarzy (Ludwiga F. A. Wielanda48 i Heinricha von Kleista
oraz Zschokkego) źródło natchnienia artystycznego. Powstały zatem trzy odrębne
teksty: opowiadanie Zschokkego, komedia Kleista i satyra Wielanda. Utwór dramatyczny zdobył nie tylko pierwsze miejsce w rywalizacji trzech autorów, ale także
największą popularność49. Opowiadanie, które przetłumaczyła Meyersonowa, to
pełna zaskakujących wydarzeń historia miłości Marietty i Collina. Mimo wielu niesprzyjających okoliczności (m.in. pozwania do sądu ukochanego dziewczyny oraz
oskarżenia go o zniszczenie dzbana) – znikają przeszkody stojące młodym na drodze
do szczęścia, a wszystkie oszustwa wychodzą na jaw, zwyciężają prawda i szczere
uczucie50.
43
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Ibidem.
Ibidem.
Johann Heinrich Daniel Z s c h o k k e (1771–1848) – niemiecki pisarz i pedagog epoki oświecenia,
wolnomularz, wykładowca Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Był jednym z najbardziej
poczytnych i wpływowych niemieckich autorów XIX wieku. Najważniejsze jego utwory to: Hans
Dampf in allen Gassen (1814), Das Goldmacherdorf (1817), Das Abenteuer in der Neujahrsnacht
(1818), Der Flüchtling im Jura (1822) i Der Freihof von Aarau (1823).
Informacja pochodzi z Kartoteki osobowej Stanisława Bubienia (Wojewódzka Bibl. Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego, k. 1181–1190).
Mowa o miedziorycie francuskiego artysty J. J. L e V e a u Le Juge ou la cruche cassée (Sędzia,
albo rozbity dzban), wykonanym według obrazu Ph.-L. Debucourta z 1782 roku.
Ludwig Friedrich August W i e l a n d (1777–1819) – niemiecki poeta i wydawca. Do najważniejszych
jego prac zaliczają się: Erzählungen und Dialogen. T. 1: Das Fest der Liebe. Dialogen (1803), Auswahl
denkwürdiger Briefe (1815), Bemerkungen gegen die Schrift des Geheimenrath Schmalz zu Berlin
über politische Vereine (1815) oraz Giebt es gegenwärtig in Deutschland eine revolutionäre Partei
und wie kann man wider Willen eine machen? (1819).
Chodzi o Rozbity dzban H. K l e i s t a (Przeł. J. M i r s k i. Oprac. M. U r b a n o w i c z. Wrocław
1957. BN II 109).
Zob. J. H. D. Z o s c h k k e, The Broken Cup. Transl. G. P a r k e. Copyright 1891, by The Current
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Drugi przekład autorstwa Meyersonowej, o znacznie większej objętości, to wspomniana już powieść Louise von François51 Ostatnia z Rekenburgów, drukowana
w „Tygodniku Ilustrowanym” w dodatku od numeru 54 (z 6 I 1877) do numeru 65
(z 24 III 1877), czyli w kolejnych 12 numerach. Utwór ten stanowi swoistą sagę
rodzinną Rekenburgów, opowiadającą historię zarówno tzw. linii czarnej, reprezentowanej przez bogatą Eberhardynę, panią na zamku rekenburskim, jak i linii białej – jej przedstawicielami są Adelajda i Eberhard oraz ich córka Hardyna. W kontekście dokonań społecznych Meyersonowej, jej przekonań i idei, którym była
wierna przez całe życie, można postawić tezę, że wybór takiego utworu do tłumaczenia to nie dzieło przypadku. Powieść von François stanowi swoistą wykładnię
postawy tłumaczki, wyjaśnia i dopełnia jej podejście zarówno do spraw wychowania,
edukacji, jak i do aksjologii czy etyki. Główna bohaterka, Hardyna, reprezentuje
wszystkie te cechy, które według Meyersonowej świadczyły o randze człowieka,
a dokładniej – o kobiecie wyemancypowanej, znającej swoją wartość, odważnej,
silnej, odpowiedzialnej, nie poddającej się przeciwnościom, ale jednocześnie szanującej tradycję, chroniącej pamięć przodków, przestrzegającej odwiecznych zasad
i reguł.
Przywracanie pamięci o dokonaniach Malwiny Meyersonowej chciałabym zakończyć przywołaniem słów odbiorców powieści Z ciasnej sfery i Dawida. Słowa te
są tak samo ważne dla recepcji twórczości pisarki, jak opinie i komentarze profesjonalnych recenzentów. Wskazują bowiem na znaczenie jej prozy dla tzw. zwykłych
odbiorców. Oddźwięk czytelniczy po zakończeniu druku odcinków powieści Z ciasnej
sfery w „Izraelicie” był niemal natychmiastowy. W numerze 16 z 1878 roku zamieszczono taki komentarz na jej temat: „ogół współwyznawców naszych żywo się
nią interesował [...]”52. Po pierwsze, dlatego wzbudziła ciekawość, że napisała ją
kobieta, a po drugie, że ten utwór opowiadający o życiu żydowskim „zaliczyć by
można [...] do nader rzadkich zjawisk”53. Ewidentne tego potwierdzenie stanowiła
opinia czytelniczki „Izraelity”, której list do redakcji przytaczam w całości z nadzieją, iż próba ocalenia pamięci o pierwszej lubelskiej Żydówce piszącej po polsku
została podjęta:
Z prawdziwym zajęciem czytuję tę powieść – rzekła do nas pewna pani, gdyśmy się o jej zdanie
spytali. – Autorka poruszyła tu jednę z najważniejszych kwestyj, odnoszących się do zwyczajów zachowawczych warstw izraelskich, a mianowicie – kwestię wczesnego zawierania małżeństw i zgubnych stąd
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Literature Publishing Company, [on-line:] http://www.gutenberg.org/ebooks/search/?query
=Heinrich+Zschokke oraz http://www.gutenberg.org/files/23062/23062-h/23062-h.htm, (data
dostępu: 7 VII 2017). Niestety, osiągalna jest tylko angielska wersja tego utworu Zoschkkego.
Marie Louise v o n F r a n ç o i s (1817–1893) – niemiecka pisarka pochodząca z zamożnej rodziny.
Najważniejsze utwory tej autorki to – powieści: Die letzte Reckenburgerin (1871), Frau Erdmuthens
Zwillingssöhne (1873), Stufenjahre eines Glücklichen (1877), Der Katzenjunker (1879), zbiory
opowiadań: Ausgewählte Novellen (1868), Erzählungen (1871), Hellstädt und andre Erzählungen
(1874), Natur und Gnade, nebst andern Erzählungen (1875), Phosphorus Hollunder. Zu Füßen des
Monarchen (1881), oraz komedia: Der Posten der Frau. Lustspiel in fünf Aufzügen (1881). Zob. też
na stronie: http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-letzte-reckenburgerin-1126/1 (data dostępu:
7 VII 2017).
„Izraelita” 1878, nr 16, z 17 IV, s. 124.
Ibidem.
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wyników. Szczerze jestem wdzięczną autorce, że tak ważną rzecz za temat sobie obrała, a sądzę, że
wiele osób tego samego, co i ja, jest zdania. Jakaż to szkoda, że tak mało jest u nas autorów powieści
z życia żydowskiego! Chociaż sobie mężczyźni zawsze i wszędzie wyższość nad nami przypisują, to jednak w tym razie nolens volens ustąpić muszą palmy pierwszeństwa płci słabszej, boć wszakże nie zaprzeczysz mi pan, iż pani Meyerson jest jedyną u nas autorką-Izraelitką. Pięknych tematów do powieści
nie brak – brak tylko chęci i zamiłowania54.

Abstract
ANNA JEZIORKOWSKA-POLAKOWSKA The John Paul II Catholic University of Lublin
ORCID: 0000-0001-5265-563X
MALWINA MEYERSONOWA’S EMANCIPATION PROJECT
ON THE RECEPTION OF TWO NOVELS
The article describes the figure and literary output of Malwina Meyersonowa, the first Lublin woman
writer of Jewish origin writing in Polish. The person beyond measure deserves attention. This woman
of Lublin 19th century intellectual elite, mother of a poetess Franciszka Arnsztajnowa and a philosopher
Emil Meyerson, is an authoress of two novels in which she touches the problems of Jewish people
contemporary life. It may be argued that in this respect she was a predecessor of Eliza Orzeszkowa’s
novels on the same topic. The sources of Meyersonowa’s creativity, connected to the idea of assimilation, emancipation, and the Jewish struggle to escape from the centuries-old isolation, can be located
in the Haskalah movement. Meyersonowa was also a translator; her two translations from the German
have remained. Her patriotic and social activity as well as many a year actions aimed at propagating
education among the Jewish society complete the woman writer’s artistic achievements.
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JULIAN GAUDENTY KALISZEWSKI W ŚWIETLE NOWYCH ŹRÓDEŁ
Sam nazywał siebie, znacząco, Klinem, Wiktor Gomulicki nadał mu w Ciurach
sugestywną godność Kleszcza1. Ekscentryk, skandalista, weredyk, flaner i dandys,
„trochę hipochondryk, trochę schizofrenik”2 – Julian Gaudenty Kaliszewski. Był
publicystą, autorem mizantropijnych Pamiętników sceptyka i zaczepnych, w zamierzeniu pamfletowych Moich kochanych rodaków oraz satyrycznych Szkiców,
a także najprawdopodobniej Starej i młodej prasy3.
mężczyzna średniego wzrostu o długich, swobodnie w tył zarzuconych blond włosach. Czoło jego szeroko rozwinięte podrysowanym jest łukami ciemnych brwi, które jakby na klamerkę zostały spięte dwoma
głębokimi zmarszczkami. Badawcze spojrzenie kryło się pod okularami, ale ruchliwe skrzydła jego nosa
zdradzały uczucia wewnętrzne, które reszta fizjognomii jakby do maskowania się zmuszała. Usta, z lekka w kątach swoich zaginające się ku dołowi, miały wyraz ironii połączonej z pewnym pobłażaniem4.

Zamieszczona w Szkicach autocharakterystyka zbliżającego się do czterdziestki pisarza idealnie współgra z konterfektem, który przy okazji jego nekrologu wydobyła redakcja „Świata”5. Kaliszewski był rówieśnym pozytywistów, ale – poza
krótkotrwałą współpracą z „Przeglądem Tygodniowym”6 – niewiele go z nimi łączyło. Chciał być literatem, lecz o powieściach miał złe zdanie (na znak dezaprobaty
dla tego gatunku podpisywał się niekiedy pseudonimem Nie-Kraszewski), talentu
poetyckiego nie posiadał, próbował przekładów z literatury klasycznej, w końcu
znalazł dla siebie miejsce jako pamflecista wypowiadający się w krótkich formach
paraliterackich: w eseju, szkicu, w osobliwym, odżegnującym się od sentymental-
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W. G o m u l i c k i, Ciury. T. 3. Warszawa 1907, s. 12–29.
D. Ś w i e r c z y ń s k a, Julian Kaliszewski – pisarz zapomniany. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4,
s. 177.
Jest to pierwsza polska praca prasoznawcza; wskutek wydania jej pod pseudonimem (Eksdziennikarz) ma ona niepewną atrybucję. Można jednak uznać, że stosując rzetelną i drobiazgową argumentację, D. Ś w i e r c z y ń s k a (Walery Przyborowski czy eksdziennikarz? Rozważania o autorstwie „Starej i młodej prasy”. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 3) przekonująco wykazała, że to
Kaliszewski, a nie Przyborowski był autorem tej rozprawy.
J. G. K a l i s z e w s k i, Szkice. T. 1. Warszawa 1882, s. 170.
Z żałobnej karty. Śp. Julian Kaliszewski (Klin). „Świat” 1909, nr 37, s. 27. Tę samą fotografię zamieścił również J. W. G o m u l i c k i w swoim artykule o Kaliszewskim „Klin”, opublikowanym
w „Stolicy” (1960, nr 13, s. 16).
Nie ustalono, jakie teksty drukował na łamach „Przeglądu” (a także innych jeszcze czasopism),
ponieważ publikował anonimowo.
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ności itinerarium. Specyficzne cechy jego pisarstwa tak punktowała Dobrosława
Świerczyńska: „swoboda myśli i sądów, przekora i zadziorność, ostrość sformułowań w stosunku do siebie, do społeczeństwa w ogóle, a do społeczności czytelniczej
w szczególności, odwaga w traktowaniu kwestii obyczajowych, krytycyzm wobec
osiągnięć i planów warszawskiego pozytywizmu”7.
Kaliszewski był w ostatnim półwieczu kilkakrotnie przez historyków literatury
przypominany: najpierw przez Świerczyńską8, po dłuższym czasie przez Magdalenę
Sadlik i Marię Kobielską, a przed paru laty przez Jana Tomkowskiego i Olgę Szmidt9.
Renesans ten zawdzięcza literat zapewne swojej naturze trickstera: przekorze, bezkompromisowości poglądów i zuchwalstwu, z jakim je głosił, niewykluczone, że
wskutek kompleksu l’esprit de l’escalier, co czyni go interesującym przypadkiem
komentatora dookolności. I to zarówno publicznej, manifestującej się w kolektywnych
przekonaniach i stereotypach, jak i jednostkowej, cechującej niektóre typy wpływowych ówcześnie jednostek. Ciekawi w pismach Kaliszewskiego nie tylko walor jego
dynamicznego, ostrego i cynicznego pióra, nie tylko żelazna konsekwencja, z jaką
się wypowiadał, narażając się na ostracyzm towarzyski, ale przede wszystkim nowoczesność, a nawet ponadczasowość spostrzeżeń i diagnoz. Jest to lektura drażniąca fanfaronadą, lecz pod powierzchnią błazeństwa – podobnie jak w utworach
Witolda Gombrowicza10 – czytelnik znajduje poważne, wypływające z wnikliwych
obserwacji i głębokich przemyśleń wnioski. Autorzy wymienionych opracowań, poza
Świerczyńską, koncentrują się głównie na zagadnieniach satyrycznego pisarstwa
Kaliszewskiego, dokonując przeglądu i oceny jego utworów, a uwarunkowania
życiowe – co zrozumiałe wobec przyjętej tematyki – przywołują raczej śladowo.
(Stosunkowo najwięcej danych biograficznych zawiera artykuł Świerczyńskiej.)
Warto zatem poszerzyć je i na podstawie nie eksplorowanej dotąd dokumentacji
metrykalnej uzupełnić te cenne poznawczo informacje formujące życiorys i genealogię Kaliszewskiego.
Badaczom nie była dotychczas znana data urodzenia pisarza – ani dzienna, ani
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Ś w i e r c z y ń s k a, Julian Kaliszewski – pisarz zapomniany, s. 178.
Dwóm wspomnianym artykułom Świerczyńskiej zawdzięczamy wydobycie Kaliszewskiego z pogłębiającego się zapomnienia, w XX w. bowiem – poza hasłem w Polskim słowniku biograficznym –
właściwie przed Świerczyńską nie poświęcano uwagi autorowi Pamiętników sceptyka, nie podejmowano żadnych badań nad jego życiem i pisarstwem. Ukazał się wprawdzie szkic J. W. G om u l i c k i e g o o Klinie w tomie Zygzakiem. Szkice – wspomnienia – przekłady (Warszawa 1981),
poprzedzony artykułem w „Stolicy”, a zaraz potem, w r. 1983, drobny tekst A. M a r i a n o w ic z a w numerze 15 „Szpilek” (Zapomniany satyryk polski), były to jednak zasłyszane wspomnienia, w których fakty mieszały się z komerażami.
M. S a d l i k, „Konfesje samotnych”. W kręgu prozy spowiedniczej 1884–1914. Kraków 2004,
s. 31–38. – M. K o b i e l s k a, „Złamane pióro eksliterata”? O „Szkicach” Juliana Kaliszewskiego.
„Teksty Drugie” 2008, nr 6. – J. T o m k o w s k i, Cena niezależności. O eseistyce Juliana Kaliszewskiego. „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2. – O. S z m i d t, Poszukiwanie przestrzeni krytycznej
refleksji. „Pamiętniki sceptyka” Juliana Kaliszewskiego. W zb.: Krótkie rozprawy o modernizmie.
Red. B. O b s u l e w i c z, P. B o r d z o ł. Lublin 2014.
Utwory Kaliszewskiego i Gombrowicza (Dzienniki, a przede wszystkim Trans-Atlantyk) mają wiele
cech wspólnych w sferze refleksji nad polskimi wadami narodowymi: nieodległe w swej istocie
przygany, ta sama czupurność, podobny rodzaj humoru wskazują na szczególną przenikliwość
i trafność oglądu skrytą pod maską bufonady.
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nawet roczna. Biobibliografie wskazują tylko domyślnie – na rok 1845 (na jego
drugą połowę) lub 184611. Powstała też (zapewne wskutek niemożności odnalezienia aktu pod typowanymi latami) wątpliwość dotycząca miejsca jego przyjścia na
świat12. Problem z odszukaniem daty został spowodowany faktem opóźnionej, bo
przesuniętej na r. 1856, ceremonii chrztu, będącej nierzadko oficjalnym zgłoszeniem
urodzenia dziecka. Interesujący nas akt znajduje się w warszawskiej parafii pw.
Świętego Krzyża; czytamy w nim:
Działo się w Warszawie w Parafii Ś-go Krzyża, dnia ósmego lipca tysiąc osiemset pięćdziesiątego
szóstego roku o godzinie piątej po południu.
Stawił się Antoni Kaliszewski, budowniczy Powiatu Warszawskiego, lat pięćdziesiąt mający, w Warszawie pod liczbą dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden zamieszkały, w obecności Symeona Pawłowicza, komisarza administracyjnego Cyrkułu pierwszego i jedenastego, i Józefa Bełdowskiego referenta
komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych
i przedstawił Nam Syna swego, urodzonego tu, w Warszawie, pod liczbą dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć litera D, przy ulicy Oboźnej, dnia dwunastego lutego tysiąc osiemset czterdziestego piątego roku o godzinie szóstej wieczór z Jego Małżonki Honoraty Aleksandry z[e] Śliwickich, lat trzydzieści ośm obecnie mającej. Młodzianowi temu na Chrzcie Świętym nadane zostały imiona Gaudenty
Julian Antoni Napoleon. Rodzicami Jego chrzestnymi byli Ignacy Mysłakowski z Wiktorią Mysłakowską.
Spóźnione spisanie tego aktu Ojciec podał za przyczynę zatrudnienie swoje. Akt ten, przeczytawszy Ojcu
i Świadkom, przez Nas i Tychże podpisany został13.

Na podstawie tego dokumentu urzędowego można ustalić zatem dzienną datę
urodzenia Juliana Kaliszewskiego: 12 II 1845, miejsce: ul. Oboźna 3 (2766d to
numer hipoteczny14), potwierdzić personalia rodziców: Antoni Kaliszewski i Honorata Aleksandra ze Śliwickich, wprowadzić dane osobowe świadków chrztu: małżeństwo Mysłakowskich15. Dzięki tym prymarnym informacjom, potraktowanym
jako punkt wyjścia, możliwe były dalsze ukierunkowane kwerendy i rozpoznania.
Drugim istotnym dokumentem jest akt małżeństwa rodziców Kaliszewskiego
z 1838 roku16. Niektóre wynikające z niego informacje były już znane m.in. Świer11

12
13

14
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II-4.indd 173

Zob. C. G a j k o w s k a, Kaliszewski Julian Gaudenty. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 9.
Wrocław 1964–1965. – Kaliszewski Julian Gaudenty. Hasło w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy
Korbut”. T. 14. Warszawa 1973. – Kaliszewski Julian Gaudenty. Hasło w: Zbiór poetów polskich
XIX w. Ułożył i oprac. P. H e r t z. T. 6. Warszawa 1975. – I. T. [I. T e r e s i ń s k a], Kaliszewski
Julian. Hasło w: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. T. 2. Warszawa 2001, s. 72.
Według nieudokumentowanej sugestii T e r e s i ń s k i e j (loc. cit.) pisarz mógł urodzić się w okolicy
Iłży.
USC Warszawa / parafia Świętego Krzyża, akt urodzenia nr 553 z r. 1856, k. 139. Archiwum
Państwowe w Warszawie. Wszystkie przywołane tu akty znajdują się w tym samym zasobie warszawskim, chyba że zaznaczono inaczej. Pisownię i interpunkcję zmodernizowano, pozostawiając
jedynie wielkie litery stosowane ze względów grzecznościowych.
Identyfikację numerów hipotecznych wraz z odpowiednimi cyrkułami zob. Taryfa domów miasta
Warszawy 1873, s. 92, 138.
Ignacy M y s ł a k o w s k i (1795–1856), syn Antoniego i Marianny z Zielińskich, mąż Wiktorii ze
Stuartów 1 v. Kuniowskiej, pochodzący z Mysłakowa pod Sierpcem, był urzędnikiem Heroldii
Królestwa Polskiego, wojskowym, uczestnikiem powstania listopadowego – zob. USC Warszawa /
parafia św. Jana, akt małżeństwa nr 70 z r. 1842, k. 416; zob. też Rocznik Wojskowy Królestwa
Polskiego na rok 1827. Warszawa 1827, s. 43. Kaliszewskich łączyło pokrewieństwo z żoną Mysłakowskiego: była ona stryjenką Kaliszewskiej (siostrą jej ojca).
USC Warszawa / parafia Świętego Krzyża, akt małżeństwa nr 189 z r. 1838, k. 652.
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czyńskiej, pozostałe są nowe. Uzupełnione o inne jeszcze metryki i źródła drukowane, wprowadzają szereg kolejnych faktów. Potwierdziła się więc identyfikacja
zawodu ojca pisarza, Antoniego, syna Jana i Antoniny z N., urodzonego we wsi
Krajewo Białobiel pod Ostrołęką 5 IX 1808, który był architektem. Wiadomo, że po
ukończeniu gimnazjum w Łomży i szkoły politechnicznej w Warszawie praktykował
w stolicy u cenionych architektów – Aleksandra Groffego i Antoniego Corazziego17,
przypuszczalnie też współpracował z inżynierem budownictwa Aleksandrem Śliwickim (1786–1839), swoim przyszłym teściem18, mieszkającym wówczas w Piotrkowie. W latach 1840–1848 był budowniczym okręgu opatowskiego, do 1879 r. –
powiatu rawskiego19. Z racji wykonywanego zawodu zapewne rzadko pojawiał się
w domu. Na emeryturę przeszedł w 1879 r. po śmierci żony. Matka Juliana, Honorata Aleksandra ze Śliwickich, urodzona w styczniu 1816 w Warszawie20, była
córką wspomnianego tu Aleksandra oraz Marianny Karoliny z Cybulskich (ur. 1787),
która zmarła w lipcu 181921, w trzy miesiące po urodzeniu drugiej córki, Katarzyny
Klotyldy22. W rok później, w lipcu 1820 Śliwicki ożenił się powtórnie23 – z Katarzyną Paciorkowską z Błonia (1800–187824). Gdy rodzice Juliana pobierali się, Antoni
mieszkał w Warszawie przy ulicy Złotej, a Honorata Śliwicka z macochą w Piotrkowie. O dziadkach Juliana Kaliszewskiego po mieczu nic nie wiadomo – wskutek
braku dostępności ksiąg ostrołęckich25 – jedynie to, że w r. 1838 (ślub Kaliszewskich)
już nie żyli; także dziadkowie po kądzieli zmarli przed jego urodzeniem.
Honorata i Antoni Kaliszewscy zamieszkali po ślubie przy Nowym Świecie 48.
Tam, 4 X 183926, przyszła na świat ich córka, Franciszka Wanda Bogumiła27, ale
jej urodzenie zgłosił ojciec dopiero po 21 latach, zwłokę tłumacząc... „oczekiwaniem
na chrzestnych”28. Kaliszewscy nie zgłaszali również narodzin trójki następnych
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Zob. S. Ł o z a, Architekci i budowniczowie w Polsce. Warszawa 1917, s. 139.
Zob. USC Warszawa / parafia Świętego Krzyża, akt zgonu [Aleksandra Śliwickiego] nr 263 z r. 1839,
k. 418.
Zob. J. G w a r d i a k, Architekci i budowniczowie ziemi łomżyńskiej. Słownik biograficzny. Łomża
2003, s. 49.
Zob. USC Warszawa / Cyrkuł II, akt urodzenia nr 191 z r. 1819, k. 49.
Zob. ibidem, akt zgonu nr 301 z r. 1819, k. 76.
Zob. ibidem, akt urodzenia nr 192 z r. 1819, k. 49. Nie odnaleziono aktu zgonu Katarzyny Klotyldy
Śliwickiej, ale wiadomo, że w r. 1839 już nie żyła, ponieważ w akcie zgonu Aleksandra Śliwickiego
oprócz wdowy wpisana została tylko Honorata Aleksandra – jako jedyna córka. Prawdopodobne,
że zmarła w dzieciństwie, w Błoniu, lub we wczesnej młodości – w Piotrkowie.
Zob. USC Błonie, akt małżeństwa nr 14 z r. 1820, k. 77. Archiwum Państwowe w Warszawie,
oddział w Grodzisku Mazowieckim. W styczniu 1822 urodził się syn Aleksandra i Katarzyny – Marceli Rudolf (ibidem, akt urodzenia nr 6 z r. 1822, k. 3).
Zob. ibidem, akt zgonu nr 40 z r. 1878, k. 108.
Sprawdzano księgi ostrołęckie z lat 1753–1771 (urodzenia), ale nigdzie nie natrafiono na nazwisko
Kaliszewski, być może więc stamtąd pochodziła babka, której nazwiska nie podano ani w akcie
małżeństwa, ani w akcie zgonu Antoniego Kaliszewskiego, albo Kaliszewscy przyjechali do Białobieli przed 1808 r. z innej części kraju.
Dotąd podawano rok 1842.
Wszędzie w aktach urzędowych Franciszka Kaliszewska podpisywała się jako Wanda.
USC Warszawa / parafia Świętego Krzyża, akt urodzenia nr 1022 z r. 1860, k. 256. Franciszka
Kaliszewska w 1883 r. zostanie żoną artysty-muzyka Franciszka Maleszewskiego – zob. USC Warszawa / parafia św. Antoniego, akt małżeństwa nr 118 z r. 1883, k. 189. Przypadki podobnych
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dzieci (znane są tylko metryki ich zgonów): Olimpii, urodzonej przy ulicy Świętokrzyskiej 20 w kwietniu lub maju 1841 i zmarłej w lipcu roku następnego29, Napoleona, urodzonego na przełomie lat 1843 i 1844, który zmarł również na Świętokrzyskiej w kwietniu 184430, oraz Władysława Tytusa, urodzonego w styczniu
1848 i zmarłego przy ulicy Bednarskiej 5 (nr hipoteczny 2681) w czerwcu 184931.
Zatem Kaliszewscy, oprócz Juliana Gaudentego, który był ich czwartym z kolei
potomkiem, oraz Franciszki Wandy, mieli jeszcze troje dzieci, zmarłych niedługo
po urodzeniu.
Z tych rejestrów wynika również, że zanim Kaliszewscy zakupili kamienicę przy
ulicy Bednarskiej 532, a stało się to już po urodzeniu Juliana, a przed przyjściem
na świat Władysława, czyli między r. 1845 a 184933, dość często w przeciągu dekady zmieniali adresy (Nowy Świat, Świętokrzyska, Oboźna, Bednarska).
Późniejszy autor Pamiętników sceptyka wychowywał się więc przy Bednarskiej.
Ukończył gimnazjum realne mieszczące się przy Krakowskim Przedmieściu34 i choć
był uzdolniony, podjęte w Szkole Głównej Warszawskiej studia przerwał. Wybrał
tryb życia, który odpowiadał jego temperamentowi samotnika i samouka, a który
ułatwiała mu zamożność – zagraniczne podróże. Obracał się w kręgach Wiktora
Gomulickiego, Juliana Ochorowicza, Władysława Szancera (pseud. Ordon), Felicjana Faleńskiego; jako człowiek dobrze sytuowany wspierał finansowo literatów,
których cenił (m.in. Władysława Bełzę, Wacława Grubińskiego). Świerczyńska
wnioskuje: „Życie mu się wyraźnie nie układało. W 1879 r. stracił matkę, z którą –
jak się wydaje – nie był związany uczuciowo, w 1885 r. ojca [...]”35. Honorata Aleksandra Kaliszewska zmarła 10/22 VI 1879, mając 63 lata, w Rawie Mazowieckiej36,
gdzie mieszkała czasowo, gdy Antoni nadzorował tam prace budowlane, i w tym
prawdopodobnie mieście została pochowana – brak w codziennej prasie warszawskiej jakiejkolwiek wzmianki o jej zgonie czy o pochówku. Antoni Kaliszewski dożył
77 lat, zmarł w Warszawie 1/13 I 1885 w swoim domu przy Bednarskiej 537. Jak
zauważa Świerczyńska, pod nekrologiem ogłoszonym w „Kurierze Warszawskim”
(1885, nr 14 b, s. 4) widnieją podpisy jedynie córki i zięcia, co wskazywać może nie
tylko na brak zainteresowania ze strony syna, ale też na waśnie pomiędzy rodzeństwem38. Warto podkreślić, że Kaliszewski nie był świadkiem na ślubie Maleszewskich – fakt znamienny, zważywszy na najbliższe przecież pokrewieństwo.
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opóźnień nie były rzadkie (m.in. Maria i Jarosław Konopniccy chrzcili swoje dzieci, gdy te osiągnęły wiek nastoletni lub nawet dorosły), wynikały zazwyczaj z dość swobodnego stosunku do kwestii
religijnych i związanych z nimi ceremonii.
Zob. USC Warszawa / parafia Świętego Krzyża, akt zgonu nr 778 z r. 1842, k. 459.
Zob. ibidem, akt zgonu nr 478 z r. 1844, k. 464.
Zob. ibidem, akt zgonu nr 277 z r. 1849, k. 93.
Ś w i e r c z y ń s k a (Julian Kaliszewski – pisarz zapomniany, s. 174), posiłkując się pismami sądowymi, wspomina o procesach sądowych, jakie prowadziła matka Kaliszewskiego z poprzednimi
właścicielami kamienicy, Wessami.
Ś w i e r c z y ń s k a (ibidem) twierdzi, że nastąpiło to w 1848 roku.
Zob. „Rocznik Naukowo-Literacko-Artystyczny” na rok 1905, s. 103.
Ś w i e r c z y ń s k a, Julian Kaliszewski – pisarz zapomniany, s. 177.
Zob. USC Rawa Mazowiecka, akt zgonu nr 151 z r. 1879, k. 106. Archiwum Diecezjalne w Łowiczu.
Zob. USC Warszawa / parafia św. Antoniego, akt zgonu nr 22 z r. 1885, k. 224.
Ś w i e r c z y ń s k a, Julian Kaliszewski – pisarz zapomniany, s. 177.
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Świerczyńska pisze o niezależności finansowej Kaliszewskiego39. Spadek po
matce mógłby jednak uzyskać dopiero w r. 1879, po ojcu 6 lat później, a więc musiał posiadać wcześniej inne źródła utrzymania, najpewniej stale sponsorował go
ojciec, który dorobił się znacznego majątku na realizacji przedsięwzięć budowlanych;
energiczny i rzutki, obracał się w kręgach administracji zaborczej i zbierał zamówienia na przebudowy obiektów nie tylko w Warszawie, ale na terenie całego Królestwa40. Znamienne, że Julian nie odziedziczył po ojcu kamienicy przy Bednarskiej41, gdzie wcześniej mieszkał „w elegancko umeblowanym mieszkaniu”.
Szczególną rolę odgrywał [...] pierwszy pokój, obwieszony dokoła wizerunkami nagich kobiet,
w którym Klin przyjmował gości i w którym mieściły się trzy jego najulubieńsze sprzęty. Po pierwsze –
wielki gipsowy odlew posągu Wenus Kallipigos; po drugie – głęboki fotel, w którym spędzał po kilkanaście godzin na dobę na medytacjach: w szlafroku, w fezie i w tureckich pantoflach; po trzecie – szafa
biblioteczna, wypełniona po brzegi dziełami poetów, filozofów i historyków, i to dziełami w tekstach
oryginalnych [...]42.

Przypuszczalnie więc otrzymał gotówkę, siostrze – z woli ojca – ustępując nieruchomość. W roku śmierci (a zapewne i przedtem, tj. od śmierci ojca) mieszkał
przy ulicy Żurawiej 1243.
Mimo zamożności i rozmiłowania w kobiecej urodzie Kaliszewski rodziny nie
założył. Silniejsze okazało się pragnienie niezależności. Całe życie słabego zdrowia,
dotknięty ciężką chorobą, zmarł 13/26 VIII 1909 o godzinie drugiej po północy
w szpitalu Św. Ducha przy ulicy Elektoralnej44. Miał 64 lata. Ciekawe, że w akcie
zgonu został wpisany z pominięciem dwu środkowych imion – jako Julian Napoleon, podobnie jak w testamencie45. Czy był to przypadek, czy też Kaliszewski celowo
posługiwał się szczególnym imieniem, mającym podkreślić jego wybitność?46 Anons
zawiadamiający o śmierci i pochówku Kaliszewskiego na Powązkach ogłosili siostra
i szwagier Maleszewscy47, ale, jak donosiła prasa: „Obrzędowi pogrzebowemu w po39
40
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Ibidem.
Świadczą o tym liczne wzmianki w prasie codziennej Warszawy, m.in. w „Kurierze Warszawskim”:
1848, nr 179, s. 874–875 (kamienica w Warszawie przy ulicy Franciszkańskiej, o numerze hipotecznym 1813); 1855, nr 217, s. 1116 (szpital w Grójcu); 1858, nr 316, s. 1662 (kościół i klasztor
mariawitek); 1862, nr 81, s. 463 (kościół parafialny w Mszczonowie). Zob. dokumentację O służbie
architekta powiatu rawskiego Antoniego Kaliszewskiego (Archiwum Państwowe w Łodzi, sygn. 436)
i inne opisy planów architektonicznych sporządzanych przez Kaliszewskiego, m.in. dla podłódzkich
Brzezin. Zob. też J. K a s p r z y c k i, Korzenie miasta. T. 4: Mokotów i Ochota. Warszawa 1996,
s. 74.
W roku 1908 mieszkali tam Maleszewscy – zob. Adresy Warszawy rok 1908, s. 560.
G o m u l i c k i, Zygzakiem, s. 213.
Zob. Adresy Warszawy 1909, s. 131.
Zob. USC Warszawa / parafia św. Andrzeja, akt zgonu nr 508 z r. 1909, k. 906. Zgon Kaliszewskiego zgłosili pracownicy szpitala.
12-stronicowy testament Kaliszewskiego znajduje się w dokumentacji urzędowej – zob. Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego (Seria 3, Wydział 3). Archiwum Główne Akt Dawnych,
sygn. 8097.
Autokreacja pisarza miała i inne oblicza. W roku 1872 „Dziennik Poznański” (nr 292, s. 3) zamieścił informację: „Julian Kaliszewski, znany autor Szkiców z podróży, który pisywał pod pseudonimem „Klin”, zmarł w tych dniach w Warszawie”. Trudno dociec, czy to rzeczywiście omyłka, czy
może, wskazujący na specyficzne poczucie humoru, żart samego Kaliszewskiego.
Nekrolog. „Kurier Warszawski” 1909, nr 237, s. 4.
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rze przedpołudniowej towarzyszył skromny orszak, wieniec był tylko jeden, i to od
osoby względnie obcej nieboszczykowi”48. Wydaje się więc, że do śmierci pisarza
rodzeństwo nie pozostawało w dobrych stosunkach. Maleszewscy jednak, skutecznie podważywszy testament49, nie wypełnili woli zmarłego, zapobiegli ukazaniu się
jego kontrowersyjnych Pamiętników sceptyka – na których treść składały się karykatury współczesnych Kaliszewskiemu osobistości oraz, zapewne utrzymane w stylu braci Goncourt, realistyczne opisy warszawskich pań lekkich obyczajów 50 –
a także opublikowaniu innych dzieł pozostawionych w rękopisach, na których
wydanie pisarz przeznaczył określony fundusz pieniężny. Tym sposobem interesująca spuścizna Kaliszewskiego uległa zatraceniu.
Autorów nekrologów Kaliszewskiego łączy przekonanie o niedocenieniu talentu
pisarza wskutek braku akceptacji dla jego światopoglądu oraz z powodu negowania
sposobu literackiej manifestacji tych przekonań. „Cnotliwa obłuda nie mogła darować śmiałkowi, iż w epoce, gdy wszyscy schlebiali sobie dla udawania siły, ganił
wady ogólnonarodowe, wytykał źródła naszej śmiertelnej słabości” – komentowano51.
Nawet „Rola”, która piórem redaktora naczelnego tak ganiła Moich kochanych rodaków52, pisała, że zamilkł: „naraziwszy się różnym klikom i kliczkom”53.
Abstract
DOROTA SAMBORSKA-KUKUĆ University of Łódź
ORCID: 0000-0002-1943-6694
JULIAN GAUDENTY KALISZEWSKI IN THE LIGHT OF NEW SOURCES
The article is a biographical-genealogical complement to life and activity of Julian Gaudenty Kaliszewski, a Warsaw publicist, author of controversial paraliterary texts, who was active in the years
1868—1888. The regained certificates, especially these of the writer’s birth and death, of his parents’
wedding and their deaths, of his siblings’ deaths, dwelling places, as well as minor corrections of
Dobrosława Świerczyńska’s key publications allow to complete the blanks in the writer’s biography and
to introduce a few new conclusions.
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Testament śp. Kaliszewskiego (Klina). „Kurier Warszawski” 1909, nr 239, s. 4.
Kwestię tę omawia szczegółowo Ś w i e r c z y ń s k a (Julian Kaliszewski – pisarz zapomniany,
s. 203–205), podkreślając małostkowość Maleszewskiej, wykłócającej się o kilkanaście rubli, „które
brat był jej winien z racji jakichś rozliczeń przy podziale majątku w 1883 roku” (ibidem, s. 204).
Zob. G o m u l i c k i, Zygzakiem, s. 211.
Klin (Julian Kaliszewski). Wspomnienie pośmiertne. „Nowa Gazeta” 1909, nr 392, s. 3.
Recenzja K a m i e n n e g o (pseud. J. J e l e ń s k i e g o), zamieszczona w stałej rubryce „Roli” Na
posterunku (1887, nr 46, s. 547), była przykładem błyskotliwej zoilowskiej napaści. Pełna szyderstw,
w niewielkim stopniu odnosiła się do tekstu Kaliszewskiego, ale raczej do samego autora, który –
wedle złośliwości Jeleńskiego – miał „zrozumieć ducha czasu” i w „pluciu na rodaków” naśladować
„gadzinowe organy berlińskie”. Całość potraktował Jeleński jako „elukubrację” nadającą się „na
makulaturę”.
Nekrolog. „Rola” 1909, nr 36, s. 559.
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SŁOWACKI RĘKOPIŚMIENNY
M a r e k T r o s z y ń s ki, ALCHEMIA RĘKOPISU. „SAMUEL ZBOROWSKI” JULIUSZA
SŁOWACKIEGO. (Recenzenci: Stanisław Rosiek, Elżbieta Kiślak). Warszawa 2017. Instytut
Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, ss. 312. „Filologia XXI”. Komitet redakcyjny: Maria
Prussak, Paweł Bem, Łukasz Cybulski, Andrzej Piotr Lesiakowski.
Publikacja Marka Troszyńskiego jest pierwszą edycją dokumentacyjną rękopisu Samuela
Zborowskiego, późnego dramatu Juliusza Słowackiego, nigdy przezeń nie opublikowanego.
Autor Alchemii rękopisu należy do grona znawców i edytorów spuścizny poety, spod jego ręki
wyszło „pierwsze całkowite wydanie” Raptularza 1843–1849 oraz szereg studiów o twórczości Słowackiego, w tym książki: Austeria „Pod Królem-Duchem” oraz Słowacki. Poza kanonem1.
W edycji przedstawiono trzy sposoby upublicznienia manuskryptu, opatrzone dwoma
indeksami i Aneksem, w którym mieszczą się fragmenty łączone w toku dziejów wydawniczych z Samuelem Zborowskim, oraz wstęp z rozbudowaną refleksją tekstologiczną, a także Notę edytorską. Zastępuje ona komentarz edytorski – tu Troszyński omawia m.in. przykłady nowego odczytania rękopisu (jest ich 11) oraz tłumaczy założenia tzw. transkrypcji
diachronicznej (na jednym przykładzie), której formuła, nie spotykana w wydaniach tradycyjnych, może budzić opór. Już w tym miejscu trzeba odnotować cenny, wielostronny
i pomysłowy sposób dokumentowania rękopiśmiennego autografu, a zatem, prócz zamieszczenia jego podobizny, dążność do oddania w druku układu stronicy manuskryptu wraz ze
wszystkimi skreśleniami (transliteracja topograficzna) oraz uprzytomnienie czytelnikowi
procesualności pisania poprzez pokazanie następstwa etapów pracy nad tekstem: od najwcześniej powstałych do najpóźniejszych, przy czym wlicza się tu też fragmenty odrzucone
(transkrypcja diachroniczna). U podstaw nowego wydania – jak zaznacza Troszyński we
wstępie – legło nastawienie na dokumentację zawartości i charakteru manuskryptu Słowackiego oraz wykorzystanie w tym celu możliwości współczesnego edytorstwa: „jest [ono]
rezultatem zmian, jakie zaszły w podejściu do zagadnienia edycji rękopisu, szczególnie
nieukończonego i niedopracowanego przez autora brulionu” (s. 23). Dużego formatu tom,
w pięknej szacie graficznej, o eleganckiej typografii i składzie, ukazał się w serii „Filologia
XXI”, skupiającej książki ważne dla współczesnych badań filologicznych i edytorstwa. Okazałość poligraficzna, prócz walorów estetycznych, ma w tym przypadku znaczenie funkcjonalne i służy maksymalizacji efektu edytorskiego, a więc uobecnieniu dokumentu możliwie
najbliższemu oryginałowi, tj. karta za kartą, tak by szpalty na stronicy z transliteracją
biegły równolegle do kolumny rękopiśmiennej.

1
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J. S ł o w a c k i, Raptularz 1843–1849. Pierwsze całkowite wydanie wraz z podobizną rękopisu.
Oprac., wstęp, indeksy M. T r o s z y ń s k i. Warszawa 1996. – M. T r o s z y ń s k i: Austeria „Pod
Królem-Duchem”. Raptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego. Warszawa 2001; Słowacki. Poza
kanonem. Gdańsk 2014.
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Już postać materialna Alchemii rękopisu czyni z pracy Troszyńskiego edycję wyjątkową –
i kosztowną – na jaką można sobie pozwolić w przypadku niektórych tylko rękopisów,
o szczególnym znaczeniu. Nieautoryzowany, prawdopodobnie ostatni, dramat Słowackiego,
którego atrakcyjność artystyczna i aktualność ideowa (konflikt między polską wolnością
a prawem w perspektywie mesjanistycznej) ciągle zdają się rosnąć2 – wart jest takich zabiegów. Nie tylko jednak ranga Samuela Zborowskiego jako tekstu, uzasadniająca tę wyjątkowość, ale i proponowane przez Troszyńskiego rozwiązania edytorskie oraz towarzyszące im
koncepcje tekstologiczne zasługują na przybliżenie i dyskusję.
Książka odzwierciedla kilka ważnych tendencji zarysowujących się w badaniach nad
polskim romantyzmem. Po pierwsze, to właśnie dzieje wydań pośmiertnych w sposób dobitny ujawniają kulturowy, zmienny i nieuchronnie skonstruowany charakter historii literatury. Odkrywamy bowiem dzięki nim, że uchwyconą w medium literatury pamięć kulturową
modelują nie tylko okoliczności pozaliterackie i pozatekstowe (polityczne, społeczne, cywilizacyjne), lecz i tekstowe właśnie, a więc fizyczność rękopisów oraz założenia kolejnych
edytorów. Naturalnie, „wielkie narracje” wywierają wpływ na tekstologie wydawców, te
jednak zależne są również od materialnych nośników pamięci, jakimi są bruliony, i szerzej:
od stanu papierów pośmiertnych danego autora, postawy sukcesorów, wreszcie od poglądów
i gustów literackich edytora. Editio posthuma pojawia się w polskim romantyzmie tak często,
że przypomnienie w ostatnich latach skali tego zjawiska pozwala mówić o „romantyzmie
brulionowym”3, za jego szczególnie reprezentatywną przedstawicielkę wypada zaś uznać
późną twórczość Słowackiego, z nieomal całym Dziełem mistycznym. Troszyński jest doskonale świadom tego, że pisma genezyjskie poety dostały się w ręce wydawców w postaci
„nieuporządkowanych stert”4, należy do wytrawnych badaczy Słowackiego, prekursorów
„raptularzowego”, filologicznego trybu poznawania i upowszechniania piśmiennictwa epoki
romantyzmu. Nie dziwi więc publikacja Alchemii rękopisu w ramach serii „Filologia XXI”,
zasłużonej już dla odnowy refleksji tekstologiczno-edytorskiej w Polsce, publikacja potwierdzająca zarazem powrót do źródeł jako elementarną potrzebę obecnych badań nad romantyzmem. Nie chodzi zresztą wyłącznie o źródła rękopiśmienne i „przed-tekstowe”, chociaż
one właśnie ujawniają dość ostentacyjnie – jak zauważa Monika Rudaś-Grodzka – tekstocentryczne nastawienie humanistyki i nieumiejętność obcowania badaczy z ludźmi przeszłości, w całej szczególności ich egzystencji5. Druk, w przeciwieństwie do rękopisu, na ogół nie
jest w stanie zachować jej śladów. Widać bowiem również – np. dzięki serii „Nowa Biblioteka
Romantyczna” – potrzebę otwarcia się na „kulturę oglądaną tym razem od dołu”6 i na źródła
nowego typu, związane z codziennością i ówczesnym rozwojem techniki oraz mediów (m.in.
prasy) lub odnajdowane w miejscach dotąd nie branych pod uwagę: na pograniczu poezji
i medycyny, literatury i dyskursu publicznego, nauki, życia uniwersyteckiego. Do głosu
dochodzi także tendencja odmienna od zaciekawienia brulionem i wariantowością tekstu,
wysuwająca na plan pierwszy oczekiwania współczesnego odbiorcy, które pociągają za sobą
potrzebę takiego wydawania tekstów źródłowych, by służyły one przede wszystkim „do czy-

2
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O „bardzo wysokiej pozycji” Samuela Zborowskiego, mogącego konkurować z Dziadami, pisała
ponad dekadę temu M. K a l i n o w s k a we wstępie do poświęconego ostatniemu dramatowi Słowackiego tomu zbiorowego „Świat z tajemnic wyspowiadany”. Studia o „Samuelu Zborowskim”
(Red. M. K a l i n o w s k a, J. S k u c z y ń s k i, M. B i z i o r. Toruń 2006, s. 7).
E. S z c z e g l a c k a - P a w ł o w s k a, Romantyzm „brulionowy”. Warszawa 2015, s. 21–22.
M. T r o s z y ń s k i, Hiperteksty Słowackiego. Z Marią Prussak rozmowa o rękopisach dramatów.
W: Słowacki. Poza kanonem, s. 359.
M. R u d a ś - G r o d z k a, Biografia więzienna. W: B. W a l i g ó r s k a, Listy z cytadeli 1886. Ancilla libri M. R u d a ś - G r o d z k a. Warszawa 2018, s. 17.
M. Z i e l i ń s k a, Pogoda w czasach romantyków. Warszawa 2017, tekst na okładce.
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tania” oraz funkcjonowały w przestrzeni kulturowej, co przyświeca np. toruńskiej edycji dzieł
Zygmunta Krasińskiego7.
Większość przywołanych tendencji napotkamy w Alchemii rękopisu – książka Troszyńskiego chce sprostać różnym wymogom czytelniczym, choć wydawca wydobywa przede
wszystkim znaczenie rękopisu i za jego pośrednictwem dokonuje przewartościowania edytorskich dziejów utworu. Bez mała 40 lat temu Andrzej Żurek, bezpośredni poprzednik
Marka Troszyńskiego w pracy nad rękopisem Samuela Zborowskiego, był przeświadczony
o tym, że dramat Słowackiego „miał szczęście do wydawców” i dlatego tym usilniej należy
zmierzać do wyeliminowania ostatnich kilku błędów, jakie przy publikowaniu owego tekstu
jeszcze się popełnia8. Słowacki i tym razem „ma szczęście” do edytora wnikliwego, który
programowo stawia wolę twórcy ponad wszelkimi konwencjami edytorskimi. Do diagnozy
Żurka trzeba wnieść wszakże korektę: mowy dziś nie ma o konieczności usunięcia jedynie
„kilku błędów” wydawniczych; zdaniem Troszyńskiego, Samuel Zborowski wymaga zasadniczej rewizji założeń edytorskich i efekt takiego przewartościowania stanowi opisywana Alchemia rękopisu. Do radykalnego rewidowania dotychczasowych edycji Troszyński zdążył
już przyzwyczaić czytelników wydaniem Raptularza, który w swojej formie, podobnie jak
publikowany obecnie Samuel Zborowski, w wielu punktach opierał się na zaprzeczeniu
koncepcji Juliusza Kleinera przyjętej w Dziełach wszystkich. Mimo 20 lat dzielących obie
publikacje (1996, 2017) i różnic gatunkowych – notatnik i dramat – opór Troszyńskiego
wobec edycji Kleinerowskiej konsekwentnie dotyczy nadmiernej ingerencji wydawcy w materię tekstów pośmiertnych Słowackiego, a więc parcelowania zawartości rękopisu (w przypadku raptularza – zupełnego zniszczenia jego integralności) oraz „podziału na »tekst główny« i »marginalia«”9. Tę konsekwencję Troszyńskiego warto docenić, gdyż – zważywszy na
zmiany, które zaszły w ciągu owych 20 lat w edytorstwie – świadczy ona o dobrej intuicji
filologicznej badacza i wadze publikacji Raptularza. Przemiany zachodzące w filologii i edytorstwie potwierdziły przyjętą wówczas przez niego hierarchię wartości: obecnie na cenzurowanym znalazł się typ wydania krytycznego, zainteresowanie natomiast przyciągają
brulion i rękopis10, upomniano się o zachowanie w druku ich integralności i wariantowości.
Tym bardziej więc wypada odnotować odstępstwo Troszyńskiego od „raptularzowych”
zasad, zauważalne w Alchemii rękopisu. Widać to już na karcie tytułowej, której zawartość
i układ informują czytelnika o tym, że ma on do czynienia z autorską Marka Troszyńskiego
propozycją odczytania, a następnie edytorskiego uobecnienia rękopiśmiennego utworu
zwanego w historii literatury Samuelem Zborowskim, nie zaś z nową edycją dramatu Juliusza Słowackiego w opracowaniu badacza. W tym miejscu chyba najdobitniej realizuje Troszyński – potem pojawiają się niekonsekwencje – przywoływaną na początku zapowiedź
nowego podejścia do edycji rękopisu. W świetle genetyki tekstu brulion, z jakim mamy tu

7
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M. S t r z y ż e w s k i, Zygmunt Krasiński. Edycja nowa. W: Z. K r a s i ń s k i, Wiersze. Oprac. edytorskie M. S z a r g o t. Toruń 2017, s. VIII–IX. Dzieła zebrane. Nowe wydanie. Red. M. S t r z yż e w s k i. T. 1.
A. Ż u r e k, Nad tekstem „Samuela Zborowskiego. Układ dramatu. „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1979–1980, s. 109.
M. T r o s z y ń s k i, „Raptularz” jako dzieło literackie. W: S ł o w a c k i, op. cit., s. V.
Można to zaobserwować zwłaszcza we francuskiej krytyce genetycznej oraz jej rozgałęzionej recepcji – zob. P.-M. d e B i a s i, Genetyka tekstów. Przeł. F. K w i a t e k, M. P r u s s a k. Warszawa
2015. – Ł. C y b u l s k i, Krytyka tekstu i teoria dzieła. Jerome McGann wobec anglo-amerykańskiej
tradycji edytorstwa naukowego. „Teksty Drugie” 2014, nr 2. – Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie. Red. M. P r u s s a k, P. B e m, Ł. C y b u l s k i. Warszawa 2017 (tu zwłaszcza: P. B e m,
Ł. C y b u l s k i, Genetyka tekstów Pierre’a-Marca de Biasiego a polska recepcja krytyki genetycznej). – M. A n t o n i u k, Jak czytać stronę brulionu. Krytyka genetyczna i materialność tekstu.
„Wielogłos” 2017, nr 1.

2019-06-10 16:38:02

182

Recenzje i przeglądy

do czynienia, dokumentuje pewną fazę pisania, jest więc jedynie przed-tekstem, formą
przedwydawniczą, z której poprzedni edytorzy czynili tekst, Troszyński zaś w taki sposób
czynić tekstu nie chce. Przypomnijmy, że inaczej było w Raptularzu 1843–1849, gdzie na
okładce jako autor figurował Słowacki11, co sugerowało, że Troszyński wydobył z papierów
integralne i intencjonalnie założone dzieło, w którym poeta – jak badacz wyjaśniał we wstępie12 – realizował wyznaczniki gatunkowe sylwy szlacheckiej. Intencjonalność sylwy, jednostronnie tłumacząca genezę amorficznej formy, nie wszystkim odbiorcom tamtej nowatorskiej
publikacji trafiła do przekonania13; tym razem już od tytułu wiemy, że edytor ostrożniej
podchodzi do problemu intencji autorskiej. Alchemia rękopisu w dużej mierze przerzuca na
czytelnika zadanie – niełatwe – lekturowego odkrywania/układania Samuela Zborowskiego,
edytor zaś kształtem publikacji umożliwia wielość odczytań, w zależności od potrzeb i kompetencji założonego odbiorcy. To jedna z nowości tomu w porównaniu z dotychczasowymi
formami ogłaszania dramatu, preferującymi punkt widzenia edytora, kosztem nawet rozwiązań autora.
Historię wydań Samuela Zborowskiego śledzi Troszyński we wstępie, gdzie omawia m.in.
dzieje archiwalne i wydawnicze brulionu, począwszy od działań wuja Słowackiego, Teofila
Januszewskiego, poprzez kolejne „edytorskie symulakra” (s. 10). Koleje losu edycji utworu
„wydobytego niemal z kosza na śmieci” (s. 8) – jakże optymistyczne w rezultacie – rozpoczyna Antoni Małecki, który go w przysłowiowym koszu umieścił, nie włączając do Pism pośmiertnych (1866 i 1885). Doszło do tego przede wszystkim ze względu na – jak sądzi Troszyński – stan rękopisu, trudnego do odczytania, chociaż nie bez wpływu na decyzję wydawcy pozostawało zapewne jego restrykcyjne wyobrażenie dzieła literackiego, które nadaje się
do publikacji. Manuskrypt w ręce spadkobierców dostał się w postaci luźnych kartek
z wielowariantowymi zapisami utworu pozbawionego tytułu, początku, końca, z częściowo
tylko zarysowaną kompozycją i segmentacją treści, co determinowało również charakter
kolejnych edycji.
„Problemy wynikające z materialnego kształtu dramatu sprawiły, że także proponowane
przez późniejszych wydawców rozwiązania nie mogły być uzasadnione analizą wymagającej
dopiero skomponowania całości. Kolejne edycje porządkowały i stabilizowały tekst przy
pomocy czynionych w ciemno założeń wstępnych, nie pozostawiając tym samym właściwie
żadnej szansy ich zakwestionowania – wbudowane a priori w konstruowaną całość implikowały takie interpretacje, które je nieuchronnie potwierdzały” (s. 8).
W latach 1884–1903 fragmenty utworu drukowano w periodykach jako inedita Słowackiego o charakterze liryków bądź urywków dramatycznych, przy czym przypisywano je również innym dramatom, zwłaszcza Zawiszy Czarnemu, którego tytuł poeta omyłkowo umieścił
na jednej z kart Samuela Zborowskiego. Edycje całościowe zawsze polegały na rekonstrukcji
domniemanego kształtu utworu, przeprowadzanej – podkreśla Troszyński – bez sygnalizowania czytelnikowi hipotetycznego statusu całości i jej zależności od zmiennej sytuacji edytorskiej
i literaturoznawczej. Ich szereg rozpoczyna Artur Górski ogłoszeniem dramatu na łamach
„Słowa” (1901), w postaci książkowej zaś Henryk Biegeleisen (1903), który zainicjował jego
podział na 5 aktów; następnie wyszły pierwsze wydania krytyczne: Wiktora Hahna (1909),
w ramach publikacji zbiorowej dzieł Słowackiego, i Stanisława Cywińskiego – jako osobnego
utworu (1928); po drugiej wojnie światowej Samuel Zborowski ukazał się w tomie 13 Dzieł
wszystkich w opracowaniu Juliusza Kleinera i Jana Kuźniara (1963).

11
12
13

III.indd 182

Na okładce Alchemii rękopisu nazwisko poety stanowi element podtytułu.
T r o s z y ń s k i, „Raptularz” jako dzieło literackie, s. VII–VIII.
Zob. E. Ł u b i e n i e w s k a, rec.: M. T r o s z y ń s k i, Austeria „Pod Królem-Duchem”. Raptularz lat
ostatnich Juliusza Słowackiego. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 3. – M. S o k o ł o w s k i, Czująca
dusza. „Teksty Drugie” 2004, nr 1/2.
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Dziejom wydawniczym dramatu towarzyszy, formowana przez wiele lat, refleksja tekstologiczna nad rękopisami późnych dzieł Słowackiego: nad ich stanem materialnym oraz
zapisem procesu twórczego. Ponad dekadę wcześniej Troszyński nazwał manuskrypty ostatnich dramatów Słowackiego „hipertekstem”, mając na myśli „całe gniazdo tekstów połączonych wzajemnymi odnośnikami, siecią odniesień, tak jakby linków; kolejność ich odczytywania jest wyznaczona przez logikę hipertekstu, ale nie jest z góry zaprogramowana”14.
Edytorzy Samuela Zborowskiego, od Górskiego do Kleinera i Kuźniara, nie respektowali tej
specyfiki, skupiając się na konstruowaniu „tekstu głównego” w myśl założonej intencji autora: „dokonywano selekcji, eliminując rzeczowe niezgodności w stosunku do – przyjętej za
główną – linii narracji. Ta selekcja była częściowo niezależna od skreśleń [poety], bo niektóre z nich poczytywano za omyłkowe czy niekonsekwentne” (s. 9). Na tych konstruktach
bazowali z kolei interpretatorzy, choć niektórzy z nich sięgali w swoich pracach do urywków
umieszczanych w dziale fragmentów usuniętych z tekstu głównego – lecz objętością prawie
mu dorównującym – a nazwanym w wydaniu Kleinera „Rzutami pierwotnymi i ustępami
zaniechanymi”. Alchemia rękopisu posłużyła, z jednej strony, omówieniu dotychczasowych
pomysłów zamiany „hipertekstu” w normatywnie rozumiany tekst, z drugiej wniknięciu
w istotę i genezę owego „gniazdowego” pisania, przede wszystkim zaś – nowemu odczytaniu
i edytorskiemu upublicznieniu „hipertekstu” dramatu Słowackiego.
Tom, jak wspomniałam, składa się z kilku części: wstępu i Noty edytorskiej – do których
jeszcze powrócę – indeksów oraz „tekstu” Samuela Zborowskiego: w postaci „transliteracji
topograficznej”, zsychronizowanej z drukowaną obok fotokopią rękopisu, a także jego „transkrypcji diachronicznej”. Umożliwienie czytelnikowi, dzięki faksymile, wzrokowego choćby
kontaktu z materią manuskryptu zawsze jest znakomitym pomysłem, odbiorca ma bowiem
okazję zobaczyć indywidualny dukt pisma, krój liter, zabrudzenia papieru, ilość skreśleń,
sposób rozmieszczenia tekstu na karcie. Egzystencjalny, intymny wręcz, wymiar pisania –
i lektury – w przypadku autografów Słowackiego, zwłaszcza utworów późnych, nieautoryzowanych, jak Samuel Zborowski, wprowadza od razu w całą ich specyfikę materialną i moment
twórczy: zapis na luźnych kartach o nieustalonej paginacji, brulionowy charakter (np.
skrótowość) i brak oznak przygotowywania do publikacji, stosunkowo wiele skreśleń, niekonsekwentny sposób substytuowania ustępów odrzuconych, ubytki kart wynikające z rozproszenia manuskryptu po śmierci poety. Wszystko to widzimy na fotokopii, która – prócz
tego, że współtworzy przeżycie lekturowe – ma olbrzymią wartość interpretacyjną, pokazuje
bowiem dynamikę energii twórczej i „miejsca gorące” utworu, wymagające intensywnej pracy autora.
Fotokopii umieszczonej po lewej stronie towarzyszy po stronie prawej transliteracja
topograficzna, bez wątpienia bardzo potrzebna, ponieważ autograf bywa nieczytelny – mimo
kaligraficznego charakteru pisma Słowackiego – głównie ze względu na system skreśleń oraz
właściwości (cienkiego) papieru. Transliteracja topograficzna, odpowiednik – jak zaznacza
Troszyński – dyplomatycznej, ma na celu „ujawnienie wszystkich zmian i specyficznych
elementów tekstu w miejscu, w którym znajdują się w rękopisie”, przy czym „w przypadku
zapisów nakładających się na siebie wariant późniejszy umieszcza się obok wcześniejszego,
oznaczonego jako skreślony” (s. 37). Nazwa techniki transliteracji o tyle jest trafna i charakterystyczna dla Alchemii rękopisu, że podkreśla ważność przestrzennego przedstawienia
narracji – swoistych map poszczególnych stronic i całego dokumentu – dla wierności odwzorowania oryginału drukiem. Myślenie kartograficzne wykorzystuje Troszyński również
w graficznych indeksach, składających się z ikonek pomniejszonych kart rękopisu. Pierwszy
z nich, Indeks mozaikowy, ma ukazywać za pomocą kodu barw relację zawartości manuskryptu do kształtu dramatu w Dziełach wszystkich oraz typ i zakres ingerencji edytorskich.
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Drugi zaś (Plan rękopisu dramatu) prezentuje stan posiadania, tj. stosunek zachowanych
kart do niezachowanych, symbolizowanych przez puste stronice. Niewątpliwie są to bardzo
pomysłowe wizualizacje, próbujące przekazać na jednej płaszczyźnie wiele informacji trudnych do unaocznienia – o ich czytelności i precyzji, zwłaszcza Indeksu mozaikowego, można
dyskutować. Przede wszystkim jednak warto zauważyć, że oba symulują istnienie całości,
o wymiernej liczbie kart, podczas gdy owej całości nie ma – nie wiadomo dokładnie, ile kart
przepadło, a nadto: czy i co zostałoby usunięte bądź dopisane. Troszyński nie ukrywa, że
myśli o „domniemanej, pierwotnej objętości rękopisu” (s. 57), podaje też niewątpliwą korzyść
płynącą z panoramicznego ujęcia, a jest nią „obserwacja dynamiki pisania, wyrażająca się
w zmiennej liczbie kolumn, gęstości zapisu, intensywności duktu i zmienności innych cech,
które w oglądzie pojedynczych stron mogłyby ujść uwadze” (s. 57). To prawda, a wykreowanie symulakrum całości można by złożyć na karb kodu spacjalno-kartograficznego, narzucającego widzenie z góry. Ale istnieją również inne powody odchodzenia od charakteru
brudnopisu, poważniejsze, do których przyjdzie powrócić.
Synchronizacja w transliteracji topograficznej odręcznej kolumny tekstu z jej drukowanym odpowiednikiem tak, by miejscom rękopiśmiennym po stronie lewej odpowiadały ich
drukowane odwzorowania, umieszczone na tej samej wysokości po prawej stronie, wymagała sporej inwencji w obrębie składu. Trzeba przyznać, że efekt jest bardzo dobry, czytelnik
otrzymał przejrzysty tekst z odcyfrowanymi niewyraźnymi słowami, wydobytymi spod skreśleń i nadpisań, a jednocześnie taki, który zachowuje ślady indywidualnej pracy pisarskiej:
stylizowane na odręczne przekreślenia czy wznoszące się lub opadające linie liter. Transliteracja topograficzna w zamyśle wydawcy służyć ma raczej badaczom i pomagać np. w ocenie rozstrzygnięć przyjętych w poprzednich edycjach Samuela Zborowskiego, ale też – dodajmy – mogą po nią sięgnąć czytelnicy pragnący odbyć niespieszną podróż po rozwidleniach
myśli i kosmosie wyobraźni Słowackiego. Istotnie – zwykła, nie alchemiczna, lektura byłaby
bardzo utrudniona, ponieważ rękopis nie respektuje typowych oczekiwań odbiorców dramatu: nie zawiera podziału na akty (poza wyodrębnieniem aktu II) i w wielu jego miejscach
poeta nie podaje imion osób wypowiadających poszczególne kwestie. Transliteracja topograficzna jest zatem pomocna, chociaż wymaga sporego zaangażowania czytelnika – zostanie
on jednak hojnie wynagrodzony, mogąc obserwować z bliska genezyjskie teksto- i światotwórstwo Słowackiego.
Oczywiście, najpierw transliteracja topograficzna dokumentuje dokonane przez Troszyńskiego nowe odczytanie tekstu, którego efekty i przykłady omawia on we wstępie i w Nocie edytorskiej. Chodzi na ogół o miejsca nieczytelne, ale nie wyłącznie takie, czasem bowiem
ignorowano – jak wykazuje badacz – wyraźnie zapisane słowo i zamieniano je na inne,
o podobnej grafii, a (rzekomo) bardziej dopasowane do kontekstu pod względem np. ideowym.
Tutaj właśnie odsłania Troszyński najlepiej swój kodeks filologiczny, który można by sprowadzić do zasady: maksymalna otwartość na zapisy brulionu – minimalne ingerencje edytorskie i gotowość ich kwestionowania, włącznie z ustaleniami własnymi. Badacz w miejscach
wątpliwych porównywał zapis rękopiśmienny (na wysokiej rozdzielczości skanach) z rozstrzygnięciami przyjętymi w istniejących wydaniach – czasem przywracając starsze lekcje,
sprzed Dzieł wszystkich – oraz, w końcowym etapie pracy, z oryginałem z autopsji. Publikując wykaz ilustrujący „rozmaite przypadki trudności lekcji na poziomie pojedynczych
wyrazów” (s. 41), zaprasza Troszyński czytelnika Alchemii rękopisu do samodzielnego, dalszego ich ustalania (na podstawie fotokopii). Jak bowiem zauważa, ów wykaz: „Może być
także zachętą dla podjęcia własnych poszukiwań i wskazaniem miejsc wymagających szczególnego zastanowienia. Bywa tak, że świeże spojrzenie nawet niespecjalisty przynosi nowe,
trafne odczytania” (s. 41). Wcześniej podaje jedną z ważniejszych zasad krytyki tekstu
przyjętych w omawianym wydaniu, dotyczącą rezygnacji z koniektur, domyślnego dodawania brakujących słów lub ich części: „Obecna edycja nie stosuje tradycyjnych strategii
uzupełniania tekstu za pomocą często bardzo wątpliwych koniektur. Dopisywanie wyrazów
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jakiemukolwiek autorowi, a już szczególnie poecie rangi Juliusza Słowackiego, nie jest rozwiązaniem rozsądnym. S y m u l o w a n i e s p ó j n o ś c i t e k s t u n i e d o k o ń c z o n e g o
n i e j e s t i n i e m o ż e b y ć z a d a n i e m e d y t o r a” (s. 38; podkreśl. D. Z.).
Podobne deklaracje z miejsca zyskują przychylność współczesnego czytelnika – cóż
bowiem może być bardziej wartościowego w edytorstwie od uznania jego służebności wobec
rękopisu lub zapisu dzieła z innego etapu powstawania tekstu oraz egzystencjalnego świadectwa kreślącej go ręki? Nowe edytorstwo odkryło fascynującą potencjalność świata przed-tekstów, a więc brulionu i innych „dokumentów genezy”15, Troszyński zaś upomina się
właśnie o honorowanie niespójności „tekstu niedokończonego”. Lecz wie on – ponieważ sam
je opisał (s. 23) – że podobne deklaracje wobec Samuela Zborowskiego już padały, również
w najbardziej „występnej” wobec obowiązujących obecnie tendencji wydania Kleinera i Kuźniara Dzieł wszystkich, ale trudno było im sprostać.
Kłopot z uleganiem pokusie edycji ne varietur, tj. ustalenia jedynej i ostatecznej postaci dramatu, widać także i tutaj, przy omawianiu najbardziej spektakularnej z nowych lekcji,
które zaproponował Troszyński. W wypowiedzi Chóru Duchów, która w Dziełach wszystkich
brzmi: „Gdzież piekło... to widmo babie, / Ten dawny... gobelin... stary”16, Troszyński zakwestionował jako niezasadne słowo „gobelin” i poprawił je na zgodne z manuskryptem:
„Gibelin” (s. 24, 252). Poprawka jest trafna, można to stwierdzić na podstawie zamieszczonej
przez Troszyńskiego fotokopii – widać wyraźnie „i” oraz majuskułę „G”. Zadowala również
jej uzasadnienie, w tym jednak tylko zakresie, że lekcja z „gobelinem” pozbawia ten ustęp
skojarzenia z Dantem („Gibelinem”) i tradycyjną wizją piekła w Boskiej Komedii. Słowacki
zaś w wypowiedzi Chóru Duchów podważa, jak argumentuje Troszyński, Dantejskie właśnie,
przestrzennie wyobrażone piekło z perspektywy genezyjskiej, w której łączy się ono z zaleniwieniem ducha.
Argumentacja w pełni przekonuje, dobrze więc, że odzyskaliśmy tak istotne powiązanie
intertekstualne, natomiast nie mam pewności, czy trzeba było traktować lekcję z „Gibelinem”
w duchu edycji ne varietur. O takim zaś podejściu świadczyłyby oceny, jakimi kwituje Troszyński decyzje swoich poprzedników, którzy drukowali Samuela Zborowskiego z „gobelinem”:
„ingerencja ekstremalnie nieodpowiedzialna” (s. 26) czy – pośrednio owego miejsca dotyczące stwierdzenie – „stosunek edytorów [...] odbieramy jako kuriozalny” (s. 23). Tymczasem
z historii tekstu zrekonstruowanej w Alchemii rękopisu wynika, że wydawcy brali pod uwagę obie wersje – w Dziełach wszystkich „napisano po prostu: »gobelin | przez omyłkę Gibelin«”,
Cywiński zaś „podaje w przypisie formę zapisaną w autografie, co prawda w wersji z minuskułą: »gibelin«” (s. 25).
Koniektura „gobelin” powstała również nieprzypadkowo, jak słusznie Troszyński dowodzi, mianowicie przez skojarzenie z „pojawiającą się w wielu miejscach [twórczości genezyjskiej Słowackiego] i często omawianą metaforą kobierca” (s. 26). Nieprzypadkowo, ale bezzasadnie, uważa Troszyński (skoro można odczytać wyraźnie zapisane słowo „Gibelin”) –
i z tym właśnie trudno się zgodzić. Czy bowiem wyraźna grafia wyklucza „omyłkę” (choć
rzeczywiście nie należałoby tu używać sformułowań sugerujących błąd, lepiej: dwuznaczność,
oboczność), jeśli kontekst jej nie wyklucza i jeśli mamy do czynienia z brudnopisem? Kontekst
zaś, wbrew temu, do czego nas przekonuje Troszyński, „gobelinu” nie unieważnia, ponieważ
wszystkie sąsiadujące z nim sformułowania – „widmo babie”, „blade, słońcem wypite z kolorów jedwabie”, „zbite zwierciadło”, „obraz na pajęczynie” – ale także następujące po wersie
„Ten dawny... Gibelin... stary” frazy przekreślone przez poetę: „Do prababek / U prababek
na kotary” (s. 100–101), mieszczą się w polu semantycznym obrazu o rysunku nieczytelnym,
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wyblakłym i archaicznym z perspektywy mówiącego. Można ten ustęp wiązać, jak chce
Troszyński, z dziełem Dantego jako „najbardziej znanego ilustratora idei piekła zgodnej
z doktryną chrześcijańską” (s. 25), ale można również – z wyobrażeniem piekła pojawiającym
się w tradycyjnych domach, stąd owe „prababek [...] kotary”. W jakiej mierze wolno mówić
o wyimaginowanym jedynie wyposażeniu wnętrz: przeniesieniu wizji Gibelina na gobeliny
(„Gibelin” w znaczeniu dzieła Gibelina), w jakiej zaś mierze należy uznać, iż Słowacki podobne przedmioty mógł widzieć i czy ma coś z tym wspólnego rozkwit XVIII-wiecznego tkactwa
gobelinowego – rzecz do zbadania. Wiąże się z tym ogólniejsze pytanie: czy w przypadku
brudnopisu nie byłoby zasadne założenie, że jego „przed-tekstowy” charakter nie tylko nie
upoważnia do eliminacji żadnego z sugerowanych przez manuskrypt znaczeń, ale i nie wyklucza dalszego przeredagowywania, być może w odmiennym kierunku, albo przeciwnie –
w stronę uprzednio odrzuconych ustępów. Na straży etapowości i procesualności brulionu
stoi w Alchemii rękopisu jego potrójna forma edytorska, która wielostronnie dokumentuje
etapy pisania Samuela Zborowskiego, jednak prowadzona przez Troszyńskiego refleksja
tekstologiczna czasami zdaje się z nią rozchodzić i paradoksalnie zmierzać w stronę normatywną.
Jeśli transliteracja topograficzna umożliwia odczytanie rękopisu, zwłaszcza miejsc zawierających nagromadzenie skreśleń, to transkrypcja diachroniczna w zamierzeniu wydawcy miała ułatwić ciągłą – integralną – lekturę Samuela Zborowskiego. Tak więc w głównej
kolumnie biegnie strumień tekstu bez skreśleń, ale w postaci wyodrębnionych wariantów,
ułożonych w porządku ich powstawania, obok zaś została umieszczona – pionowo i równolegle – sekwencja oznaczeń pokazujących miejsce odnośnych partii tekstu w edycji Dzieł
wszystkich. Usytuowanie obok siebie brulionu i „wydania krytycznego” unaocznia skalę
rozbieżności istniejących między obydwiema edycjami i uzasadnia potrzebę upublicznienia
wersji rękopiśmiennej. Zakres ingerencji poprzedników Troszyńskiego możemy stwierdzić
już na podstawie wyglądu stronicy – nie podzielony tekst manuskryptu sąsiaduje z kolejnymi imionami dialogujących postaci oraz z oznaczeniami aktów. Dzięki paralelnym kolumnom
zauważamy, że obrazy i dialogi (zajmujące czasami kilka stronic albumowego formatu),
które należą do narracji rękopisu, nie występują w edycji Kleinera i Kuźniara, zostały bowiem
wyłączone z tzw. tekstu głównego i odesłane do „Rzutów pierwotnych i ustępów zaniechanych”. Ponowne włączenie wcześniejszych wersji motywuje badacz zamiarem odtworzenia
czasowości pisania, tj. chęcią „zachowania bliskości wersów powstałych w jednym ciągu
twórczej myśli” (s. 44). Dla interpretatorów Słowackiego, jeśli szukają oni inspiracji do odświeżającego spojrzenia na dzieła poety, transkrypcja diachroniczna to wspaniały dar,
otrzymujemy bowiem kaskady wierszy, które na dwa, trzy lub więcej sposobów wypowiadają daną myśl czy obraz, te zaś następują w porządku od najstarszych zapisów do najpóźniejszych. Korzyść poznawcza nie wymaga uzasadnienia: możemy po prostu obserwować
pracę wyobraźni Słowackiego (z całą tej pracy konsekwencją i wszystkimi jej sprzecznościami) w konkretnych miejscach powstającego utworu, a efekt poetycki jest wręcz niepokojąco
znakomity. Niepokój rodzi się mianowicie wówczas, kiedy czytelnik spostrzega (się), że
ulegając nawykowi lektury ciągłego, pozbawionego hierarchizacji zapisu, który ma przed
oczami – oraz powabowi tej poezji – bierze w nawias subtelne graficzne sygnały oddzielające
poszczególne warianty i czyta sztuczny tekst, będący sumą chronologicznie ułożonych wersji dramatu, nie dokonując między nimi wyboru.
Może więc w Alchemii rękopisu graficzne oznaczenia granic wariantów (system nawiasów
ostrokątnych) są zbyt delikatne, a może dochodzimy do naturalnego ograniczenia możliwości transkrypcji diachronicznej, która – jak wynika z Genetyki tekstów Pierre’a-Marca de
Biasiego – najlepiej sprawdza się w mikroanalizach i przy niewielkich partiach brulionu17.
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Pojawia się wątpliwość, czy ta metoda nadaje się do prezentacji dużych całości i – jak zapowiada Troszyński – „tekstu do czytania” (s. 43), tym bardziej że badacz pomija w nim warianty z drobnymi poprawkami (s. 44). Trudno wskazać uzasadnienie owych dyskusyjnych
rozwiązań i sygnalizowanych tu wcześniej niekonsekwencji w rozumieniu specyfiki brulionu,
ponieważ nigdzie w Alchemii rękopisu nie napotykamy otwartej deklaracji w sprawie stosunku jej autora do założeń krytyki genetycznej18, włącznie z podstawowym rozróżnieniem na
rękopiśmienny przed-tekst i tekst 19. Wpływ myślenia francuskich teoretyków genetyki,
choćby de Biasiego, którego kanoniczna praca w tłumaczeniu na język polski wyszła w tej
samej serii co Alchemia rękopisu, widać we wstępnej, tekstologicznej części tomu – to np.
operowanie formułą „brudnopisu roboczego”, oraz w pomysłach edytorskich, jeśli idzie tak
o transkrypcję diachroniczną, jak i transliterację topograficzną, mimo że nazwy obu metod
zostały nieco zmodyfikowane20. Jednakże jest to wpływ domyślny, powody zaś jego nieodnotowania można tylko zgadywać.
W pewnej mierze wynikają one zapewne z istnienia rodzimych tradycji filologicznych i edytorskich, uwzględniających wagę pośmiertnych wydań romantycznych i problemy
z ich publikowaniem, tradycji, które w przypadku Słowackiego sięgają lat siedemdziesiątych
XX wieku, by przypomnieć studium Stefana Treugutta Słowacki i problemy interpretacji filologicznej21. Do zawartej w tym artykule – a także w późniejszym: Czy istnieje filologia genezyjska22 – dyskusji z wydaniem Kleinera, prowadzonej w obrębie tradycyjnego edytorstwa,
do tego, co o istnieniu Samuela Zborowskiego i Króla-Ducha napisała Marta Piwińska23,
Troszyński śmiało dołożyć może własne prace i przemyślenia tekstologiczne, znacznie bardziej
krytyczne wobec Dzieł wszystkich. Aktywne współtworzenie teorii i praktyki edytorskiej
istniejącej w Polsce w odniesieniu do twórczości mistycznej Słowackiego nie wyklucza jednak
otwarcia na inspiracje zewnętrzne – które to otwarcie zresztą Troszyński ogólnie deklaruje –
jeśli mogłyby one pomóc w rozwiązywaniu problemów wydawania tego poety. Ale czy rzeczywiście mogłyby? Czy do myślenia Troszyńskiego o procesie twórczym Słowackiego i ontolo-
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idealna do interpretowania krok po kroku kolejnych zmian, musi być jednak powiązana z transliteracją dyplomatyczną”, tj. w omawianym przypadku – „topograficzną”.
Paręnaście lat temu, po edycji Raptularza, S o k o ł o w s k i (op. cit., s. 129) wskazywał na ogólne
podobieństwo metody Troszyńskiego i jego zainteresowania rękopisem do prac Bellemin-Noëla, ale
i na znaczne różnice, włącznie z odmiennie zdefiniowanym przez polskiego badacza celem: „Troszyński nie jest zainteresowany genezą danego utworu. Nie interesują go kolejne zapisy świadczące o rozwijaniu się pewnych pomysłów lub ich zanikaniu. [...] Pragnie raczej przywrócić dziełu taką
formę, jaką posiadało, kiedy Słowacki skończył je pisać”.
D e B i a s i (op. cit., s. 50) tak określa tekst: „Dlatego właśnie »tekst«, powiązany ze światem swojej rękopiśmiennej genezy, której się przeciwstawia – realne przeciw wirtualnemu, społeczne przeciw prywatnemu, ukończone przeciw nieukończonemu, stabilne (prawie) przeciw niestabilnemu –
w perspektywie genetycznej urzeczywistnia się dopiero w druku, który przenosi to, co napisane,
ze stanu własnoręcznego i prywatnego »rękopisu« do typograficznego i publicznego statusu jednostki tekstowej”.
D e B i a s i posługuje się nazwami: „transliteracja dyplomatyczna” (u Troszyńskiego: topograficzna) i „transliteracja linearna diachroniczna” (ibidem, s. 104–106), ale raz pojawia się „transkrypcja
linearna diachroniczna” (ibidem, s. 109), być może tylko w przykładzie (u Troszyńskiego zawsze:
transkrypcja diachroniczna). Wydaje się, że termin „transkrypcja” nie odpowiada istocie tej metody uobecniania rękopisu.
S. T r e u g u t t, Słowacki i problemy interpretacji filologicznej. W: Geniusz wydziedziczony. Studia
romantyczne i napoleońskie. Red. M. P r u s s a k. Warszawa 1993. Pierwodruk: „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 1.
S. T r e u g u t t, Czy istnieje filologia genezyjska. W: Geniusz wydziedziczony. Pierwodruk w zb.:
Słowacki mistyczny. Red. M. J a n i o n, M. Ż m i g r o d z k a. Warszawa 1981.
M. P i w i ń s k a, Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa 1992, s. 232–286.
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gii jego późnych tekstów genetyka brulionu spod znaku de Biasiego dałaby się z pożytkiem
zaaplikować? Nie chodzi o szczegóły, lecz o generalną dyrektywę dotyczącą statusu przed-tekstu przy braku tekstu (opublikowanej wersji), a więc niedefinitywnego charakteru brulionu.
Odnosi się wrażenie, że badacz traktuje brulion Samuela Zborowskiego raz jako przed-tekst, którego amorficzność i potencjalność trzeba chronić, innym zaś razem jako w miarę
ustabilizowany i kompletny tekst, wobec którego można i należy stosować procedury krytyki normatywnej. Stąd m.in. wynikać może dwuznaczna, lecz arcyważna pozycja Dzieł wszystkich: wydanie Kleinera i Kuźniara odgrywa w Alchemii rękopisu rolę negatywnego punktu
odniesienia i stanowi przykład edytorstwa kaleczącego, równocześnie jednak bywa traktowane (w transkrypcji diachronicznej) jak busola, bez której nie sposób wybierać się w podróż
po niepewnych wodach brulionu.
Wstęp przynosi omówienie wydawniczych dziejów dramatu oraz wiele sugestywnych
pomysłów interpretacyjnych dotyczących Samuela Zborowskiego, nie usuwa wszakże wątpliwości co do założeń tekstologicznych wybitnego znawcy twórczości Słowackiego. Troszyński postuluje refleksję tekstologiczną nad tym dramatem, która obejmowałaby nie tylko
rozszyfrowanie systemu skreśleń, ale i dynamikę pracy pisarskiej w ostatniej fazie życia
poety. Proces ten, udokumentowany w przekreśleniach, substytucjach, zazębianiu się fragmentów powstałych w kolejnych fazach pracy oraz ich multiplikacji, badacz tłumaczy najczęściej przywiązaniem Słowackiego do estetyki romantycznej, a zatem formy otwartej, oraz
„genezyjskim” charakterem jego późnej twórczości. Autor Alchemii rękopisu zdaje się więc
skłaniać ku takiemu rozumieniu procesu twórczego Słowackiego w latach czterdziestych
XIX wieku, które może wchodzić w sprzeczność z potencjalnością i etapowością brulionu
jako przed-tekstu. Założenie, iż odegrała tu rolę estetyka romantycznej formy otwartej, operująca paradoksami skończonego w nieskończonym czy formy niemożliwej, prowadzi do
konstatacji, że jej możliwa, jeśli nie idealna wręcz realizacja to brulion:
„Brudnopis bez ostatecznej autorskiej redakcji w wielu miejscach składa się nie tyle ze
zdań, ile z zachodzących na siebie kilku konkurencyjnych sposobów kształtowania zdania,
ze zdań ułomnych i niepełnych. Nagromadzone wyrazy, ich szyk i forma, a także miejsce
zapisu, często nie pozwalają zbudować poprawnej gramatycznie wypowiedzi; zakreślają
raczej swego rodzaju horyzont poszukiwań leksykalnych poety. Zarówno czytelnik, jak i badacz mogą odnosić wrażenie chaosu, który w poetyckiej imaginacji jest tworzoną na wyższym
piętrze harmonią znaczeń” (s. 11).
Aż do ostatniego zdania przytaczanego fragmentu czytamy sugestywny opis realności
brulionu, zatem, jak dodał Troszyński na końcu akapitu, jesteśmy „w aurze nieuporządkowanych słów tkwiących w łożysku kłębiących się znaczeń” (s. 12). Następnie jednak przechodzimy do wniosku, który przenosi nas w zupełnie inne rewiry, okazuje się bowiem, że
mamy do czynienia wyłącznie z „wrażeniem chaosu”, a w istocie z „harmonią znaczeń”.
Wniosek ten sprawia, że wspominany na początku cytatu brak „ostatecznej autorskiej redakcji” przestaje doskwierać. Tym bardziej że Troszyński ku myśleniu w takiej perspektywie
nie zachęca, w duchu romantycznym pisze o „tyranii syntaksy” (s. 11), „szkiełku i oku filologa” (s. 7). A kiedy dołożymy do tego uwagi na temat rezygnacji Słowackiego z dostosowywania się do konwencji wydawniczych, przypomina się stanowisko Treugutta, który w swoim tyleż świetnym co radykalnym szkicu o „filologii genezyjskiej” twierdził, że poeta w okresie
mistycznym nie zamierzał kończyć tekstów, przestał bowiem być pisarzem profesjonalistą
i „w oczywisty sposób przestał myśleć o przedmiotach literackich, o utworach, książkach,
o całościach do ukończenia [...]”24. Można polemizować z takim wyobrażeniem – nie w tym
jednak rzecz, lecz w konsekwencjach edytorskich i tekstologicznych, które z przyjęcia po-
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T r e u g u t t, Czy istnieje filologia genezyjska, s. 303.
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dobnego stanowiska wynikają dla rozumienia brulionu. Czy oznacza to, że brudnopis romantyka i mistyka należałoby traktować inaczej niż bruliony pozostałych pisarzy? Czy
pietyzm wobec takiego manuskryptu, chęć dostrzeżenia w każdym jego skrawku egzystencjalnego i twórczego śladu genialnego poety winny iść w parze z uznaniem, że przed-tekstowe zapisy, które miały być tymczasowe i „w procesie”, naprawdę takimi nie są, a odczucie
„chaosu” dowodzi jedynie trywialności przykładanych do słów mistyka miar? I czy, biorąc
mimochodem w nawias niewykończenie utworu, nie pozbawiamy rękopisu pewnej istotnej
wartości, jaką zachowuje on wyłącznie wówczas, gdy zgodzimy się na materialnie pojęty,
brulionowy, jego kształt? Tylko bowiem jako dokument zaawansowanego, ale jednak etapu
pracy nad tekstem, która miała być jeszcze kontynuowana, rękopis Samuela Zborowskiego
stanowi przejmujący dowód zmagań Słowackiego z czasem, chorobą, ciałem. Wyłącznie na
tak pojętym rękopisie – z nieuzgodnionymi i zatrzymanymi w ruchu znaczeniami, z których
każde mogło zapoczątkować nową strofę, zapowiedzieć nową inkarnację bohatera lub bezpowrotnie przepaść, pociągając za sobą całe motywy i wątki – pieczęć śmierci nie zatraca
swojej realności, zostaje ujawniona na kartach brulionu. Ten zaś zachowuje pamięć ręki
umierającego poety.
W edytorskiej części Alchemii rękopisu, w transliteracji topograficznej i transkrypcji
diachronicznej, dynamika pracy Słowackiego nad tekstem została pieczołowicie pokazana;
najpoważniejsze wątpliwości budzić może zbyt jednorodny zapis diachronii kolejnych „równowartościowych”25 wersji, które „zlewają się” w sztuczny przekaz. Natomiast proponowana
przez Troszyńskiego refleksja tekstologiczna niekiedy mimo wszystko kształtuje wyobrażenie
rękopisu przez wielkie „R”. De Biasi charakteryzuje go jako „rękopis ostateczny” (przygotowany w zasadzie do wydania), „tekst genialny”, tworzony „pod dyktando niebios”, przy czym
nie chodzi o podważanie źródła inspiracji, lecz o opis brulionu „pięknego”, pożądanego przez
wydawców, oraz zbudowanie antonimu dla brudnopisu, który „pachnie niepewnością, trudem
i potem”26, jeśli nie fizjologiczną gorączką. Teza, że brulion Samuela Zborowskiego jest rękopisem roboczym, „dokumentem genezy” niedokończonego, choć znakomitego w poszczególnych fragmentach „tekstu”, w niczym dzieła poety nie umniejsza. Mogłaby natomiast
spowodować zmianę w rozłożeniu akcentów przyjętym przez Troszyńskiego, który np., relacjonując we wstępie tradycję szukania adekwatnego określenia gatunkowego dla Samuela
Zborowskiego (dramat czy poemat?), zdecydowanie odrzuca wszelkie próby „naprawiania”
rękopisu i uspójniania go za pomocą koniektur, w zamian jednak proponuje rozwiązanie
również ignorujące brulionowość zapisu. Polega ono na przyjęciu perspektywy z samej zasady znoszącej sprzeczności zachowanej wersji utworu, a więc prócz powoływania się na
„formę otwartą” i genezyjską, odrzucającej ważność „połączeń horyzontalnych”, dodaje
Troszyński teorię procesu twórczego, który porównuje do działania „aktywnej wyobraźni”
(s. 16) opisywanej przez Carla Gustava Junga, oraz współczesną nam, a odchodzącą od
linearności teorię odbioru literatury i dramatu wraz z „chwytami teatru awangardowego”
(s. 19), wreszcie – odwołującą się do kubizmu koncepcję podmiotu i tożsamości, tłumaczącą „wieloimienność” bohatera/bohaterów Samuela Zborowskiego (s. 20–22). Wskazane tu
wątki refleksji tekstologicznej Troszyńskiego są interesujące i nieszablonowe – np. technika
terapeutyczna Junga polegająca na „wejściu w sen”, a wykorzystana tu do interpretacji ramy
oniryczno-autobiograficznej – poparte znajomością horyzontu oczekiwań dzisiejszego odbiorcy, zwłaszcza teatralnego. Ale apriorycznie znoszą one większość problemów napotykanych
w manuskrypcie i w ten sposób prowadzą do zatraty jego roboczych właściwości. Brulionowość,
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Przed „równopoziomowością” i „równowartością” każdego wariantu w edycji utworów mistycznych
Słowackiego przestrzegał T r e u g u t t (ibidem, s. 305–306), choć podkreślał, że „mamy [...] do
czynienia z tekstami równoległymi i – z punktu widzenia autorskiego równocennymi”.
D e B i a s i, op. cit., s. 28–30.

2019-06-10 16:38:03

190

Recenzje i przeglądy

programowo ocalaną na poziomie edytorskim, niweluje się tedy we wstępie, czyli – biorąc pod
uwagę porządek lektury – w punkcie wyjścia, i pozostaje ona czymś w rodzaju przezwyciężonego problemu, który czytelnik może znaleźć na kartach Alchemii rękopisu.
Dobrze to widać w interpretacji braku definitywnego zakończenia, tj. wielości jego rzutów – Kleiner wyodrębnił 10 wariantów, z których jeden uznał za przynależny do tzw. tekstu
głównego i właściwy finał. Troszyński ironicznie zbija samą oczywistość zakończenia, pisząc:
„Słowacki posiadł właśnie z d o l n o ś ć n i e k o ń c z e n i a; wyzbył się – wyzbywał się – tego
akademickiego przymusu »wstęp – rozwinięcie – zakończenie«; a jeszcze koniecznie – tytuł”
(s. 30). Twierdzenie o akademickości zakończenia pojawia się pewnie trochę dla efektu
i chęci wybicia czytelnika ze schematów odbioru; w istocie bowiem proponowana przez badacza koncepcja finału opiera się na założeniu, iż Słowacki go napisał, myśl zaś Kleinera,
„że zakończenie procesu [Samuela i kanclerza Zamoyskiego] nie musiało być równoznaczne
z końcem całego utworu [...]”, Troszyński nazywa „fantazją” (s. 31). Otóż jeśli Samuel Zborowski jest brulionem bez ostatecznej autoryzacji, to domniemanie o dalszym ciągu (abstrahując od jego konkretnego kształtu) „fantazją” być nie musi27, a wzięcie pod uwagę takiej
ewentualności wydaje się zupełnie zrozumiałe. Z jakiegoś jednak względu autor Alchemii
rękopisu z pasją odrzuca podobną możliwość, stojąc na gruncie samowystarczalności dochowanego rękopisu28 i proponując w zamian finał oparty na „konflikcie”, którego oznakami są „chaos rękopisu” i „inflacja konkurujących zakończeń” (s. 32). Przedmiot tego konfliktu nie rysuje się, niestety, wystarczająco wyraźnie, zrazu wydaje się, że chodzi o wybór
w planie idei (polskości) między postawami Zborowskiego i Zamoyskiego lub o ich pogodzenie, potem mowa o charakterystycznym dla Jungowskiej „aktywnej wyobraźni” odzwierciedleniu „wewnętrznego konfliktu, świadczącego o głębokiej integracji i personalizacji problemu”, „jądrze mechanizmów twórczych”, ostatecznie zaś o „intuicyjnym doświadczeniu jedności” (s. 32)29. Z tej tendencji do upatrywania w „chaosie” – „konfliktu”, a dalej „jedności”,
tendencji kłócącej się z tekstologią genetyczną, wyłamuje się Nota edytorska. Tutaj Troszyński, mając przed oczami konkretne fragmenty i uzasadniając ich lekcje, podkreśla dla odmiany w kilku miejscach konieczność pozostawienia „niedokończonych wyrazów” i „niedomkniętych zdań”, ponieważ „przypominają one o specyfice brulionowego tekstu” (s. 51).
Trudno więc powiedzieć, czy w grę wchodzi tylko niekonsekwentne stosowanie podejścia
genetycznego i niezupełne honorowanie przed-tekstowego statusu Samuela Zborowskiego,
czy także niemożność pogodzenia wysokiej rangi ostatniego dramatu Słowackiego i zarysowującego się jego rozmachu ideowego z niedoskonałą, niewykończoną formą. Ku takiemu
dylematowi prowadzą rozważania tekstologiczne Troszyńskiego – edytorskie uobecnienie
zakończenia nie rozstrzyga problemu, nie pokazuje bowiem jasno, na czym ma polegać ów
finał w postaci „konfliktu wewnętrznego”, mogący zastąpić zakończenie arbitralnie zaproponowane w wydaniu Kleinera i Kuźniara. Transliterację topograficzną zamyka ciąg przekreślonych fragmentów – następujących po urywku uznanym za końcowy w tzw. wydaniu
krytycznym – dopełniony kopią Januszewskiego, wuja poety, a więc odpisem nie będącym
dokładną repliką autografu (s. 36), którego ostatnie karty przepadły. Natomiast zakończenie
27

28

29
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Domniemanie dalszego ciągu wiąże się u J. K l e i n e r a i J. K u ź n i a r a (wstęp w: Dzieła wszystkie, t. 13, cz. 1, s. 25) z przekonaniem, „że istniał autograf od zachowanego późniejszy, dziś zaginiony”, które, po odnalezieniu kopii Januszewskiego, nie znanej redaktorowi edycji krytycznej, jest
obecnie kwestionowane (ibidem, s. 26, przypis 2). Stąd może uwaga Troszyńskiego o „fantazji”
Kleinera.
Podobnie myśleli K l e i n e r i K u ź n i a r: „istniał jeden tylko autograf całości dramatu, mający
wprawdzie charakter brulionowy i nie wykończony, lecz zawierający w s z y s t k i e składniki treściowe (oprócz prawdopodobnie zaginionego fragmentu początku i zakończenia) [...]” (ibidem).
To ostatnie sformułowanie jest cytatem z pracy M. L. V o n F r a n z a Alchemia. Wprowadzenie
do symboliki i psychologii (Przeł. M. K a l i n o w s k a. Poznań 2015).
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w transkrypcji diachronicznej składa się z serii dziewięciu „kolejnych zaniechanych pomysłów
ciągu dalszego” 30 wyodrębnionych w Dziełach wszystkich, przedrukowanych w jednym
szeregu, z tym że po trzecim następuje wariant z tzw. tekstu głównego Kleinera i Kuźniara,
potem zaś redakcje od czwartej do dziewiątej.
Tak w transliteracji, jak i w transkrypcji sugerowany „konflikt” nie zarysowuje się sam
z siebie, enumeracja wielu wariantów nie sprzyja zderzaniu ich ze sobą, po prostu szereguje je i narzuca linearny porządek. Bardzo potrzebny byłby komentarz edytora objaśniający na bieżąco cel i sens konkretnych poczynań – jeden przykład w Nocie edytorskiej nie
zastąpi go – komentarz pożądany również z innych względów. Dodatkowo bowiem w transkrypcji diachronicznej ujawnia się, wspomniany już, mylący jej charakter (problem zakończenia tylko go uwydatnia), wynikający z tego, że historia powstawania „tekstu” udaje tu
oczyszczony z ingerencji edytorskich „tekst”. Udaje, ponieważ w transkrypcji diachronicznej
nie widzimy autorskich skreśleń – lecz jedynie wydobyte spod nich słowa i większe ustępy –
co prowadzi albo do ich unieważnienia albo, w najlepszym razie, do rozmycia ich faktycznych
funkcji. De Biasi wyodrębnia kilka rodzajów przekreśleń ze względu na funkcję – „zastąpienie, dopisanie, usunięcie, przeniesienie, organizowanie, odłożenie na później”31 – więc przedrukowanie wydobytych spod skreśleń treści w porządku ich powstawania, bez edytorskiego komentarza i sygnalizowania typu poprawki, nie chroni decyzji autorskich, przeciwnie:
sprowadza się do ich odrzucenia. W przypadku finału powstało w ten sposób wrażenie
„inflacji konkurujących zakończeń” (s. 32), poparte przedrukiem nawarstwiających się
urywków, pochodzących z następujących po sobie faz pracy (transkrypcja diachroniczna) –
bardzo mylące, ponieważ w istocie rzeczy mamy do czynienia z dziesięcioma, kolejno kwestionowanymi, czasem szczątkowymi, redakcjami jednego zakończenia, którego ostatecznie
Słowacki nie pozostawił.
Można się zgodzić z uwagą, że istniejące warianty zakończenia są zapisem „konfliktu
wewnętrznego”, ale trzeba by dodać, iż w oczach poety nie znalazł on odpowiedniego wyrazu
ideowego i artystycznego. (O intensywnym, przerwanym przez śmierć szukaniu rozwiązania
owego „konfliktu” świadczy materialna strona autografu – z nagromadzeniem skreśleń
i wznowień – która w niewielkim tylko stopniu została wyzyskana w refleksji tekstologicznej
Alchemii rękopisu.) Nie mamy także wyraźnej informacji o tym, na jakiej zasadzie Troszyński
wyodrębnił owe warianty (redakcje) – dotyczy to nie tylko zakończenia – czy i w jakim zakresie wykroczył poza propozycje Kleinera i Kuźniara, jeśli zaś zintegrował tzw. tekst główny
oraz „Rzuty pierwotne i ustępy zaniechane” z Dzieł wszystkich, to jaki porządek łączenia
przyjął. Brakuje też numeracji wersów, zarówno w transliteracji topograficznej, jak i transkrypcji diachronicznej, co utrudnia poruszanie się po „tekście” i nie pomaga w dostrzeżeniu
proponowanych zmian – taką lokalizację umożliwia pośrednio towarzysząca transkrypcji
diachronicznej numeracja przyjęta przez Kleinera i Kuźniara. Niełatwo było zaproponować
sposób numerowania wersów w edycji uwzględniającej nieraz długie serie wariantów, gdyby
jednak powstał jaśniejszy system nawigacyjny (kojarzący m.in. transliterację topograficzną
z transkrypcją diachroniczną), zmniejszyłoby się poczucie zagubienia czytelnika. Dezorientacja bowiem zbyt często towarzyszy lekturze Alchemii rękopisu, szczególnie w transkrypcji
diachronicznej. Myślę zwłaszcza o odbiorcy, który nie zna Samuela Zborowskiego i chciałby
go przeczytać z omawianego wydania, zachęcony deklaracją minimalizacji ingerencji edytora i maksymalnego poszanowania głosu Słowackiego. Ów wyobrażony czytelnik sięgnie
rzeczywiście, jak przewiduje Troszyński, po transkrypcję diachroniczną (z zapisu topograficznego nie będzie w stanie skorzystać), gdzie ma „tekst” podany w sposób przyjazny i wizualnie przystępny. Prawdopodobne jest jednak to, że zignoruje on wszelkie, mało widoczne,
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sygnały oddzielające warianty i np. w zakończeniu przeczyta passus złożony z 11 kolejnych
wersów:
Wyprę się... żem był synem jej, aniołem...
Ta Polska skończona.
Co taka Polska, co była przed Bogiem
Pokornym – a tu nadziemskim już progiem
Upadła – wszelkiej piękności zwierciadło
Zbite... a z trumny co? – jakieś widziadło
Wściekłe – szalone, rozczochrane – skłute –
Gotowe ludy przerosnąć zepsute
Krzykiem – chciwością – podłe
I ty na tych tronach
Myśli... posadzić chciałeś martwą siłę... [s. 302–303]

Fragment wydaje się w miarę spójny, faktycznie natomiast składa się z elementów należących do trzech rzutów zakończenia: IV, V (całość) i VI, zatem nigdy wersy te nie miały
występować razem. Kiedy zajrzymy do transliteracji topograficznej (s. 211), okaże się, że
wszystkie, prócz jednego („Zbite... a z trumny co – jakieś widziadło”) zostały przekreślone,
w tym pierwszy podwójnie: kreską poziomą jako wers i pionową w obrębie rzutu V. Ale wyobrażony czytelnik, który tam nie sięgnie, przeczyta przywołany ustęp jako integralną część
Samuela Zborowskiego, a to wydaje mi się mylące i niebezpieczne, ponieważ takiego fragmentu Słowacki nie napisał. Co zatem wnosi transkrypcja diachroniczna i kto może z niej
skorzystać? Potencjalnie wnosi bardzo wiele: przybliża Słowackiego z piórem w ręku, piszącego i kreślącego niejako na oczach czytelnika. Pozbawiona jednak komentarza oraz wyraźnych sygnałów różnicujących (np. krojem lub kolorem czcionki) urywki, które dokumentują kolejne fazy pracy twórczej, posłuży w sposób właściwy tylko odbiorcy bardzo kompetentnemu. Grono jej adresatów wydaje się więc węższe niż transliteracji topograficznej, którą,
owszem, należy uznać za bardzo pożyteczną i staranną.
Troszyński otwiera swoim pionierskim tomem drogę do edycji genetycznych, które mogą
pokazać korpus tekstów romantycznych od nieznanej, brulionowej i materialnej, strony.
Alchemia rękopisu nosi znamiona manifestu edytorskiego, z właściwym tej poetyce radykalizmem i emocjonalnością ocen, odrzuceniem tradycji oraz zrozumiałą, a nie zawsze wypowiedzianą zależnością od poprzedników. Znakomicie się stało, że powstała taka książka i że
ku nowemu czytelnika przeprowadza wysokiej klasy badacz Słowackiego. Przydałaby się
teraz monografia (genetyczna) Samuela Zborowskiego, w której znajdzie się miejsce na omówienie i uzasadnienie nowatorskich rozwiązań edytorskich oraz myśl tekstologiczną, nie tyle
kwestionującą dotychczasową praktykę, ile zastępującą ją odmiennymi wyobrażeniami
tekstu i procesu twórczego. Z nadzieją na jej napisanie należy bez wątpienia zwrócić się do
Marka Troszyńskiego.
Abstract
DANUTA ZAWADZKA University of Białystok
ORCID: 0000-0003-0273-2216
HANDWRITTEN SŁOWACKI
The review contains an investigation into Marek Troszyński’s innovatory book Alchemia rękopisu.
“Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego (Alchemy of a Manuscript. Juliusz Słowacki’s “Samuel
Zborowski”, Warsaw 2017) which is composed of a documentary edition of Słowacki’s drama manuscript
and a textological reflection connected with, inter alia, the publishing traditions of the poet’s mystical
Work, his poetics and writing customs. The reviewer describes the assumptions of the manuscript edi-
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tion of Samuel Zborowski suggested by Troszyński—in many points different from the text known from
the erstwhile editions—and the most fundamental values of this publication against the background
of the presently observed “return to the sources” of romantic literature, especially interest in drafts, as
well as in the context of the developmental tendencies of contemporary editing. She also attempts to
evaluate the adopted editorial solutions, ingenious and brave, from the stance of a mixed competence
receiver.
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MARIYA BRACKA Kyjiwśkyj nacionalnyj uniwersytet imeni Tarasa Szewczenka

ODZYSKANY GŁOS W DYSKUSJI NAD ROMANTYZMEM POLSKIM
W o ł o d y m y r H n a t i u k, UKRAJINŚKO-POLŚKA PRAWOBEREŻNA ROMANTYCZNA LITERATURA. WYBRANI PRACI. Hołownyj redaktor i uporiadnyk R o s t y s ł a w R ad y s z e w ś k y j. Kyjiw 2009. MP „Łesia”, ss. 636. „Kyjiwśki Połonistyczni Studiji”. Tom 11.
W roku 2009 wyszła w Kijowie praca, której znaczenie dla badań nad literaturą polską nie
zostało do dziś docenione. Recenzja ukazuje się późno, ale badania te są na tyle ważne, iż
warto dla nich złamać obowiązujące konwencje recenzowania prac aktualnych, świeżo opublikowanych. Chodzi o tom wybranych, trudno dostępnych obecnie artykułów naukowych
(w tym rozprawy habilitacyjnej) ukraińskiego polonisty okresu międzywojennego, Wołodymyra Hnatiuka, wydany pod redakcją i z przedmową Rostysława Radyszewskiego. Represjonowany i zapomniany literaturoznawca, mylony często z innym – lwowskim badaczem-foklorystą o tym samym imieniu i nazwisku – dopiero teraz powrócił do grona cenionych polonistów
ukraińskich, a jego rozważania dołączyły do dyskursu literaturoznawczego i kulturoznawczego na temat romantyzmu polskiego oraz stosunków polsko-ukraińskich.
Życie Wołodymyra Hnatiuka przypadło na okres trudny w historii. I  nie było godne
pozazdroszczenia. Urodzony w Żytomierzu w 1893 r. (miasto traktował jako swoją „małą ojczyznę” i uczynił przedmiotem badań regionalnych) w rodzinie prostego robotnika i służącej, dzięki zdolnościom i konsekwencji dostał się w 1912 r. do Piotrogrodzkiego Instytutu Historyczno-Filologicznego na wydział filologii klasycznej, który ukończył w 1916 roku.
W latach 1918–1920 pracował jako nauczyciel języków klasycznych i języka ukraińskiego w I Gimnazjum Męskim oraz w Maryjnym Gimnazjum Żeńskim w Żytomierzu. Od roku 1918 był aktywnym członkiem żytomierskiego oddziału Towarzystwa „Proswita”, organizatorem nauki szkolnej oraz nauczycielem w szkołach Żytomierza i obwodu żytomierskiego.
Od roku 1925 pracował w Kijowskiej Katedrze Naukowo-Badawczej Językoznawstwa
(Sekcja Literatury) WUAN (Wszechukraińskiej Akademii Nauk), skupiając się na badaniu
polsko-ukraińskich stosunków literackich doby romantyzmu. Od roku 1926 był zatrudniony jako archiwista w Archiwum Wołyńskim w Żytomierzu, gdzie zainicjował stworzenie
Gabinetu Historyczno-Archeograficznego, w którego ramach powstała Komisja do spraw
Zbierania Materiałów do Słownika Biograficznego Działaczy Wołynia w. XIX i XX, i gdzie
wygłaszał referaty przygotowane na podstawie materiałów archiwalnych. Od 1928 roku był
profesorem Żytomierskiego Instytutu Wychowania Społecznego i jednocześnie współpracownikiem Komisji Literatur Słowiańskich Instytutu Naukowo-Badawczego imienia Tarasa
Szewczenki w Charkowie. Za znaczący wkład w rozwój studiów nad „szkołą ukraińską”
w romantyzmie polskim jeszcze przed r. 1931 Rada Naukowa Moskiewskiego Instytutu
Pedagogicznego nadała Hnatiukowi tytuł doktora nauk filologicznych bez obrony rozprawy
doktorskiej. Pracował nieustannie nad zagadnieniem, które go fascynowało i stało się tema-
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tem rozprawy habilitacyjnej, przygotowywanej w WUAN w połowie lat trzydziestych, lecz nie
obronionej ze względu na atmosferę polityczną i nasilające się represje. Wyprzedzając tok
wydarzeń, należy powiedzieć, że do obrony doszło dopiero w 1938 r. w Leningradzie, przy
czym pierwotna koncepcja pracy musiała ulec modyfikacjom.
Jak się wydaje, ze względu na niezależność poglądów i wynikającą z tego niepoprawność
polityczną Hnatiuk często musiał zmieniać miejsca pracy. Kierował Katedrą Literatury
w Żytomierskim Instytucie Oświaty Ludowej (1929–1931), następnie pracował w Instytucie Oświaty Zawodowej w Krzywym Rogu (1931), potem – w Dniepropietrowskim Instytucie
Oświaty Zawodowej (1931–1932). W roku 1932 przeniósł się do Kijowa, gdzie zatrudniono go
jako profesora w oddziale studiów zaocznych Kijowskiego Instytutu Oświaty Zawodowej,
pracował także w Kijowskim Polskim Instytucie Pedagogicznym oraz w bibliotekach Kijowa
w działach rękopisów i starodruków. W lecie 1934 został skierowany do pracy w Odeskim
Ukraińskim Instytucie Pedagogicznym. Następnie wyjechał do Saratowa w Rosji i tam najpierw
objął stanowisko pełniącego obowiązki dziekana Wydziału Języków Obcych Saratowskiego
Instytutu Pedagogicznego (1936/37), a później kierował Katedrą Literatury Powszechnej
(1937/38). W roku 1938 został przeniesiony do pracy w Instytucie Pedagogicznym w mieście
Kalinin (obecnie: Twer) w Rosji, gdzie przebywał do momentu aresztowania w 1942 roku.
Uczony aktywnie uczestniczył w życiu politycznym, podlegał inwigilacji i niejeden raz
był aresztowany: w czasach hetmana Pawła Skoropadskiego za współpracę z przywódcami
Ukraińskiej Republiki Ludowej (Mychajłą Hruszewskim, Serhijem Jefremowem i innymi);
w 1921 r. z powodu domniemanego antyradzieckiego charakteru działalności, a po raz kolejny – na początku lat trzydziestych w związku z wykryciem tzw. Polskiej Organizacji Faszystowskiej na Ukrainie, wskutek czego Hnatiuk był zmuszony przerwać pracę wykładowcy w Kijowskim Polskim Instytucie Pedagogicznym. Jeżeli wcześniej udawało się uczonemu
uniknąć wieloletniego więzienia, to w styczniu 1942 został aresztowany i we wrześniu
skazany na 10 lat obozu za zdradę ojczyzny. „Zdrada” polegała na pozostaniu na terenie
Kalinina, zajętego przez Niemców, na pilnowaniu biblioteki miejscowego Instytutu Pedagogicznego i na kontaktach z władzą okupacyjną. Hnatiuk odbył wyrok w całości, został zwolniony w r. 1952, a 6 lat później zmarł. Został rehabilitowany dopiero w 1991 roku. Dodam
jeszcze tylko, że Hnatiuk władał swobodnie ośmioma językami – ukraińskim, rosyjskim,
polskim, niemieckim, angielskim, francuskim, łacińskim i greckim1.
W związku z przyjętą w czasach radzieckich zasadą fizycznego niszczenia ludzi oraz
spuścizny i pamięci po nich większość dzieł Wołodymyra Hnatiuka obecnie nie jest dostępna. Redaktorowi recenzowanego tomu cudem udało się zebrać porozrzucane w różnych
międzywojennych periodykach oraz książkach zbiorowych artykuły i rozprawy uczonego.
Niektóre z nich, wspomniane np. w pisanych własnoręcznie przez Hnatiuka życiorysach,
zostały, jak można przypuszczać, zniszczone, gdyż nie doszło do publikacji tomów, do których
je przeznaczono. Rostysław Radyszewski bardzo ubolewa w swojej przedmowie, że nie był
w stanie odnaleźć wielu prac, znanych jedynie z tytułów: Podilśka hrupa polśko-ukrajinśkych
romantykiw (Podolska grupa romantyków polsko-ukraińskich á2 ark. druk.ñ), Frahment
polśko-ukrajinśkoho romantyzmu. Erazm Izopolśkyj (Fragment romantyzmu polsko-ukraińskiego. Erazm Izopolski á2 ark. druk.ñ), Prawobereżna polśko-ukrajinśka dramaturhija
(Prawobrzeżna dramaturgia polsko-ukraińska á4 ark. druk.ñ), Ołeksandr Hroza i Taras
Szewczenko (Aleksander Groza i Taras Szewczenko), „Kaniwśkyj zamok” Seweryna Hosz-
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czynśkoho na tli ukrajinśkoji istoriji ta folkłoru („Zamek kaniowski” Seweryna Goszczyńskiego na tle ukraińskiej historii i folkloru) – i jeszcze kilku innych. W bibliotekach Kijowa,
Moskwy, Sankt-Petersburga, Saratowa, Żytomierza nie zachowała się także rozprawa habilitacyjna Hnatiuka Narysy z istoriji polśkoho romantyzmu. Rozwytok i zanepad odnijeji romantycznoji tecziji (Szkice z historii romantyzmu polskiego. Rozwój i upadek pewnego
nurtu romantycznego). Przetrwała ona natomiast w zbiorach rodzinnych (najprawdopodobniej był to egzemplarz autorski) i została przekazana najpierw żytomierzaninowi Serhijowi
Sobczukowi, a później profesorowi Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu imienia
Iwana Franki, poloniście, Wołodymyrowi Jerszowowi, który razem z Radyszewskim docenił
nieprzeciętną wartość tej pracy i ogólnie – całość dorobku naukowego Hnatiuka.
Najpełniej koncepcja badacza dotycząca literatury polsko-ukraińskiej doby romantyzmu
odzwierciedliła się w rozprawie habilitacyjnej, stąd też warto od niej rozpocząć omówienie
jego badań i idei. Jak już wspomniano, pierwotna koncepcja pracy uległa pewnym modyfikacjom, choć wydaje się, że zmieniono przede wszystkim tytuł – na ideowo mniej zaangażowany. Poza tym została ona „naładowana” odpowiednimi cytatami z tekstów marksistowsko-leninowsko-stalinowskich ideologów, czyli obowiązkowych lektur tego czasu. Oddzielając
ziarno od plew, należy stwierdzić, że Hnatiuk konsekwentnie określał obiekt swoich badań
jako odrębną prawobrzeżną literaturę polsko-ukraińską okresu romantyzmu, a nie wąsko
sformułowaną „szkołę ukraińską”, oraz pokazał genezę, rozwój i kres tej literatury. Istniała
ona tak długo, jak długo była potrzebna, przekształcając się z czasem w nowe formy, odpowiadające oczekiwaniom dwu różnych narodów – polskiego i ukraińskiego.
Tak więc początkowy tytuł pracy – Prawobereżna polśko-ukrajinśka literatura doby romantyzmu (Prawobrzeżna literatura polsko-ukraińska doby romantyzmu) – został zastąpiony przez bardzo ogólnikowy i ideologicznie bezpieczny: Narysy z istoriji polśkoho romantyzmu.
Rozwytok i zanepad odnijeji romantycznoji tecziji. Obiektem badań uczonego jest „skomplikowane zjawisko społeczno-literackie”, które w krytyce rosyjskiej, polskiej i ukraińskiej
tradycyjnie nazywane jest „szkołą ukraińską” w literaturze polskiej, a zadanie naukowe
przezeń sformułowane polegało na tym, aby pokazać genezę i rozwój tego szczególnego nurtu w polskim szlacheckim romantyzmie. Autor przyznał, iż musiał się zmierzyć z ogromną
liczbą „surowego” materiału: pamiętnikami, listami, gazetami, czasopismami, z zasobami
archiwalnymi, zapomnianymi i nie zbadanymi utworami, należącymi przeważnie do literatury masowej, wypracować wspólne kryteria oceny i samodzielnie torować sobie drogę ku
syntetycznemu ujęciu problemu (s. 359).
Rozprawa habilitacyjna Hnatiuka składa się z 8 rozdziałów2. Przed rozpoczęciem omówienia ukrainofilstwa XIX-wiecznego badacz dokonał przeglądu osiągnięć tzw. ukrainofilskiej
grupy polskich pisarzy w. XVI–XVII, m.in. Sebastiana Klonowica, Szymona Szymonowica,
Józefa Zimorowica, Jakuba Gawatowica. Jednakże ukrainofilstwo tego okresu uczony
uwzględnił na zasadzie analogii historycznej: w zależności od epoki zjawisko to miało własne
kontury i granice: dla ukrainofilstwa XVI–XVII w. cezurą były wojny kozacko-polskie, dla
ukrainofilstwa romantycznego – powstanie r. 1863, którego nie poparło chłopstwo ukraińskie. W obrębie stuleci XVII i XVIII czasem pojawiały się w literaturze polskiej wątki ukra2
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ińskie (Wojna chocimska Wacława Potockiego, Sofijówka Stanisława Trembeckiego), ale
żadnego wpływu na rozwój ukrainofilskiej myśli społecznej, zdaniem badacza, nie miały.
Wspomniał również Hnatiuk głównych teoretyków i krytyków „szkoły ukraińskiej” –
Maurycego Mochnackiego, Seweryna Goszczyńskiego, Aleksandra Tyszyńskiego, Michała
Grabowskiego, Adama Mickiewicza z jego wykładami o literaturze słowiańskiej. Wymienił
prace współczesnych sobie naukowców zajmujących się interesującym go problemem: Stanisława Zdziarskiego, Wacława Lipińskiego, Marii Bielanki-Luftowej, i doszedł do wniosku,
że „szkoła ukraińska” nie została dotąd w dziejach literatury polskiej dostatecznie zbadana.
Natomiast sprzyjające warunki miały studia nad ukrainofilstwem w literaturze ukraińskiej,
z tym że opinie na jej temat były bardzo zróżnicowane, niekiedy ostro krytyczne. Wypowiadali się w tej kwestii Taras Szewczenko, Tadej Rylski, Borys Poznański, Wołodymyr Antonowycz, Pantelejmon Kulisz, Kostiantyn Mychalczuk, Mychajło Drahomanow, Mykoła Daszkiewycz, Ołeksandr Pypin, Iwan Franko, Serhij Jefremow, Ołeksandr Kołessa, Mychajło
Moczulski. Sądy tych działaczy i uczonych, a także własne wieloletnie badania dały Hnatiukowi podstawę do sformułowania oryginalnej koncepcji polsko-ukraińskiej literatury romantycznej. Jak stwierdził uczony: „Wyobrażam sobie polsko-ukraińską literaturę romantyczną
jako pewien proces literacki, który miał swój początek i koniec, a został wywołany poprzez
swoiste warunki społeczne. Proces ten był ciekawym twórczym obrazem walki stylów, gatunków i innych środków formalnych lub środków wyrażenia ideologii społecznej” (s. 387).
Zdaniem Hnatiuka, zainteresowanie lokalnymi etnosami na ziemiach byłej Rzeczypospolitej przy dominacji polskiej kultury sprzyjało – paradoksalnie – rozwojowi lokalnych
kultur i literatur narodowych. Wprowadzenie elementów kultury ukraińskiej, białoruskiej,
litewskiej do kultury „wysokiej” nie naruszało tej przewagi. Niemniej jednak szlachta polska,
podkreślająca własną odrębność narodową, nieświadomie dawała wsparcie innym ruchom
narodowym. Okoliczność tę uświadomiono sobie dopiero po kilku dziesięcioleciach, kiedy
w obrębie ukrainofilstwa zrodziły się zasadnicze różnice. Działacze, o których pisze Hnatiuk,
przez dłuższy czas sytuowali się na granicy dwóch etnosów, w sensie ogólnonarodowym
uważając się za Polaków, a w regionalnym – za Ukraińców, Białorusinów, Litwinów. Twierdzi on, że podobną drogę przeszły inne narody (lub etnosy) europejskie, które „opóźniły się”
w swoim rozwoju historycznym, jak np. Prowansalczycy, Celtowie, Irlandczycy. Ruch ukrainofilski na Ukrainie Prawobrzeżnej od początków i do końca lat pięćdziesiątych w. XIX był –
zdaniem Hnatiuka – odpowiednikiem ruchów prowansalskiego, celtyckiego, katalońskiego,
naznaczonych regionalizmem i etnografizmem, dążących do zachowania lokalnej odrębności.
Podobieństwa są też łatwo zauważalne w traktowaniu przynależności narodowej do „małej”
i „wielkiej” ojczyzny, bo przecież większość pisarzy-ukrainofilów wyraźnie odróżniała pojęcia
„prywatnej”, „domowej” ojczyzny i ojczyzny „ideologicznej”3. Ruch ukrainofilski miał swoją
specyfikę: inicjowany przez miejscowych Polaków, przyczynił się do odrodzenia kultury
ukraińskiej, kończąc swój żywot w momencie, gdy zmiana stosunków społecznych doprowadziła do wykrystalizowania się nowych ukraińskich warstw społecznych (w tym nowej
inteligencji, a także ukraińskich nowobogaczy i mecenasów sztuki – braci Jachnenków
i Chanenków, Artema Tereszczenki, Fiodora Symyrenki), wymagających od Polaków ukrainofilów jednoznacznego określenia własnej tożsamości narodowej i służby na rzecz narodu
ukraińskiego oraz połączenia sił z lewobrzeżnymi działaczami ukraińskimi. Wiemy skądinąd,
że niektórzy ukrainofile zawarli polityczny sojusz z lewobrzeżnymi Ukraińcami (chłopomani
na czele z Wołodymyrem Antonowyczem albo poszukiwacze korzeni, jak np. Erazm Izopolski),
lecz większość odeszła od tego ruchu, przyczyniając się do jego upadku czy też, jak twierdzi
Hnatiuk, do przejścia na inny poziom świadomości narodowej (s. 395–396). Należy zaznaczyć,
że dostrzeżenie analogii z regionalnymi ruchami europejskimi dowodzi oryginalności kon-

3
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Zob. w tym kontekście pracę S. O s s o w s k i e g o O ojczyźnie i narodzie (Warszawa 1984).
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cepcji uczonego; nikt z badaczy polskich ani ukraińskich nie traktował w podobny sposób
spuścizny „szkoły ukraińskiej” w romantyzmie polskim.
W swojej rozprawie Hnatiuk wnikliwie opisuje etapy kształtowania się ruchu ukrainofilskiego w XIX stuleciu, poczynając od pierwszych publikacji folklorystycznych Zoriana
Dołęgi-Chodakowskiego, Krystiana Lacha-Szyrmy, Leona Rogalskiego, przez prace ukraińskie
ukazujące się na łamach różnych czasopism i almanachów, takich jak „Pamiętnik Wileński”,
„Tygodnik Wileński”, „Biblioteka Warszawska”, „Pamiętnik Warszawski” (zaznacza przy tym,
że ukrainofile nie mieli osobnego wydawnictwa czy czasopisma), aż do charakterystyki działalności pierwszych ośrodków sympatii ukrainofilskich (Liceum Krzemienieckie, Szkoła
Bazylianów w Humaniu, Gimnazjum Winnickie, posiadłości szlacheckie Wacława Rzewuskiego, hrabiego Ścibora-Marchockiego i inne) (s. 397–408).
Ukrainofilstwo lat dwudziestych XIX w. – w początkowym stadium rozwoju – występuje, zdaniem badacza, w dwóch postaciach: pejzażowej i ludowej. Cechą charakterystyczną
pierwszej jest wykorzystywanie krajobrazu ukraińskiego i motywów ukraińskich pieśni ludowych, które stały się podstawowym materiałem opracowywanym przez autorów i które
zawierają romantyczną już treść w formach na wpół klasycystycznych (utwory Adolfa Januszkiewicza, Tomasza Waranieckiego, Tymona Zaborowskiego). W tym nurcie umieszcza
Hnatiuk także pioniera ukrainofilstwa szlacheckiego w jego odmianie pejzażowej, Antoniego
Malczewskiego, w którego twórczości tak naprawdę mało jest Ukrainy, pojawiają się za to
pewne lokalne realia, występuje ukraiński Kozak (choć według badacza jest on operetkowy),
lecz zasadniczo brakuje elementów folkloru i etnografii ukraińskiej (s. 419). Do drugiej odmiany – ludowej – zaliczył Hnatiuk pisarstwo autorów poruszających wątki ludowe zaczerpnięte z folkloru oraz wątki historyczne z lokalnej historii ukraińsko-polskiej. Mocno podkreślił fakt, że romantycy tego nurtu dążyli do stylizacji na twórczość ludową, tuszowali wszelkie
akcenty antypolskie w folklorze ukraińskim, fascynując się kolorytem lokalnym, miejscową
egzotyką. W tym kontekście Hnatiuk rozpatruje teksty Bohdana Zaleskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Maurycego Gosławskiego, Michała Godlewskiego. W omówieniu ukrainofilstwa
lat dwudziestych nie mogło zabraknąć interpretacji twórczości poetów, którzy pisali w języku ukraińskim – liryki szlachecko-regionalistycznej, jak określa ją badacz (s. 461). I tu
wymienia Wacława Rzewuskiego, Grzegorza Widorta, Jana Komarnickiego oraz Tomasza
Padurę. Postać tego ostatniego niezmiernie interesowała Hnatiuka, który poświęcił autorowi Ruchawki trzy prace, w tym solidny szkic krytyczno-biograficzny 4. Poza dokładnym
prześledzeniem biografii Padury oraz poza oceną jego działalności kulturowej i spiskowej
Hnatiuk wnikliwie analizuje strukturę liryków poety, szukając źródeł inspiracji w wierszu
ukraińskim – szumkach i kołomyjkach, a także poziom leksykalny i fonetyczny tych utworów,
ustalając, że Padura w swoim języku ukraińskim łączy gwary południowo-zachodnie i południowo-wschodnie, co wcale nie dziwi badacza, pamiętającego o licznych podróżach poety-ukrainofila. Nie zapomina Hnatiuk o szlacheckiej scenie ukrainofilskiej tego okresu, omawiając dramat Jana Nepomucena Kamińskiego Helena, czyli Hajdamacy na Ukrainie oraz
anonimową Ukrainkę.
Rzecz jasna, w opisie XIX-wiecznego ruchu ukrainofilskiego Hnatiuk nie mógł pominąć
osiągnięć poetów emigracyjnych. Co prawda, zastrzega, że nie udało mu się w pełni nakreślić masowego tła społecznego i artystycznego ukrainofilstwa, bo miał ograniczony dostęp do
emigracyjnych periodyków. Wśród autorów zaliczanych do „szkoły ukraińskiej” wymienia

4
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Zob. w omawianej publikacji następujące prace W. H n a t i u k a: Tymko Padura. Krytyczno-biohraficznyj ta istoryczno-literaturnyj narys (Tymko Padura. Szkic krytyczno-biograficzny i historyczno-literacki), Padura, Rylejew i dekabrysty (Padura, Rylejew i dekabryści), Tymko Padura w ukrajinśkomu istoryczno-kulturnomu procesi (Tymko Padura w ukraińskim kontekście historyczno-kulturowym).
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i wnikliwie analizuje twórczość Juliusza Słowackiego, Tomasza Olizarowskiego (podaje m.in.
ciekawe archiwalne fakty o nierozstrzygniętej do końca kwestii udziału poety w powstaniu
listopadowym5), Michała Czajkowskiego, Kacpra Cięglewicza i innych.
Lata trzydzieste – dalej snuje swoje rozważania Hnatiuk – to lata rozkwitu „szkoły ukraińskiej”, jej kanonizacji (przez Tyszyńskiego i Grabowskiego) oraz rozwoju w dwóch podstawowych kierunkach: magnacko-konserwatywnym oraz szlachecko-liberalnym. Najbardziej
reprezentatywnymi przedstawicielami pierwszej odmiany byli Henryk Rzewuski i Michał
Grabowski, drugiej zaś – Józef Ignacy Kraszewski. Ukrainofilstwo, które wówczas już przekształciło się w ukrainomanię, badacz próbuje w pewnym sensie uporządkować w zależności od rodzaju działalności, uprawianych gatunków literackich oraz podstawowych tematów
i wątków. Tak więc opisuje dorobek etnografów, systematycznie i w sposób ukierunkowany
zajmujących się etnografią ukraińską (nie można zapominać, że także uprawiających własną
twórczość literacką) – Sylwestra Grozy, Adama Słowikowskiego, Erazma Izopolskiego, Zenona Fisza (pseudonim: Tadeusz Padalica), Antoniego Marcinkowskiego (pseudonim: Antoni
Nowosielski), Edwarda Rulikowskiego, Tadeusza Steckiego; kontynuatorów ukrainofilstwa
pejzażowego – Michała Jezierskiego, Stanisława Winnickiego; poetów-stylizatorów, twórczo
modyfikujących motywy i formy folkloru ukraińskiego – Jana Prusinowskiego, Marcina
Cieplińskiego herbu Ossoria, Feliksa Wicherskiego, Aleksandra Weryhy-Darowskiego, Tadeusza Lady-Zabłockiego; autorów większych form poetyckich i epickich (powieści poetyckich) – Aleksandra Grozy, Adama Pieńkiewicza, Edwarda Gallego, Józefa Kotoniego, Fryderyka Krauzego i innych. Osobno uczony rozpatruje prozę ukrainofilską lat trzydziestych–
pięćdziesiątych, stwierdzając, że jest ona ciekawsza, bardziej urozmaicona. Poezja w tym
czasie niejako ulega stagnacji, naśladując Malczewskiego, Zaleskiego, Padurę, przekształcając się w modny i opatrzony szablon. Natomiast gatunki narracyjne dopiero zaczynają się
kształtować – przed nimi otwierają się różnorodne możliwości.
Hnatiuk konsekwentnie kreśli drogę rozwoju form epickich, powstających w atmosferze
polemik z autorami francuskimi i angielskimi (Walterem Scottem, Stendhalem, Balzakiem,
Dickensem, Victorem Hugo, George Sand, Eugène’em Sue). Wśród autorów hołdujących
walterskotowskiej formie powieści wymienia Rzewuskiego i Grabowskiego, nie zapominając
dodać, iż są oni także twórcami gatunku gawędy szlacheckiej i propagatorami pamiętnikarstwa. Ciekawe wnioski wysuwa Hnatiuk odnośnie do pisarstwa i postawy ideologicznej
Rzewuskiego. Zaznaczając, że organizacyjnie nie należał on do grupy Zaleskiego–Goszczyńskiego–Padury, uważa jednak, iż jego magnackie ukrainofilstwo było swego rodzaju zapowiedzią przyszłego politycznego przejścia z obozu polskiego do ukraińskiego takich działaczy,
jak Wacław Lipiński i hrabia Tyszkiewicz6, co stało się już na początku w. XX (s. 556).
Grabowskiego ceni Hnatiuk przede wszystkim jako krytyka literackiego i teoretyka „szkoły
ukraińskiej”, lecz także jako twórcę powieści walterskotowskiej, nazywanego zresztą ukraińskim Walterem Scottem przez pisarza ukraińskiego Pantelejmona Kulisza (s. 566). Inicjatorem zaś romantycznej powieści społecznej jest dla badacza Józef Ignacy Kraszewski; jego
głównym atutem stało się odejście od budzącej już wówczas znudzenie stylizacji folklorystycznej i odnalezienie nowego gatunku i nowej formy dla wyrażenia nastrojów chłopofilskich.
W literaturze polskiej istniało wcześniej ornamentalne, jak twierdzi autor omawianego tomu,
rozumienie ludowości, Kraszewski natomiast hołdował idei współczesności i hasłu emancypacji ludu (s. 568)7. Wśród pisarzy ukrainofilów wymienia Hnatiuk także Fisza, Marcinkowskiego czy Leona Kunickiego, dając krótką, acz głęboką charakterystykę ich dorobku.

5
6
7
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Autor odpowiedniego hasła w Polskim słowniku biograficznym (t. 23. Wrocław 1978, s. 823–824)
jest co do udziału Olizarowskiego w powstaniu absolutnie przekonany.
Chodzi tu najprawdopodobniej o hrabiego Jana Józefa T y s z k i e w i c z a (1867–1903).
Zob. też J. K r a s z e w s k i, Studia literackie. Wilno 1842, s. 28–29.
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I znowu nie może ominąć uczony przedstawicieli ruchu ukrainofilskiego piszących po
ukraińsku. W latach trzydziestych–pięćdziesiątych należeli do nich Spirydion Ostaszewski
(autor kilku zbiorków poetyckich i bajek) oraz Antoni Szaszkiewicz (przywódca bałagulszczyzny – skarnawalizowanej wersji protestu przeciw zastojowi umysłowemu i kulturowemu
w latach trzydziestych–czterdziestych w. XIX, ujawniającej się głównie na jarmarkach berdyczowskich8).
W kontekście życia kulturowego Ukrainy Prawobrzeżnej bardzo ważny jest także rozwój
teatru ukrainofilskiego, który w pracy Hnatiuka również znalazł swoje miejsce. Uczony
wspomina o trupach teatralnych i stałych scenach działających w Niemirowie, Kamieńcu,
Krzemieńcu i przede wszystkim w Żytomierzu. Tu prężnym dramaturgiem był Karol Heincz,
autor sztuk ukraińsko- i polskojęzycznych, typowy ukrainofil poruszający tematy pseudohistoryczne, tradycyjnie ukierunkowany na ukraińską etnografię teatralną.
Ostatni etap rozwoju prawobrzeżnego ukrainofilstwa romantycznego w historii stosunków kulturowych i literackich polsko-ukraińskich to chłopomania, którą Hnatiuk ocenia
dość niejednoznacznie. Rozłamy, widoczne w środowisku zróżnicowanych świadomościowo
studentów Uniwersytetu Świętego Włodzimierza w Kijowie w połowie w. XIX, nakreśliły dwie
oddzielne drogi rozwojowe – polską i ukraińską, jak również świadczyły o nadejściu nowego
etapu w rozwoju ruchu ukrainofilskiego, dla którego istniejące ramy pojmowania patriotyzmu
i koncepcji ojczyzny stają się anachroniczne. Ogólnie rzecz biorąc, chłopomani – szlacheccy
synowie, zwłaszcza tzw. renegaci – ci najbardziej znani, którzy zmienili tożsamość narodową
(jak np. Wołodymyr Antonowycz), mimo negatywnych opinii ich współczesnych, w historiografii i literaturoznawstwie ukraińskim byli oceniani pozytywnie. Rzecz ciekawa, chociaż
chłopomani, z Antonowyczem na czele, stali u źródeł narodowego odrodzenia ukraińskiego,
Hnatiuk mocno zaznacza swój negatywny stosunek do ich wystąpień i działalności. W pewnym sensie piętnuje ich etnograficzny nacjonalizm, jak i wąskie nacjonalistycznie zapatrywania inteligencji ukraińskiej, która nie poparła dążeń niepodległościowych Polaków i powstania 1863 roku. Główny zarzut Hnatiuka bierze się z tego, że chłopomani, demonstrując
swoją quasi-ludowość i wprowadzając kult narodowego poety Szewczenki, zaakceptowali
panujący ustrój społeczny i poszli na ugodę z caratem, lekceważąc przy tym rewolucyjne
próby zmian politycznych i społecznych. Co więcej, badacz wręcz posądza ideologa ruchu
Antonowycza o dwulicowość, służalczość, serwilizm, schlebianie „potędze Rosji” i o zgodę na
istnienie literatury ukraińskiej jako „literatury regionalnej” lub „podliteratury” (s. 616).
Pozostawiając na boku ocenę swoistego makiawelizmu Antonowycza, warto w tym miejscu
podkreślić oryginalność przekonań Hnatiuka i jego odwagę, niezależność (gwoli przypomnieniu, rozprawa została obroniona w r. 1938 – w jednym z okresów najcięższych dla inteligencji ukraińskiej).
Niestety, w związku z ograniczonym zasięgiem studiów i niemożnością wyjazdu na
kwerendy do polskich bibliotek Hnatiuk niekiedy niepotrzebnie odkrywa fakty literackie
nieznane uczonym ukraińskim, choć oczywiste dla innych badaczy. Jako przykład przywołajmy sprawę ustalenia autorstwa dramatu Hapka w utrapieniu (1861), napisanego w języku ukraińskim, z polskojęzyczną przedmową. W recenzowanej pracy pojawia się informacja
o tym, że udało się dotrzeć do jedynego wówczas w Związku Radzieckim egzemplarza tego
dramatu, przechowywanego w Leningradzkiej Bibliotece Publicznej, i ustalić autora: Mariana Gorzkowskiego (s. 618) – powieściopisarza, dramaturga, kolekcjonera, bardziej znanego
jako przyjaciel, sekretarz i pamiętnikarz Jana Matejki, wielokrotnie przedstawianego na

8
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Niestety, rozważania Hnatiuka na temat bałagulszczyzny nie zostały uwzględnione w najbardziej
chyba gruntownym omówieniu tego zjawiska autorstwa A. N a w a r e c k i e g o (Bałaguły. W: Pokrzywa. Eseje. Chorzów–Sosnowiec 1996).
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obrazach słynnego malarza9. Hnatiukowi wydaje się, że jest pierwszym badaczem, który ten
fakt zweryfikował. Nawiasem mówiąc, z tego samego powodu za pioniera-odkrywcę uważał
się poniekąd Wołodymyr Daniłow – ukraiński i rosyjski literaturoznawca, który opublikował
artykuł zawierający dane biograficzne Gorzkowskiego i analizę wspomnianego dramatu10.
Gdyby Hnatiuk miał dostęp do Bibliografii Estreichera (a widać z wykazu źródeł, że mało
z niej korzystał, choć we fragmencie o Słowikowskim wspomina o niej ás. 511ñ), autorstwo
Hapki w utrapieniu nie budziłoby żadnych wątpliwości11.
Kolejna uwaga sprowadza się do tego, że badacz dość pobieżnie omawia niektórych
autorów lub ich twórczość. Poza jego zainteresowaniem pozostaje Leonard Sowiński, o którym tylko wspomina w kontekście chłopomanów i jako jego główne osiągnięcie wymienia
tłumaczenie Hajdamaków Szewczenki na język polski, zupełnie pomijając twórczość własną
autora, m.in. dramat Na Ukrainie (1873). Podobnie zresztą postępuje z utworem Pogranicze
naddnieprzańskie. Szkice społeczności ukraińskiej w wieku XVIII (1863) Marcinkowskiego –
omawiając inne powieści tego autora (mniej naznaczone ukrainofilstwem), jedynie kilka zdań
poświęca wspomnianej publikacji, która świadczy o konkretnych zapatrywaniach światopoglądowych pisarza. Jak się wydaje, te pominięcia spowodowane zostały chęcią szybszego
skończenia pracy i upowszechnienia jej wniosków, co mogło być w każdej chwili udaremnione. Poniekąd tak się stało ze spuścizną naukową Hnatiuka po obronie rozprawy habilitacyjnej.
Pozostając przy pewnych niedopracowaniach i niedociągnięciach uczonego, można
wskazać na pojedyncze błędy faktograficzne w omawianym tomie, jak np. informację o tym,
że Czajkowski rozpoczął swoją karierę literacką od nierymowanego poematu (!) Powieści
kozackie, a dopiero później przeszedł do gatunku powieści (s. 498), albo że Koliszczyzna
i stepy to pierwsza powieść walterskotowska (!) Grabowskiego (s. 557). Rzecz jasna, tego typu
nieścisłości należy w pracy o takiej objętości potraktować jako niedopatrzenia, nie wpływające na jej ogólny poziom.
Recenzowana publikacja zawiera także inne dzieła Hnatiuka – artykuły drukowane
w periodykach i tomach zbiorowych. Poza rozprawami o działalności i twórczości Padury (Tymko Padura. Krytyczno-biohraficznyj ta istoryczno-literaturnyj narys; Padura, Rylejew i dekabrysty; Tymko Padura w ukrajinśkomu istoryczno-kulturnomu procesi) warto
wspomnieć teksty poświęcone omówieniu kontaktów Szewczenki z literatami i literaturą
polską (Szewczenko w stosunkach z polakamy áSzewczenko w kontaktach z Polakamiñ;
Polśki sympatiji ta antypatiji Tarasa Szewczenka áPolskie sympatie i antypatie Tarasa
Szewczenkiñ) oraz analizie wpływów działalności Mychajły Maksymowycza (Wpływy Maksymowycza na polśko-ukrainśku szkołu áWpływy Maksymowycza na polsko-ukraińską szkołęñ;
M. O. Maksymowycz i storiczczia ukrajinśkoji naukowo-kulturnoji praci áM. O. Maksymowycz
i stulecie ukraińskiej pracy naukowo-kulturowejñ) czy interpretacji twórczości poszczególnych autorów (Polśkyj literator M. Hrabowśkyj ta joho pryjateluwannia z P. Kuliszem áPolski
literat Michał Grabowski i jego przyjaźń z Pantelejmonem Kuliszemñ; Spyrydon Ostaszewśkyj. U switli ukrajinśkoho burlesku áSpirydion Ostaszewski. W świetle burleski ukraińskiejñ;
Ukrajinśkyj folkłor u polśkych pererobkach áOłeksandr Hrozañ áFolklor ukraiński w przeróbkach polskich (Aleksander Groza)ñ), a także ukazaniu przywoływanego już zjawiska
bałagulszczyzny (Jarmarkowe ukrajinofilstwo w żytti ta literaturi ábałahulszczynañ áJar-

9
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Zob. Polski słownik biograficzny. T. 8. Wrocław 1959–1960, s. 335–336. E. Ł e p k o w s k i w haśle o Gorzkowskim tylko napomyka o działalności literackiej autora Hapki w utrapieniu, wspominając jedyną jego powieść – Księdzówna.
W. D a n i ł o w, „Hapka w utrapieniu” Mariana Hożkowśkogo. W zb.: Mystectwo – folkłor – etnohrafija. Naukowi zapysky. T. 1. Kyjiw 1947.
K. E s t r e i c h e r, Bibliografia polska XIX stulecia. T. 2. Kraków 1874, s. 65–66.
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marczne ukrainofilstwo w życiu i literaturze (bałagulszczyzna)ñ) – i jeszcze kilka innych. Są
one nie mniej wartościowe niż przedstawiona tu szczegółowo rozprawa habilitacyjna. Przynoszą ważny i często marginalizowany materiał faktograficzny oraz ciekawe interpretacje.
Świadczą jednocześnie o głębokiej znajomości przedmiotu analizy, o chęci uratowania przed
zapomnieniem bardzo istotnej karty w dziejach stosunków kulturowych polsko-ukraińskich,
o wspólnocie ówczesnych wartości i randze wpływów stymulujących rozwój kulturowy. Należy jeszcze raz podkreślić znaczenie dorobku naukowego Wołodymyra Hnatiuka – ukraińskiego polonisty i komparatysty, który po dekadach dołączył wreszcie do uczestników debaty o romantyzmie polskim i romantycznej literaturze polsko-ukraińskiej.
Abstract
MARIYA BRACKA Taras Shevchenko National University of Kyiv
ORCID: 0000-0002-0883-9973
REGAINED VOICE IN A DISCUSSION OVER THE POLISH ROMANTICISM
The review discusses a volume of selected papers by a Ukrainian Volodymyr Hnatiuk, Polish literature
scholar and comparatist of the Inter-war Years. As based on archive sources and analyses of texts by
Romantic Ukrainophiles, the researcher formulates his own conception of “Ukrainian school” literary
heritage in the Polish Romanticism seen as a Romantic Polish-Ukrainian literature. He investigates the
development and fall of the 19th c. Ukrainophile movement, marking certain analogies with the Provençal movement. The publication in question contains Hnatiuk’s hardly accessible papers and his postdoctoral dissertation, the latter of which develops the aforementioned conception.

DOI: 10.18318/pl.2019.2.13

JAROSŁAW ŁAWSKI Uniwersytet w Białymstoku

PIERWSZA PANORAMA BADANIA NAD ROMANTYZMEM W INSTYTUCIE BADAŃ
LITERACKICH PAN (1948–1989)
M a r e k K w a p i s z e w s k i, OD MARKSIZMU DOGMATYCZNEGO DO HUMANISTYKI
ROZUMIEJĄCEJ. BADANIA NAD ROMANTYZMEM W IBL PAN W LATACH 1948–1989.
(Recenzenci: Maria Kalinowska, Maria Woźniakiewicz-Dziadosz. Indeks osób: Michał Bandura). Warszawa 2016. Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, ss. 232.
Dwie okoliczności czynią moją wypowiedź nietypową. Po pierwsze, kontekst jubileuszowy,
w jakim pojawiła się recenzowana książka. Trudno nie zauważyć, iż wraz z innymi publikacjami, takimi jak pasjonujący zbiór świadectw w dwu tomach IBL w PRL1, praca Marka
Kwapiszewskiego wpisuje się w nurt podsumowań 70-letniego etapu rozwoju środowiska literaturoznawczego Instytutu Badań Literackich PAN w latach 1948–2018. Środowiska
o fundamentalnym znaczeniu dla całej polonistyki polskiej, przez półwiecze wytyczającego
kierunki badawcze, otwartego na świat i nowoczesne metodologie, choć, co oczywiste, nie
jedynego w kraju, które miało tego typu szerokie ambicje. W tym przypadku, w przypadku

1
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Zob. IBL w PRL. Red. E. K i ś l a k. [T.] 1: Studia i wspomnienia; [t.] 2: Sylwetki: wspomnienia; [t.] 3:
Archiwalia. Warszawa 2016. Zob. też jako kontekst M. S a g a n i a k, Strukturalizm: pytania otwarte. Warszawa 2016.
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IBL PAN, można mówić o spełnieniu się, wprawdzie niełatwym, pewnego humanistycznego,
naukowego i edukacyjnego projektu odnowienia badań literaturoznawczych w Polsce.
Druga okoliczność, która musi tu być przywołana, ma zupełnie inny i smutny charakter. Autor książki Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej, dr hab. Marek
Kwapiszewski (1 II 1946 – 11 VI 2017), profesor emerytowany UMCS, zmarł tuż po wydaniu
tej pracy: nagle, niespodziewanie. Jego śmierć każe spojrzeć na omawiany tom z innej perspektywy, z dystansu, jako na podsumowanie jego drogi naukowej2. Z pozoru jest to podsumowanie zaskakujące, uczony znany był bowiem nade wszystko jako znakomity badacz
ukraińskich wątków w romantyzmie polskim, interpretator wczesnej liryki Juliusza Słowackiego, twórczości Michała Czajkowskiego, Antoniego Marcinkowskiego, Michała Grabowskiego, Zenona Fisza, wreszcie kręgu autorów czasopisma „Gwiazda”3. Najważniejsze bodaj
w tym zakresie teksty zbierała jego monografia habilitacyjna Późny romantyzm i Ukraina
(2006), a chyba ostatnią pracą naukową, jaką wykonał, była znakomita recenzja wydawnicza edycji pism Fisza (pierwszej od 100 lat)4.
Sięgając jednak głębiej w życiorys naukowy Kwapiszewskiego, odkrywamy z łatwością
zasadę, która sprawiła, iż to właśnie on był niejako predestynowany do napisania metamonografii o IBL-owskich badaniach romantyzmu. Całe swoje wykształcenie „romantologiczne”
zawdzięczał bowiem inspiracjom twórczyń potęgi IBL-owskiej szkoły badań nad tą epoką:
Marii Janion i w szczególności Marii Żmigrodzkiej, za której ucznia się uważał. Stało się
dobrze, iż pierwszą tego typu pracę napisał uczony doskonale znający środowisko IBL-u od
lat siedemdziesiątych XX wieku, a zarazem patrzący na nie z pozastołecznej perspektywy
Lublina i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a więc też z miejsca, gdzie teoretyczne
i syntetyczne propozycje IBL-owskiego „centrum” badawczego implementowało się w różnej
proweniencji materiale interpretacyjnym, np. w dziełach twórców pogranicza polsko-ukraińskiego. To ostatnie było właśnie domeną Kwapiszewskiego.
Książka odznacza się syntezą kilku opozycyjnych perspektyw: wewnętrznej (IBL-u oglądanego od środka) i zewnętrznej; empatycznej i krytycznej; obiektywizującej i naznaczonej
subiektywnymi sympatiami jej autora, ucznia mistrzyń studiów IBL-owskich i oryginalnego
kontynuatora, praktyka badań nad romantyzmem i dydaktyka. A Kwapiszewski jest do dziś
uważany za postać legendarną właśnie jako dydaktyk, który wychował ogromną grupę polonistów i znanych już dziś literaturoznawców. Konkludując, nie mogło być lepszego wyboru, gdy chodzi o powierzenie – w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – zadania mającego na celu stworzenie monografii poświęconej dziejom badań nad
romantyzmem w IBL PAN w powojennym półwieczu, niż właśnie Marek Kwapiszewski,
uczony z UMCS w Lublinie, zarazem rudymentarnie związany z IBL-owskim modelem studiów
nad literaturą5.

2

3

4

5

III.indd 202

Zob. A. B a g ł a j e w s k i, Marek Kwapiszewski (1 lutego 1946 – 11 czerwca 2017). „Pamiętnik
Literacki” 2017, z. 3. – K. K o r o t k i c h, Marek Kwapiszewski: wspomnienie. „Bibliotekarz Podlaski” 2017, nr 4.
Zob. np. M. K w a p i s z e w s k i: Karol Baliński. W zb.: Literatura krajowa w okresie romantyzmu
1831–1863. T. 2. Red. M. J a n i o n, M. D e r n a ł o w i c z, M. M a c i e j e w s k i. Kraków 1988.
„Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku”. Seria 3; Michał Czajkowski wobec prawosławia. W zb.:
Bizancjum – prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku. Red. J. Ł a ws k i, K. K o r o t k i c h. Białystok 2004.
M. K w a p i s z e w s k i, Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego. Warszawa 2006. Zob. też recenzje tej monografii: J. Ł a w s k i e g o („Wiek XIX” 2009) i E. K i ś l a k („Litteraria Copernicana” 2009, nr 2).
Tom powstał w ramach projektu NPRH nr 11H 11 0225 80, zatytułowanego: Instytut Badań Literackich w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym PRL w latach 1948–1989. Postawy inteligencji wobec przemian społecznych i politycznych. Monografia środowiska intelektualnego.
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Nie znaczy to, że zadanie było dla niego łatwe. Przeciwnie. Z jednej strony, stanął on
przed koniecznością paradoksalnego przezwyciężenia własnej optyki i własnej zdecydowanie
afirmatywnej praktyki w zakresie romantologii IBL-owskiej. Kwapiszewski patrzył bowiem
na nią z nie dającą się ukryć sympatią, z sentymentem. Była to część jego doświadczenia
życiowego, głębiej rzecz ujmując: egzystencjalnego. Aby wyrazić siłę tego związku ze szkołą
badań i środowiskiem, sięgnął autor w zakończeniu książki najpierw po głos Marii Janion,
wydobywającej „d r a m a t y z m”, „ujawnianie romantycznych antynomii wewnętrznych”
epoki, którą uczona określa finalnie jako „universum wielogłosowe, jako W i e l k i D i a l o g”
(s. 224–225)6. Zaraz potem odwołał się do myśli Michała Głowińskiego, niewątpliwie uznając
ją za swoją:
„Omówione w tej książce dokonania naukowe stały się ważnym układem odniesienia
dla posługującej się już zgoła innym paradygmatem badawczym, młodszej generacji eksploratorów romantyzmu i jego szeroko rozumianej tradycji. Niepodobna wszakże nie zgodzić się
ze sformułowaną w roku 2010, zabarwioną melancholią i nostalgią konstatacją Michała
Głowińskiego: »Z niejakim żalem trzeba stwierdzić, że w ostatnich dwu dziesięcioleciach
studia nad romantyzmem polskim – poza paroma wyjątkami – nie osiągają tego co poprzednio poziomu«” (s. 225)7.
Jak jednak pisać historię badań, które uznaje się za bezapelacyjnie najlepsze, takie
nawet, którym żadna współczesność sprostać nie może? W tym miejscu Kwapiszewski musiał dokonać poważnego przekroczenia własnej perspektywy – w dobrym tego słowa znaczeniu nazwałbym ją sentymentalną.
Z drugiej strony, stanęło przed nim wiele problemów natury nader zasadniczej: w jaki
sposób oddzielić dorobek „romantologiczny” od studiów nad innymi twórcami i epokami
w dokonaniach badaczy, którzy chętnie wybierali różne okresy, poetyki, style (Ryszard Przybylski, Jacek Trznadel, Alina Kowalczykowa, Jarosław Marek Rymkiewicz)? I kwestia jeszcze
bardziej fundamentalna: jaką regułę porządkującą, konstrukcyjną zastosować dla opisu
półwiecza, w którym równie istotne jak poszczególne osobowości badawcze były, stawały się
pojedyncze książki, konferencje naukowe, sympozja? Przyjęcie klucza osobowości eliminowałoby ważne książki i sesje, będące wydarzeniami, ale też zmuszałoby do określenia subiektywnej listy najwybitniejszych uczonych. Z kolei koncentracja na monografiach i sesjach
zniweczyłaby zamiar pokazania wkładu takich indywidualności, jak np. Maria Janion,
Maria Żmigrodzka, Zofia Stefanowska, Ryszard Przybylski, Alina Witkowska.
Niewątpliwie odpowiedzią na te aporie, dylematy konstrukcyjne jest omawiana praca
w jej obecnym kształcie. Ma ona precyzyjny, bardzo dobry tytuł, trafnie oddający charakter
przemiany, jaką przeszło środowisko w ciągu 41 lat (1948–1989). Praca składa się z dziewięciu rozdziałów, które oznaczone są cyframi arabskimi (od 1 do 9), bez żadnych dookreśleń
ich treści. Jak na dzieło będące rodzajem swoistej metarefleksji to rozwiązanie zastanawiające, zbliżające poetykę tej książki naukowej do wypowiedzi o charakterze albo eseistycznym,
albo wspomnieniowym8. Na pewno jest to rozwiązanie kontrowersyjne, wrócimy do niego na
końcu rozważań.
Niełatwo opisać więc, o czym traktują poszczególne części pracy. Część 1 przedstawia –
idąc za tytułem całej książki – dogmatyczne, marksistowsko-leninowskie początki IBL PAN
jako instytucji stworzonej z ideologicznej motywacji w początkach epoki stalinowskiej. In-

6
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Badacz przywołuje tu pracę M. J a n i o n Powrót romantyzmu i powrót do romantyzmu (w: Odnawianie znaczeń. Kraków 1980, s. 70–71).
Przytoczony przez Kwapiszewskiego cytat pochodzi z artykułu M. G ł o w i ń s k i e g o Dzieje romantyzmu w PRL. (Najkrótszy kurs) (w: Realia, dyskursy i portrety. Studia i szkice. Kraków 2011, s. 78).
W istocie nie jest to jednak ani esej, ani wspomnienie, lecz książka łącząca ambicje metakrytycznej
monografii z elementami eseistycznej narracji i (głęboko skrytymi) strukturami wspomnieniowymi.

2019-06-10 16:38:04

204

Recenzje i przeglądy

stytucji, która miała wywieść literaturoznawstwo mieszczańsko-burżuazyjne na nowe trasy
marksistowskiej metodologii, tego uniwersalnego klucza otwierającego najpierw wszystkie
tajemnice historii, a zaraz potem – wszelkich zjawisk kultury, w tym tekstów literatury.
Kwapiszewski jest tu, co cenne, obiektywnym sprawozdawcą, bardzo jasno, ale bez jakiegokolwiek zacietrzewienia, okazującym krytycyzm wobec dokonań tych lat. Komentując ponad
100-stronicową rozprawę swej mistrzyni, Marii Żmigrodzkiej, Walka o realizm w estetyce
i krytyce literackiej w kraju w latach 1831–18489, zdobywa się badacz na pierwszy, ale jeden
z wielu w tej książce, przejaw mądrego krytycyzmu: „Na dysertacji z »Pamiętnika Literackiego« ciążą grzechy główne marksizmu doby stalinowskiej: gloryfikacja realizmu jako metody
twórczej, ujęcie procesu historycznoliterackiego w kategoriach »dojrzewania do realizmu«,
schematyczny socjologizm” (s. 24). Rzecz zasadnicza: od dość oczywistych rozpoznań grzechów owego nurtu istotniejszy jest tu obiektywizujący, wyważony styl Kwapiszewskiego. Ów
typ „prezentystycznej” strategii, która z trudem daje się ponieść emocjom, lecz nigdzie nie
łagodzi ostrza krytycyzmu, pokazał autor w całej książce.
Rozdział 2 odsłania (bardzo trafnie!) wpływ „warszawskiej szkoły historii idei” (s. 28) na
przełom w IBL-owskim literaturoznawstwie, jaki dokonał się po śmierci Stalina. Odrzucenie
dogmatyzmu stalinowskiego staje się możliwe dzięki oddziaływaniu takich osobowości, jak
Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko, Andrzej Walicki, Jerzy Szacki, zwolennicy „marksizmu
otwartego” (s. 28). Mocno na ukierunkowanie studiów wpływa też nie tylko odnowienie
metodologii, lecz także jednoczesne z tym „rewizjonizmem” poszerzenie spektrum tematów
podejmowanych przez warszawskich historyków idei jako badaczy utopii, mistycyzmu, mesjanizmu i idei konserwatywnych (co dokonuje się w konfrontacji z ówczesną nauką światową)10. Suma tych czynników rzutuje na kształtowanie się wielkich indywidualności powojennego literaturoznawstwa: Marii Janion, Marii Żmigrodzkiej, Kazimierza Wyki, Stefana
Treugutta, Zofii Stefanowskiej. Przełom metodologiczny oddziałuje również na Stefana Żółkiewskiego11. Trafnie Kwapiszewski dookreśla momenty zwrotne w dziejach środowiska. Co
ważne, przełomy polityczne idą tu w parze z przełomami metodologicznymi:
„Jednak zasadniczy zwrot metodologiczny w prowadzonych w Instytucie badaniach nad
romantyzmem datować trzeba od zorganizowanej w 1959 r. ogólnopolskiej sesji naukowej
w stupięćdziesięciolecie urodzin Słowackiego. Rozpoczynają się wówczas »złote lata« w historii IBL-u” (s. 37).
Znakomite, celne omówienia zasadniczych dzieł epoki przełomu metodologicznego12
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M. Ż m i g r o d z k a, Walka o realizm w estetyce i krytyce literackiej w kraju w latach 1831–1848.
„Pamiętnik Literacki” 1953, z. 1–2.
Jak pisze K w a p i s z e w s k i: „Historia idei była w tym ujęciu historią światopoglądów. Walicki,
Kołakowski i Szacki kładli nacisk na koherencję światopoglądu, Baczko zaś eksponował jego wewnętrzne napięcia – dialektyczne antynomie i wieloznaczności, niedookreślenia i luki problemowe”
(s. 29).
Zob. sylwetkę Żółkiewskiego w: M. H o p f i n g e r, O Stefanie Żółkiewskim. „Kultura i Społeczeństwo”
2015, nr 3.
Badacz omawia następujące „przełomowe” (z lat 1955–1967) prace: M. J a n i o n: Dialektyka historii w polemice między Słowackim a Krasińskim. „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 2; Zygmunt
Krasiński – debiut i dojrzałość. Warszawa 1962; Światopogląd polskiego romantyzmu. W zb.: Proces
historyczny w literaturze i sztuce. Materiały konferencji naukowej, maj 1965. Red. M. J a n i o n,
A. P i o r u n o w a. Warszawa 1967; Tragizm „Konrada Wallenroda” (pierwodruk: 1955). W: Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa 1969; „Agaj-Han” jako romantyczna powieść historyczna.
W: Jw. – K. W y k a: Posłowie. W zb.: Zygmunt Krasiński. W stulecie śmierci. Warszawa 1960; „Pan
Tadeusz”. [T.] 1: Studia o poemacie; [t.] 2: Studia o tekście. Warszawa 1963. – M. Ż m i g r o d z k a,
Karmazyn, palestrant i wiek XIX. Wstęp w: H. R z e w u s k i, Pamiątki Soplicy. Oprac. Z. L e w in ó w n a. Warszawa 1961. – A. W i t k o w s k a, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia.
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dopełnione zostały w ujęciu Kwapiszewskiego w rozdziałach 3 i 4. Pierwszy poświęcony jest
niemal w całości Gorączce romantycznej Marii Janion13. Autor trafnie wydobył i te „czarnoromantyczne”, i te „idylliczne” (Lenartowicz), te krajowe i te emigracyjne wątki studiów Janion,
pokazując, iż Gorączka romantyczna, będąc swoistym apogeum pewnej fazy badań uczonej,
stanowiła też introdukcję do dokonań, które, z jednej strony, przyniosły jej szeroką popularność nawet w dydaktyce szkolnej (antologia Reduta14), z drugiej – otwierały etap najdojrzalszej twórczości naukowej, budowany już razem z bohaterką rozdziału 4 – Marią Żmigrodzką. Wspólne osiągnięcie Janion i Żmigrodzkiej, jakim jest monografia Romantyzm
i historia (Warszawa 1978), w studiach nad epoką zyskało, tak jak Gorączka romantyczna,
pozycję pracy klasycznej. Kwapiszewski zarysowuje jednak całą drogę badawczą Żmigrodzkiej, począwszy od jej imponującej, po dziś dzień aktualnej monografii Orzeszkowa. Młodość
pozytywizmu (Warszawa 1965), a skończywszy na Romantyzmie i historii. Cenna wydaje się
szczególnie charakterystyka różnic w osobowościach badawczych obu uczonych:
„Warto przy tej okazji uwyraźnić odmienność osobowości i postaw badawczych znakomitych autorek. Marię Janion, zafascynowaną głównie historią idei pojętą w duchu humanistyki rozumiejącej, cechowała niezwykła dynamika poznawcza i kreatywność, której towarzyszyło narastające upodobanie do swobodnej narracji o charakterze eseistycznym.
Maria Żmigrodzka, bardziej skoncentrowana na estetyczno-morfologicznej stronie tekstu
literackiego, pomysłowo i dogłębnie drążąca jego warstwy, stawiała na rygorystyczną spójność
i esencjalny charakter dyskursu naukowego. To głównie spod jej pióra wyszły obecne na
kartach książki syntetyczne charakterystyki wielu arcydzieł romantycznych, niezwykle
przydatne w dydaktyce uniwersyteckiej” (s. 120).
Trudno tej obserwacji odmówić trafności. W tym miejscu książki czytelnik po raz kolejny musi jednak wyrazić żal, iż przyjęta perspektywa analizy i oceny lat 1948–1989 wykluczyła z refleksji Kwapiszewskiego takie dokonania obu badaczek (i każdej też z osobna), jak
projekt wydanego, lecz niedokończonego tomu Romantyzm i egzystencja czy badania nad
Strażami nocnymi Bonawentury15. Rozdziały 3 i 4, podobnie jak 5 i 6, należą wszakże do
najlepszych fragmentów tej – najczęściej z roztropnym dystansem „obiektywisty” pisanej –
metamonografii.
Zaznaczywszy pewną predylekcję Janion i Żmigrodzkiej do tematów ciemnych, tragicznych, do czarnego romantyzmu, przechodzi Kwapiszewski do charakterystyki wizji romantyzmu Aliny Witkowskiej i Zofii Stefanowskiej. Rzecz oczywista, są to dwa różne romantyzmy – „idylliczny”, „apolliński” Witkowskiej (s. 121) i skupiony na zagadnieniach interpretacji tekstu, na Mickiewiczu, Norwidzie romantyzm Stefanowskiej (s. 147). Rekapitulacja
dokonań Witkowskiej wydobywa oryginalność jej ujęć w takich tomach, jak klasyczna
praca Mickiewicz. Słowo i czyn (Warszawa 1975), Wielkie stulecie Polaków (Warszawa 1987),
Towiańczycy (Warszawa 1989), lecz badacz nie stroni też od uwag krytycznych 16. Punktem

13
14
15

16
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Warszawa 1962. – Z. S t e f a n o w s k a, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego”, Warszawa 1962. – S. T r e u g u t t, „Beniowski”. Kryzys indywidualizmu romantycznego. Warszawa 1964.
M. J a n i o n, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975. Kolejne wydania: Kraków 2000; Gdańsk
2007.
Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa. Wybór, oprac. M. J a n i o n. Kraków 1979.
M. J a n i o n, M. Ż m i g r o d z k a, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła.
Gdańsk 2015. – B o n a w e n t u r a [A. E. F. K l i n g e m a n n], Straże nocne. Przeł. K. K r z e m i en i o w a, M. Ż m i g r o d z k a. Wstęp S. D i e t z s c h, M. Ż m i g r o d z k a. Oprac. tekstu, red.
J. Ł a w s k i. Białystok 2006.
O Towiańczykach pisze K w a p i s z e w s k i np. tak: „Charakteryzując jego [tj. Towiańskiego] poglądy, badaczka całkowicie pominęła zagadnienia kosmologiczne (które tak zainspirowały Słowackiego), koncentrując się na antropologii, etyce i stosunku do Kościoła katolickiego” (s. 141).
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dojścia jest tu natomiast dla Kwapiszewskiego „»mała« synteza uniwersytecka”, Literatura
romantyzmu (Warszawa 1986; wydania następne: 1987, 1989, 2003), którą ocenia jako „akt
ogromnej odwagi intelektualnej” (s. 144). To chyba przesada. Pisanie syntez akademickich
niesie ze sobą naturalne ryzyko; nie sposób jednak uznać go za coś nadzwyczajnego. Kwapiszewski przekazuje wszakże w tej formule „aktu odwagi” swój zdecydowany i ledwie skrywany dystans wobec wyniku końcowego. Omówienie jest tu bodaj bez wyjątku wyliczeniem
braków. Taka opinia obejmuje też późniejszy (z 1997 roku), wspólny podręcznik Witkowskiej
i Przybylskiego Romantyzm (Warszawa 1997), gdzie: „Witkowska nie zmieniła zasadniczej
koncepcji i kompozycji swego wywodu, rozszerzyła i uszczegółowiła natomiast jego tok,
wprowadziła nowe rozdziały [...] i nieco poluzowała gorset narracyjny” (s. 146). Wydaje się,
że są to sądy zbyt surowe. Dydaktyka uniwersytecka i licealna niemało zawdzięcza obu
podręcznikom: temu Witkowskiej i wspólnemu Przybylskiego i Witkowskiej, co stwierdzam
jako od ponad ćwierćwiecza praktyk tej dydaktyki.
W większym stopniu docenione zostały dokonania „wytrawnej znawczyni epoki” (s. 147),
Zofii Stefanowskiej, autorki prac, które na trwałe weszły w obieg naukowy: monografii Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza
(Warszawa 1962), tomów zbiorowych Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu (Warszawa 1976) i Strona romantyków. Studia o Norwidzie (Lublin 1993). Z wymienionych książek Kwapiszewski uznaje za monografię tylko tę pierwszą, dwie pozostałe określając jako
„zbiory rozpraw i artykułów powstałych w różnym czasie” (s. 148)17. Rzetelne i bardzo wyważone, rzekłbym: sprawiedliwe, omówienie dorobku Stefanowskiej – nie obejmujące, niestety, jej prac rozproszonych, opublikowanych w imponującym tomie Mapa romantyzmu
polskiego. Pisma z lat 1964–2007 (Warszawa 2014), zwracające natomiast uwagę na jej
działalność organizatorską związaną z klasycznymi dziś sesjami naukowymi (o tradycji
barskiej, szlacheckiej, swojszczyźnie i cudzoziemszczyźnie ás. 147, przypis 320ñ), z pracą
jako kierownika Zespołu Psychosocjologii Literatury w Zakładzie Literatury Współczesnej
IBL w latach 1969–1992 – i tym razem kończą stonowane akcenty polemiczne, widoczne
zwłaszcza w odniesieniu do jej lektur Norwida:
„Nie wchodząc w szczegółową polemikę ze zreferowanym tu w grubych konturach niezwykle sugestywnym ujęciem autorki, wypadnie zaznaczyć, że jej koncepcja w pełni przekonuje w odniesieniu do Norwidowskiego świata idei. Gdyby jednak rozważyć – pominięte przez
znakomitą badaczkę – zagadnienia poetyki i organizacji języka artystycznego Norwida oraz
rolę kontekstu ówczesnej poezji europejskiej, zwłaszcza francuskiej (parnasizm, symbolizm),
propozycja rozstrzygnięcia dyskusji dotyczącej miejsca pisarza w polskim romantyzmie
utraciłaby – być może – swój definitywny charakter)” (s. 163).
Niefortunnie wybrzmiewają tu nawet próby wsparcia krytykowanego stanowiska przez
wskazanie na kolejne braki w ujęciu Stefanowskiej. W ogóle taka konstrukcja poszczególnych
(wprawdzie nie wszystkich) rozdziałów, która sprawia, że w zakończeniu zamiast uogólniającej partii konkluzywnej otrzymujemy polemiki oraz katalogi luk i niedopatrzeń, nie wydaje
się szczęśliwa. Można jednak uznać, iż rozdziały 1–6 to pobudzające, z pasją napisane sylwetki badaczy (ich dorobku), których autor znał przez około 40 lat, definiując swój – zawsze
fachowy – stosunek do ich dzieł. Na rozdziały 7–9 przypadło więc już omówienie wszystkich
innych, jakże licznych, zjawisk i osobowości kształtujących lub „tylko” współtworzących
IBL-owskie badania nad romantyzmem. W rozdziałach o najwybitniejszych (według Kwapiszewskiego) osobowościach znajdujemy na stronicach 68–163 wyczerpujące przedstawienie

17
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Osobnego namysłu wymagałaby kwestia, jakie znaczenia Kwapiszewski wiąże ze słowem „monografia”. Przynajmniej Próba zdrowego rozumu jest w tej mierze albo dziełem pogranicznym (monografia – zbiór artykułów), albo nową, „rozluźnioną” formalnie wersją monografii (tak jest np.
traktowana przez dydaktyków uniwersyteckich i nauczycieli).
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ich badań w latach 1948–1989; w rozdziałach 7–9 (s. 164–225, a więc w sumie około 60 stronic) autor pomieścił tak wiele zjawisk, iż ich opisy musiały być z konieczności skrótowe.
Tu właśnie najsilniej ujawniły się kłopoty z uporządkowaniem analizowanego materiału według jasnych kryteriów. W rozdziale 7 Kwapiszewski rozpatruje więc dokonania na polu
norwidologii „historyków literatury i krytyków zajmujących się w IBL-u literaturą nowszą
i najnowszą” (s. 164), w tym: Zdzisława Łapińskiego, Jacka Trznadla, Alicji Lisieckiej18.
W rozdziale 8 prezentuje z kolei dorobek całej wyodrębnionej grupy badaczy-eseistów:
„W połowie lat sześćdziesiątych grono IBL-owskich badaczy epoki powiększyło się o autorów, którzy bądź tylko przejściowo, bądź na stałe związali się z Pracownią Historii Literatury Romantyzmu, nie rezygnując bynajmniej z jednoczesnego uprawiania refleksji naukowej nad rzeczywistością literacką XX wieku. Ryszarda Przybylskiego, Jarosława Marka
Rymkiewicza, Martę Piwińską oraz Alinę Kowalczykową łączyło – w większym lub mniejszym
stopniu – upodobanie do swobodnych, eseistycznych form wypowiedzi historycznoliterackiej
oraz tropienie przejawów obecności tradycji romantycznej w epokach późniejszych. Wszelako tak pod względem skali talentu, zakroju podejmowanej problematyki, jak wyboru narzędzi metodologicznych każdy z wymienionych autorów jawił się jako odrębna osobowość
badawcza” (s. 171).
Nie jest to zresztą lista kompletna, bo Kwapiszewski dopełnia obraz – i słusznie – zarysem sylwetki badawczej Janiny Kamionki-Straszakowej, a także minirecenzją „cennej książki Zdzisławy Kopczyńskiej i Lucylli Pszczołowskiej O wierszu romantycznym (Warszawa
1963), pod jedną okładką scalającej przygotowane pod kierunkiem Marii Dłuskiej rozprawy
doktorskie obu autorek” (s. 210). Wreszcie rozdział 9 to przegląd kluczowych „konferencji
naukowych, organizowanych przez IBL” (s. 213), które odegrały nie tylko ważną, jak pisze
Kwapiszewski, lecz czasem wręcz zasadniczą rolę w „ogólnopolskim życiu polonistycznym”,
by wspomnieć sesję Słowacki mistyczny (Warszawa, 10–11 XII 1979). W tym bardzo krótkim
rozdziale (s. 213–225) „w formie sygnału informacyjnego” dołączono również „trzy monumentalne przedsięwzięcia edytorskie zrealizowane w IBL PAN” (s. 221): III serię „Obrazu
Literatury Polskiej XIX i XX Wieku”, Kronikę życia i twórczości Mickiewicza, zaprojektowaną
jeszcze przez Stanisława Pigonia, oraz Słownik języka Adama Mickiewicza pod redakcją
Konrada Górskiego i Stefana Hrabca (Warszawa 1962–1983). Przyjęte przez autora ramy
rozdziału nie pozwoliły na szersze analizy i oceny tych zjawisk. Podobnie – zbyt skrótowo
wybrzmiewa tu „refleksja zamykająca”; w istocie wymagałaby ona osobnego rozdziału.
Trudno wszakże odmówić racji, wyważonej, ale oddającej sprawiedliwość całemu środowisku IBL PAN, konstatacji finalnej Kwapiszewskiego, sformułowanej zanim, kończąc
książkę, odwołał się on do sądów Janion i Głowińskiego (już tu cytowanych). Konstatacja
owa brzmi tak:
„Prowadzone w IBL PAN badania nad romantyzmem w latach 1956–1989, po wyemancypowaniu się uczonych z marksizmu zdogmatyzowanego, stworzyły fundament nowoczesnej
wiedzy o epoce, Instytut zaś stał się centrum polonistycznego życia kraju. Jak wskazywaliśmy, każda z wybitnych indywidualności, osiągnąwszy pełną dojrzałość intelektualną, szła
własną drogą, miała odrębny horyzont problemowo-metodologiczny i właściwy sobie styl”
(s. 224).
Pora na konkluzje. Niewątpliwie Marek Kwapiszewski podjął się zadania, które, używając jego własnej formuły, nazwę „aktem ogromnej odwagi intelektualnej” (s. 144). Pokusił
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Krytycznemu omówieniu zostają poddane prace: Z. Ł a p i ń s k i, Norwid. Kraków 1971. – J. T r z n ad e l, Czytanie Norwida „Próby”. Warszawa 1978. – A. L i s i e c k a, Norwid. Poeta historii. Londyn
1973. Zawarte w książce Lisieckiej artykuły i szkice ocenia K w a p i s z e w s k i surowo: „Pisane
z erudycyjną dezynwolturą, nie zawsze przekonująco zharmonizowaną z przedmiotem rozważań,
prowadziły często do generalizacji powierzchownych i chybionych” (s. 169–170).
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się o zarys dziejów badań nad romantyzmem w okresie, który – od stalinizmu dogmatycznego do epoki rozkładającego się PRL-u lat osiemdziesiątych XX wieku – badaniom nie
służył. Najlepsze karty omawianej książki (rozdziały 1–6) pokazują przejście projektu ideologicznego o stalinowskich korzeniach w fazę naukowego życia środowiska IBL PAN, które,
bogate w osobowości, wykształciło polifoniczną wizję Romantyzmu przez wielkie „R”. Polifoniczną metodologicznie, nowoczesną, ale też polifoniczną w kontekście tych, którzy ten romantyzm „pisali”. Piętno osobowości znać tu bowiem w stylu, tematach, sposobie analizy
nawet u takich badaczy, którzy wspólnie tworzyli monografie (casus Janion i Żmigrodzkiej,
celnie wydobyty przez Kwapiszewskiego).
Szczególnie zaś zobiektywizowane przedstawienie początków badań w IBL-u, opartych
na dogmatycznym marksizmie, podbudowane cytatami z prac Żmigrodzkiej, Żółkiewskiego,
Janion, Wyki, robi bardzo dobre wrażenie jako wolna od napastliwości prezentacja „instytucji stricte ideologicznej (monoideologicznej)”, która podług formuły Janusza Sławińskiego
„wytwarzać” miała „język ideologiczny” służący „do podjęcia dzieła pełnej rewaloryzacji
dziejów literatury ojczystej” (s. 3)19. Kwapiszewski pokazuje jednak, jak ten projekt bardzo
szybko, bo już po 1956 roku, wymyka się z rąk jego organizatorów-ideologów, a oni sami od
apologii „marksizmu dogmatycznego” przechodzą przez fazę „marksizmu otwartego” po okres
inspiracji zachodnioeuropejskimi i rodzimymi metodami, takimi jak strukturalizm, krytyka
tematyczna, studia feministyczne i postkolonialne (i liczne inne „zwroty” w humanistyce).
Dobrze widać tę metamorfozę właśnie w zarysach sylwetek badawczych Janion, Żmigrodzkiej,
Witkowskiej i Stefanowskiej, nieco słabiej, bo zabrakło miejsca, czasu i rozmachu, w omówieniach dokonań innych uczonych z tychże kręgów.
Autor, jak pisałem, stanął przed zadaniem doprawdy „odważnym”: powiązać dzieje
środowiska badaczy romantyzmu z dziejami wydarzeń naukowych (sesje), projektów edytorskich, najwybitniejszych osobowości. Wybrał model hybrydycznej konstrukcji, łączącej
wszystkie te perspektywy. Nie mogło się to w pełni powieść w tak szczupłym tomie, jednak
powiodło się w najlepszych jego rozdziałach. Szkoda, że zabrakło tu ujęcia historii środowiska badaczy romantyzmu z IBL PAN na szerszym tle dziejów polskiej, warszawskiej inteligencji, wpisanej przecież w toczący się od XVIII wieku spór Oświecenia i Tradycji20. Brak mi
też rozleglejszej perspektywy dopowiedzeń i konkluzji – informacji o tym, jakie były losy
omawianych badaczy i zjawisk w ćwierćwieczu 1990–2015. Chciałbym też obszerniejszych
konkluzji samego Marka Kwapiszewskiego, choćby oceny miejsca badań nad romantyzmem
w świetle wszelkich innych badań literaturoznawczych prowadzonych przez IBL. Inaczej
książka ta wyglądałaby, inne wskazywałaby hierarchie, gdyby dała też bodaj wstępny zarys
oddziaływania środowiska na polonistykę uniwersytecką oraz szkolną w kraju i (co ważne)
za granicą21. Chciałoby się przeczytać rozdział o takich „nośnikach” romantologii IBL-owskiej,
jak czasopisma naukowe („Pamiętnik Literacki”, „Teksty”) czy perypetie wydawnicze książek
podlegających cenzurze. Poniekąd niektóre te wątki znajdziemy w tomach dopełniających
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Kwapiszewski otwiera swą pracę cytatem z hasła autorstwa J. S ł a w i ń s k i e g o: Instytut Badań
Literackich. W: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Ł a p i ń s k i, W. T o m a s i k. Kraków
2004, s. 76.
Zob. Dzieje inteligencji polskiej. T. 1: M. J a n o w s k i, Narodziny inteligencji 1750–1831. Warszawa
2008; t. 2: J. J e d l i c k i, Błędne koła 1832–1864. Warszawa 2008; t. 3: M. M i c i ń s k a, Inteligencja na rozdrożach 1864–1918. Warszawa 2008.
Ogromny był wpływ prac badaczy z IBL PAN na polonistyki w krajach socjalistycznych; to oddziaływanie nie ustało po 1989 roku. Wielką rolę odegrała potem Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Zob. Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Red. A. W ó j t o w i c z. Warszawa 2013.
– Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria 2: Wiktor Choriew in memoriam. Wstęp J. Ł a ws k i. Red. A. J a n i c k a, G. K o w a l s k i, Ł. Z a b i e l s k i. Białystok 2013.
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ten wizerunek (IBL w PRL). Wyobrażam sobie też historię recepcji dokonań i polemik z nimi
(tu częściowo sygnalizowaną w przywołaniach wybranych recenzji; podkreślę: wybranych).
Muszę też krytycznie odnieść się do edytorskiej koncepcji książki: złożona z 9 rozdziałów,
nie ma spisu treści. Jest tu indeks osobowy, powinien być indeks tytułów. Dlaczego rozdziałom nie nadano tytułów? Bardzo utrudnia to zorientowanie się w treści pracy, budzącej, co
zaświadczam, zainteresowanie znacznie szerszego kręgu odbiorców (badaczy, nauczycieli)
niż tylko krąg warszawski. Na słynnym „drzewie”, które znajdziemy w Księdze Janion22,
zidentyfikujemy bez trudu, tylko wśród jej uczniów, ogromną część środowiska badaczy-polonistów z całego kraju. To jest też książka o nich (przynajmniej w jakiejś części).
Kwapiszewskiemu na pewno jednak udało się stworzyć podstawy, podwaliny przyszłego – może szerszego – opracowania dokonań literaturoznawców z IBL PAN. Jako książka
uczonego związanego z ową instytucją odzwierciedla, by tak rzec, prawdę wewnętrznych
przeświadczeń tego środowiska, pokazuje jego hierarchie wewnętrzne, preferencje tematyczno-ideowe, fobie i sympatie. Jako książka badacza piszącego z zewnętrznego, lubelskiego
horyzontu zachowuje umiar i (najczęściej) mądry krytycyzm wobec referowanych poglądów
naukowców, wydobywając, co ważne, istotne miejsca ich dorobku. Tworzy tym samym punkt
wyjścia do oceny dokonań IBL PAN w zakresie studiów nad romantyzmem jako jednego
z fundamentalnych dla nich centrów23. Centrum wyjątkowo szczodrze obdarzonego przez
los wybitnymi, nieprzeciętnymi osobowościami badawczymi.
Czytając książkę Marka Kwapiszewskiego, pracę pionierską i odważną, odniosłem wrażenie, że formą, w jakiej dałoby się bez kolizji zawrzeć pełnię wiedzy o całym środowisku IBL
PAN (i innych środowiskach znaczących), nie byłaby (prawie) niemożliwa do napisania metamonografia, lecz raczej leksykon, słownik, encyklopedia w nowszym, ostatnio często
używanym znaczeniu, gromadząca w syntetycznej formule wiedzę o ludziach, książkach,
sesjach, edycjach (a może nawet i o tej mniej oficjalnej części życia Instytutu, np. o anegdotach), rzuconych na tło przełomowych momentów historii lat 1948–2018.
Abstract
JAROSŁAW ŁAWSKI University of Białystok
ORCID: 0000-0002-1167-5041
THE FIRST PANORAMA RESEARCH IN ROMANTICISM AT THE INSTITUTE OF LITERARY
RESEARCH OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES (1948—1989)
The review discusses Marek Kwapiszewski’s (1946—2017) book Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN w latach 1948—1989 (From Dogmatic
Marxism to the Humanities of Understanding. Research in Romanticism at The Institute of Literary Research
of the Polish Academy of Sciences between the Years 1948—1989 áWarsaw 2016ñ). This book is devoted to studies in the literature of Polish and European Romanticism conducted in the Polish People’s
Republic in the leading research centre which between the years 1946—1989 was The Institute of
Literary Research of the Polish Academy of Sciences.
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AGNIESZKA MROZIK Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

MARKSIZM W BADANIACH LITERACKICH WERSJA 2.0*
EKONOMICZNE TEORIE LITERATURY. Pod redakcją M i c h a ł a K ł o s i ń s k i e g o i P a wł a T o m c z o k a. (Recenzent: Agata Zawiszewska). Katowice 2017. „Ulucz” / Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, ss. 160. „Ekonomia Literatury”. [T.] 1. – EKONOMIE W LITERATURZE I KULTURZE. Pod redakcją B o r y s a C y m b r o w s k i e g o i P a w ł a T o m c z o k a.
(Recenzent: Sławomir Buryła). Katowice 2017. „Ulucz” / Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 152. „Ekonomia Literatury”. [T.] 2. – LITERACKIE EKONOMIE. Pod redakcją
P a w ł a W o l s k i e g o i  P a w ł a T o m c z o k a. (Recenzent: Marian Bielecki). Katowice
2017. „Ulucz” / Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 202. „Ekonomia Literatury”.
[T.] 3. – EKONOMIA W BADANIACH LITERACKICH. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE. Pod
redakcją Ł u k a s z a M i l e n k o w i c z a i  P a w ł a T o m c z o k a. (Recenzent: Arleta Galant).
Katowice 2017. „Ulucz” / Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 200. „Ekonomia Literatury”. [T.] 4.
P a w e ł T o m c z o k, LITERACKI KAPITALIZM. OBRAZY ABSTRAKCJI EKONOMICZNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU. (Recenzent: Tadeusz
Budrewicz). Katowice 2018. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 742, 2 nlb. „Prace
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 3694.
W roku 2011 brałam udział w konferencji poświęconej polskiej literaturze okresu (po)transformacyjnego. Konferencja ta, zorganizowana w Londynie, zgromadziła wielu wybitnych
badaczy – polskich i zagranicznych – którzy dyskutowali o przemianach konwencji, stylów, gatunków i tendencji, jakie można wskazać w literaturze i studiach literaturoznawczych w Polsce po 1989 roku. Dyskusje na tematy konferencyjne toczyły się także podczas
przerw w obradach. W trakcie jednej z takich przerw rozmowa zeszła na to, czego nam, polonistkom i polonistom, brakuje w dzisiejszej praktyce badawczej i dydaktycznej. Stwierdziłam wtedy, że żałuję, iż tak mało uwagi poświęca się obecnie marksizmowi – zarówno w nauczaniu teorii, jak i w interpretowaniu literatury współczesnej i dawniejszej. Byłam doktorantką, kilka lat wcześniej skończyłam studia polonistyczne. Na zajęciach z teorii literatury
czytaliśmy wprawdzie klasyczne dzieła marksistowskie (za przewodnik służyły nam głównie
Teorie badań literackich Zofii Mitosek), ale – czy to za sprawą doboru tekstów, czy sposobu
ich omawiania – jako studenci nie mieliśmy poczucia, że jest to metodologia żywa, przydatna
do analizy utworów literackich, które wybieraliśmy jako materiał do prac magisterskich
i później (część z nas) doktorskich. W roku 2011, gdy odbywała się wspomniana konferencja,
kończyłam rozprawę doktorską o tożsamości Polek w literaturze kobiecej i w dyskursie feministycznym po 1989 roku, a szukając klucza do interpretacji wybranych tekstów, sięgałam
po publikacje anglosaskiej krytyki feministycznej w jej wariancie materialistycznym. Moje
stwierdzenie wypływało więc z poczucia braku, i to dwojakiego: po pierwsze, z braku polskich
prac inspirowanych marksizmem, przede wszystkim feministycznych, choć nie tylko, pokazujących współczesną użyteczność tej metody czytania i analizowania utworów literackich
(czy szerzej – tekstów kultury), a po drugie, z braku dyskusji, sporów, krytyk i polemik,
które wskazywałyby na żywotność marksizmu jako narzędzia interpretacyjnego, pozwalającego zrozumieć rzeczywistość społeczną i kulturową Polski po 1989 roku. W odpowiedzi na
moje spostrzeżenie jeden z profesorów zauważył, że nawet jeśli marksizm jest dziś niedosta*
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tecznie reprezentowany w badaniach, w nauczaniu i w krytyce literackiej, to od niego i badaczy z jego pokolenia nie należy bynajmniej oczekiwać uzupełnienia tej luki. „Zostawiam to
wam, młodym” – dodał.
Przypomniałam sobie tamtą dyskusję, gdy czytałam książki zbiorowe z serii „Ekonomia
Literatury”, opublikowane w 2017 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (w koedycji z „Ulucz”), a także monografię Pawła Tomczoka Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, która ukazała się nakładem tego samego wydawnictwa latem 2018. Tomczok jest zresztą jednym z redaktorów
śląskiej serii (zamieścił w niej fragmenty swojej późniejszej rozprawy), tak więc owe publikacje, czytane równolegle, dopełniają się. Zanim jednak przyjrzę się im uważniej, aby znaleźć
dla nich miejsce na mapie nowych polskich propozycji interpretacyjnych i metodologicznych
oraz aby zdefiniować ich rolę w „odzyskiwaniu” marksizmu jako płodnego i twórczego kierunku w polskich badaniach nad literaturą, kulturą i społeczeństwem, wrócę jeszcze na
moment do rozmowy z 2011 roku. Wydaje się ona bowiem symptomatyczna dla czasów,
w których się odbyła.
Wspomniana odpowiedź profesora brzmiała życzliwie, ale była też chłodna i zdystansowana. Cechowała ją właściwa zwłaszcza dla lat dziewięćdziesiątych rezerwa względem
marksizmu, uchodzącego za anachroniczną teorię literatury, kojarzącego się z poprzednim
ustrojem, uznawanego za kierunek niezbyt atrakcyjny i nieadekwatny do interpretowania
współczesności. W podręczniku Teorie literatury XX wieku Anny Burzyńskiej i Pawła Markowskiego z 2006 roku marksizm jako samodzielna teoria literaturoznawcza nie został
ujęty. Pojawił się pośrednio – w przywoływanych pracach popularnych wówczas krytyków
literatury i kultury spod znaku poststrukturalizmu, dekonstrukcji, gender i queer, nowego
historyzmu i postkolonializmu. Także w późniejszej o 4 lata obszernej Feministycznej krytyce literackiej Krystyny Kłosińskiej próżno szukać materialistycznych odłamów krytyki feministycznej czy marksistowskich tropów w omawianych pracach autorstwa czołowych XX-wiecznych badaczek feministycznych. Ukryty i nie nazwany, a z pewnością nie opisany
przez polskich teoretyków wpływ marksizmu na dzieła takich intelektualistów, jak Roland
Barthes, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Edward Said, Judith Butler czy Kate Millett,
przeanalizowała Katarzyna Chmielewska, która zwróciła uwagę, iż „historycy i teoretycy literatury w Polsce w większości nie tyle Marksa ignorują, ile raczej wypierają i zacierają po
nim ślady”. Zdaniem Chmielewskiej: „Główne współczesne nurty badania kultury i sztuki,
a w szczególności literatury, nie tyle nawet zapożyczają się u Marksa, jeśli chodzi o pojęcia
i rozstrzygnięcia, ile sytuują się w polu, które Marks otworzył, pytając o kulturę w jej wymiarze społecznym, o jej ideologiczną funkcję i jej możliwości interpretacyjne. Polska recepcja tych nurtów wydaje [...] się przy tym swoistym unikiem, przyswojeniem terminów i nazwisk
i obejściem tego, co ma w nich najsilniejszy ładunek”1.
Chmielewska zauważyła „nieobecność” marksizmu (czy też jego „obecność” zaszyfrowaną, nie nazwaną wprost) w kompendiach wiedzy teoretycznoliterackiej, które zostały wydane po 1989 roku. Dodałabym do tego „nieobecność” (lub „obecność” specyficzną, zapośredniczoną) kategorii marksistowskich w dyskusjach krytycznoliterackich oraz w pracach
usiłujących zaproponować całościowy ogląd utworów literackich i tekstów kultury traktujących o Polsce czasu przemian. Oto np. w trakcie burzliwej debaty z lat dziewięćdziesiątych
na temat literatury kobiecej słowo „kobiecość” stało się synonimem „polityczności”, tę zaś
potraktowano jako obciążenie, od którego w nowych warunkach polska literatura miała się
wreszcie uwolnić, innym razem uznano ją natomiast za oczywistą cechę zaangażowania
w kształtowanie przemian obyczaju, mentalności, a tym samym za jedną z kluczowych

1
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funkcji literatury: komunikacyjną i społeczną2. W kolejnych latach koncepcje literatury
zaangażowanej, zwrotu politycznego itp. weszły pewniej do dyskusji teoretyczno- i krytycznoliterackich, jednakże „zaangażowanie” i „polityczność” były rozumiane przede wszystkim
w kategoriach kulturowych, nie zaś ekonomicznych3. Krytyka feministyczna, genderowa
i queerowa skupiły się na analizach płci kulturowej i seksualności4, a gdy sięgały po kategorie klasy, etniczności czy rasy bądź gdy odwoływały się do zjawiska intersekcjonalności
(tj. krzyżowania się różnych kategorii społecznych, na których styku dyskryminacja grup
i jednostek była kompleksowa, wieloaspektowa), wówczas podążały tropem feminizmu czarnego lub feminizmu krajów tzw. Trzeciego Świata5 i traktowały marksizm tylko jako dalekie
ogniwo bardziej współczesnych teorii. Z  kolei lewica np. spod znaku Krytyki Politycznej,
jeśli przywoływała Karola Marksa, to od razu przeczytanego przez Slavoja Žižka i Alaina
Badiou – co krytycznie skomentowała Joanna Bednarek6. Z kronikarskiego obowiązku należałoby jeszcze wymienić opublikowane w ostatnich latach prace historyczno- i krytycznoliterackie, które starały się przekrojowo uchwycić związki między polską literaturą, kulturą
a społeczeństwem okresu (po)transformacyjnego: Kingi Dunin Czytając Polskę. Literatura
polska po 1989 roku wobec dylematów nowoczesności (2004), Przemysława Czaplińskiego
Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym (2004) oraz Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości (2007), a także moją książkę Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura
i władza w Polsce po 1989 roku (2012). Wszystkie te publikacje na różny sposób usiłowały
pokazać funkcjonowanie literatury w realiach kapitalistycznych, w których znaleźliśmy się
po 1989 roku – m.in. jej językowe, gatunkowe, tematyczne i estetyczne strategie reagowania
na demokrację liberalną, rynkową, ale również katolicką i narodową: od kontestacji, przez
adaptację, po reprodukcję dyskursów hegemonicznych. Wszystkie też „sytuowały się w polu,
które Marks otworzył” (by raz jeszcze zacytować Chmielewską), lecz unikały kategorii marksistowskich bądź posługiwały się nimi w sposób zapośredniczony, czerpiąc z nowszych
teorii literatury, kultury, polityki, społeczeństwa i ekonomii. Podobną ścieżką podążyli
twórcy projektu Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, obejmującego raport z badań nad polem literackim w Polsce po 1989 roku (przy użyciu narzędzi
wypracowanych przez francuskiego socjologa), podręcznik zawierający omówienia najnowszej
polskiej literatury oraz antologię tekstów z zakresu socjologii literatury7. Także to zakrojone
na szeroką skalę, angażujące wielu badaczy przedsięwzięcie, obliczone na odświeżenie socjologii literatury, obyło się bez Marksa. Zastąpił go Bourdieu, „specyficznie grający z dziedzictwem Marksa”, jak zauważyła Barbara Markowska8.
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Dopiero na tym tle wybrzmiewa nowatorstwo i potencjał serii „Ekonomia Literatury”
oraz monografii Tomczoka Literacki kapitalizm, afiliowanych przy Uniwersytecie Śląskim
i sfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Seria składa się z czterech już
wydanych tomów, autorstwa sześciu badaczy: Pawła Tomczoka, Mikołaja Ratajczaka, Łukasza Milenkowicza, Pawła Wolskiego, Michała Kłosińskiego i Borysa Cymbrowskiego;
trwają prace nad piątą publikacją, zatytułowaną Ekonomia literatury. Antologia. Z jednej
strony, twórcy serii przyglądają się uwikłaniu literatury w reprodukcję stosunków władzy
w kapitalizmie, bądź szerzej – w umacnianie, ale też kwestionowanie przez nią hegemonii
kapitalizmu jako systemu ekonomicznego, wizji świata, komunikacji, relacji między ludźmi
itp., i czynią to analizując występujące w literaturze sposoby przedstawiania pieniądza,
towarów i kapitału. Z drugiej strony, pokazują, jak ekonomia, czerpiąc z wyobrażeń, figur,
symboli i języków dostarczanych przez literaturę, funkcjonuje jako dyskurs, który organizuje nasze myślenie o świecie. Materiałem do badań są polskie i zagraniczne utwory literackie i teksty kultury (filmy, rozprawy filozoficzne) powstałe w wiekach XIX, XX i XXI, a perspektywę teoretyczną wyznacza przede wszystkim marksizm (zwłaszcza prace samego
Marksa – czytane na nowo, rozpatrywane w sieci późniejszych komentarzy, polemik i krytyk),
tworzący interesujące połączenia z semiologią czy teorią systemów. Warto podkreślić, że
choć marksizm nie jest w tym projekcie teorią totalną, służącą do objaśniania i wyznaczania
relacji między ekonomią a literaturą, to jednak w swej funkcji krytyki kapitalizmu stanowi
dla autorów istotny i ożywczy (oraz odważny) punkt odniesienia.
Omówienie projektu pod nazwą „ekonomia literatury” zacznę od krótkiej prezentacji już
wydanych prac, by następnie wskazać mocne i słabe punkty zaproponowanej metody myślenia o literaturze w sieci ekonomicznych (i nie tylko) powiązań.
Artykuły zebrane w tomie pierwszym, zatytułowanym Ekonomiczne teorie literatury,
zredagowanym przez Michała Kłosińskiego i Pawła Tomczoka, poruszają problem czytania
tekstów literackich przy użyciu narzędzi teorii marksistowskiej – ponownie odkrytej i niezwykle aktualnej, jak przekonują autorzy, w warunkach współczesnego kapitalizmu, szczególnie po globalnym kryzysie ekonomicznym lat 2007–2008. Użyteczność marksizmu objawia się tu zwłaszcza w interakcjach z innymi teoriami, np. z teorią systemów Niklasa Luhmanna. Pytania przewijające się w większości artykułów brzmią: w jaki sposób utwory
literackie reagują na przemiany kapitalizmu, w których wyniku on sam utrwala swoją hegemonię, oraz jak (jeśli w ogóle) literatura może stawić opór kapitalizmowi? Szukając odpowiedzi, autorzy podają przykłady różnych zabiegów literackich, takich jak nagromadzenie –
czy wręcz spiętrzenie – obrazów przemocy kapitalizmu utrwalonych w literaturze, ale też
wybór subwersywnego języka jako narzędzia pozwalającego uderzyć w „neoliberalny system
opresji ciała, komunikacji i wrażliwości społecznej” (s. 9) (przykładem miałby być język poezji, który na poziomie kreowanych wyobrażeń przeciwstawia się dominującemu językowi
neoliberalizmu, tworząc utopijną alternatywę wobec zawłaszczonych przezeń ciał, sposobów
komunikacji i odmian wrażliwości). Jednocześnie przekonują, że bez teorii społecznych
i humanistycznych rozszyfrowanie literackich reakcji na hegemonię kapitalizmu jest utrudnione, podobnie jak zrozumienie neoliberalnego obrazu świata, neoliberalnego języka i neoliberalnych wzorców komunikacji – bez literatury i badań nad nią.
W tomie drugim, zatytułowanym Ekonomie w literaturze i kulturze, zredagowanym przez
Borysa Cymbrowskiego i Pawła Tomczoka, zebrane zostały artykuły pokazujące, w jaki
sposób literatura, np. XIX-wieczne powieści (Lalka, Ziemia obiecana), poezja futurystyczna
Brunona Jasieńskiego, a także filmy nakręcone po kryzysie lat 2007–2008 rejestrują procesy przechodzenia od jednej epoki do kolejnej (np. od feudalizmu do kapitalizmu) oraz towarzyszące im nieciągłości, asynchronie itp., pełniąc tym samym funkcję mediów transmitujących wyłanianie się (po)nowoczesności, strategie adaptacji, ale i oporu wobec niej. W tym
ujęciu literatura (jak również film czy sztuki plastyczne) nie tyle odtwarza rzeczywistość, ile
kumuluje i reprodukuje obrazy, języki, wyobrażenia i dyskursy powstające na skutek działania kapitału, odsłaniając warunki społeczne określające psychikę przedstawicieli różnych
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klas, m.in. w dobie przemian, co autorom wydaje się szczególnie ciekawe. W omawianym
zbiorze badacze robią użytek z zaprezentowanych wcześniej teorii, tworząc fascynujące,
błyskotliwe analizy polskich i zagranicznych tekstów kultury – zarówno klasycznych, jak
i tych mniej znanych.
Podobną praktykę obserwujemy w tomie trzecim, Literackie ekonomie, pod redakcją
Pawła Wolskiego i Pawła Tomczoka. Omawiając strategie przedstawiania kapitalistów, języki kapitalizmu, a także reprezentacje spracowanego – zniewolonego, ale i niekiedy stawiającego opór – ciała, autorzy tropią status ekonomii w literaturze różnych epok. Śledzą jednak
i to, jak literatura czy literackość przejawiają się w teoriach ekonomicznych i społecznych.
Autorzy pokazują, w jaki sposób literatura czy literackość dostarczają „zasobów” do projektowania języków i dyskursów obliczonych na diagnozowanie ludzkich zachowań, pragnień,
aspiracji oraz na zarządzanie nimi, np. w celu maksymalizacji zysku. Literatura jawi się tu
jako użyteczny rezerwuar emocji, reakcji, afektów, które – rozpoznane – mogą stać się przedmiotem kontroli bądź szerzej rozumianego wpływu.
Wreszcie tom czwarty, zatytułowany Ekonomia w badaniach literackich. Zagadnienia
teoretyczne, zredagowany przez Łukasza Milenkowicza i Pawła Tomczoka, dokonuje przeglądu pojęć i teorii ekonomicznych w ujęciu historycznym. W połączeniu z terminami z zakresu
nauk humanistycznych (np. „ekonomia symboliczna”, „habitus”) stanowią one przydatne
narzędzia do analizy tekstów literackich, ale też do systematyzacji wiedzy o literaturze. Dzięki pojęciom tym – jak przekonują autorzy – badania nad literaturą zostają osadzone w nieoczywistym, lecz produktywnym kontekście. Wychodzimy tu poza analizy samego kapitalizmu,
dokonywane wyłącznie za pomocą metodologii marksistowskiej: pojawiają się m.in. pojęcie
ekonomii symbolicznej jako przeciwwagi dla ekonomii politycznej czy propozycje użyć terminu „habitus” w badaniach nad literaturą. Jednocześnie przyglądamy się teoriom i dyskursom
ekonomicznym przez pryzmat terminów literackich, takich jak „narracja” lub „metafora”,
dzięki czemu dostrzegamy opowieściowy wymiar ekonomii z wpisanym weń imperatywem
tłumaczenia, a zarazem projektowania świata. Autorzy rekonstruują genealogię teorii ekonomicznych, śledzą ich interakcje z innymi teoriami czy słownikami społecznymi i humanistycznymi, jak również wskazują ich możliwe zastosowania w analizie utworów literackich.
Warto wspomnieć, że w tym tomie do stałego grona autorów dołącza Jarosław Dobrzycki,
który omawia działanie „magii pieniądza” w cyklu powieści o Harrym Potterze.
Seria „Ekonomia Literatury” – podobnie jak monografia Literacki kapitalizm Tomczoka,
o której więcej za chwilę – to poważna propozycja teoretyczna i interpretacyjna: autorzy
zaznajomieni są z historią myśli społecznej i humanistycznej oraz ze współczesnymi debatami, polemikami i krytykami (głównie zagranicznymi), jak też – co istotne w przypadku
nauki o ambicjach nie tylko diagnozowania, ale i kształtowania rzeczywistości – mają świadomość realiów ekonomicznych, w tym mechanizmów działania kapitalizmu w literaturze
i kulturze oraz poprzez nie. Wśród niewątpliwych zalet omawianych publikacji wymieniłabym
przede wszystkim ponowną – po wspomnianych już latach dystansu wobec marksizmu, ale
i po wcześniejszych, w okresie Polski Ludowej, jego odczytaniach schematycznych, by nie
powiedzieć: tendencyjnych – uważną i otwartą lekturę prac Marksa i marksistów, które
w połączeniu z takimi teoriami i kierunkami, jak semiologia, tworzą solidny fundament
ekonomicznej analizy literatury. Nowe odczytania Marksa i marksistów nie podejmują kwestii klasowego pochodzenia twórców ani tego, czy teksty literackie rejestrują rzeczywistość
gospodarczą i społeczną danej epoki, kraju bądź regionu, a jeśli tak – to w jakim stopniu
wiernie. Tropią raczej utrwalane w literaturze i transmitowane poprzez nią zmieniające się
obrazy i wyobrażenia na temat kapitalizmu, analizują języki i dyskursy oraz odsłaniają
sprzeczności ideologiczne. W ujęciu autorów marksizm jawi się jako ożywcza, wciąż wiele
oferująca metoda czytania utworów literackich, osadzająca je w kontekście społecznym
i ekonomicznym, ale nie redukcjonistyczna. Cenne jest również naświetlenie relacji zwrotnej
między literaturą a ekonomią: wskazanie, że literatura może ekonomii dostarczać obra-
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zów, językowych figur, a także być rezerwuarem ludzkich afektów, emocji i reakcji psychicznych, które, umiejętnie wykorzystane, mogą wzmacniać siłę oddziaływania ekonomii. Uświadomienie sobie istnienia tego literackiego „zaplecza” ekonomii może stać się punktem
zwrotnym w naszym myśleniu o niej: nie jako o „prawdzie objawionej”, ale jako o skonstruowanej wiedzy będącej wypadkową różnych sił i wyrazem różnych interesów. Ta świadomość –
czy po prostu wiedza – wzmacnia, uzbraja i pozwala stawić skuteczniejszy opór ideologii
kapitalizmu (bo na tej właśnie ekonomii skupiają się przede wszystkim autorzy), co także
wolno uznać za ważną korzyść płynącą z zajmowania się ekonomią literatury9.
Zaproponowane przez Tomczoka i jego współpracowników nowe odczytanie Marksowskiej
krytyki kapitalizmu odbywa się w warunkach kapitalizmu, i to po kryzysie lat 2007–2008
(a prawdopodobnie przed kolejnymi), co pozwala zrozumieć sens tejże odważnej krytyki:
uchwycić jej przedmiot i sytuacje, w których ów działa i reprodukuje się. Choć autorzy nie
ujawniają bezpośrednio pozycji, z jakich przemawiają, to jednak nietrudno dostrzec, że
wybrana przez nich metoda czytania tekstów literackich nie jest tylko ćwiczeniem intelektualnym, ale także konsekwencją zaangażowanego uprawiania nauki – zaangażowanego
zarówno w produkcję wiedzy na temat mechanizmów działania kapitalizmu w kulturze (oraz
poprzez nią), jak i w dyskusję o materialnej sytuacji pracowników (w tym kultury i nauki),
naznaczonej niestabilnością, niedofinansowaniem, a nierzadko też wyzyskiem.
Za niezwykle cenne w omawianych publikacjach uważam ponadto połączenie refleksji
teoretycznych z praktyką interpretacyjną: pojęcia i koncepcje ekonomiczne tworzą tu swoistą
„skrzynkę z narzędziami” i od razu znajdują zastosowanie w analizach tekstów literackich,
czy szerzej – tekstów kultury, pochodzących z różnych porządków historycznych i geograficznych. I właśnie dzięki temu połączeniu teorii i praktyki interpretacyjnej, ekonomii i literatury możliwe staje się zrekonstruowanie dynamiki rozwoju i funkcjonowania kapitalizmu
jako systemu wyobrażeń, reprezentacji, komunikacji i wrażliwości kształtującego się w ciągu ostatnich 200 lat. W tym sensie serię „Ekonomia Literatury” należy czytać jako całościowy projekt, którego poszczególne elementy wyraźnie się dopełniają.
Na liście mocnych punktów serii nie może też zabraknąć interdyscyplinarności. Projekt
jest efektem współpracy literaturoznawców, filozofów, socjologów i krytyków kultury, którzy
sprawnie łączą różne aparaty pojęciowe i narzędzia analityczne, pokazując, jak produktywnie można je zagospodarować na gruncie wspólnych badań nad ekonomią literatury. Zdarza
się oczywiście, że w niektórych tomach bądź poszczególnych artykułach języki danych dyscyplin, np. filozofii, wybrzmiewają mocniej, gubiąc po drodze literaturę, ale trudno tego
uniknąć w podobnych przedsięwzięciach.

9
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Ciekawie w tym kontekście brzmi rozrachunkowa wypowiedź feministycznej badaczki i publicystki A. G r a f f (Nie zwalniajmy państwa z odpowiedzialności. O drodze od Solidarności do NGO
i o tym, co dalej. Z A. G r a f f rozmawia P . S a d u r a. W zb.: Polski odcień zieleni. Zielone idee i siły
polityczne w Polsce. Red. P. S a d u r a. Warszawa 2008, s. 88): „Skręt w lewo to w moim przypadku raczej ewolucja wrażliwości niż światopoglądu. Podobnie jak większa część inteligencji humanistycznej w latach 90., nie miałam żadnych poglądów ekonomicznych i – co więcej – uważałam,
że nie mam obowiązku ich mieć. Ekonomię traktowaliśmy jako sferę, którą zajmują się eksperci,
tacy jak Balcerowicz. My zwracaliśmy się ku literaturze, kulturze, etyce, uważaliśmy się za ludzi
o poglądach »liberalnych« i w kwestiach wartości chcieliśmy odebrać monopol światopoglądowy
biskupom. Rynek wydawał nam się natomiast przezroczysty. W moim ówczesnym myśleniu kapitalizm nie stanowił tematu do debaty, ale »normalność«. To pękło kilka lat temu pod wpływem
rozmów z Adamem Ostolskim i Kingą Dunin, którzy uświadomili mi luki w moim myśleniu. W czasie jednej z debat w TR Ostolski wygłosił krótkie przemówienie na temat statusu ekspertów i ślepoty
ideowej, która powoduje, że sferę ekonomii oddajemy tzw. »ekspertom«, zakładając, że oni nie mają
poglądów, tylko wiedzę. Wtedy dotarło do mnie, że zgoda na to, aby nie czytać o pewnych tematach,
jest lenistwem intelektualnym”.
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Udało się to natomiast Tomczokowi w monumentalnej, liczącej niemal 750 stronic monografii Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej
połowy XIX wieku, której fragmenty, jak wspomniałam, zostały opublikowane w kolejnych
tomach serii „Ekonomia Literatury”. Rozprawa Tomczoka to nie tylko przydatny, odświeżony
słownik pojęć, koncepcji i kategorii marksistowskich, przegląd ich dawniejszych i nowszych
użyć, ale przede wszystkim zbiór fascynujących analiz – społeczno-ekonomicznych, z ukłonami w stronę semiologii i psychoanalizy – polskich utworów literackich z drugiej połowy
XIX wieku, tych głośnych i tych mniej znanych: powieści (m.in. Lalka, Ziemia obiecana, Ludzie
bezdomni, Nad Niemnem, Rodzina Połanieckich), krótszych form prozatorskich (np. opowiadań
Stefana Żeromskiego Rozdziobią nas kruki, wrony i Marii Konopnickiej Pod prawem, obrazka
Elizy Orzeszkowej Z życia realisty) oraz poezji (głównie pieśni proletariackich, ale także wierszy Konopnickiej). Autor z pasją przedstawia wizerunki kapitalistów, tropi przejawy władzy
kapitału w życiu publicznym i prywatnym swoich bohaterów, drąży ich kompleksy i deficyty
uznania powstałe na skutek braku przynależności bądź poczucia braku przynależności do
właściwej (czytaj: odpowiednio zamożnej, ustosunkowanej) klasy społecznej. Poświęca też
nieco (choć wyraźnie mniej) uwagi klasom i grupom podporządkowanym – takim jak chłopi,
proletariat, zubożała szlachta – rekonstruując genealogię ich oporu i buntu, które przerodziły się we wrzenie w okolicach 1905 roku i później. Literacki kapitalizm przynosi wielowymiarowy obraz przemian polskiego społeczeństwa w drugiej połowie XIX wieku: budowania gospodarki kapitalistycznej na resztkach świata feudalnego, mozolnego wyłaniania się nowoczesności i towarzyszących temu asynchronii, sprzeczności, oporu, który należało obejść lub
złamać – obraz zarejestrowany na kartach literatury, która nie tyle odwzorowywała rzeczywistość, ile podchwytywała i odsłaniała zachodzące w niej procesy, ujawniała reakcje na nie,
stając się ich rezerwuarem i pośrednikiem. Praca Tomczoka niewątpliwie zasługuje na bardziej
wyczerpujące omówienie – w tym miejscu przywołuję ją głównie jako przykład (udanej) rewitalizacji marksizmu na gruncie badań literaturoznawczych w Polsce.
A jednak pomimo tych bardzo pozytywnych wrażeń z lektury – zarówno serii „Ekonomia
Literatury”, jak i rozprawy Tomczoka – mam kilka uwag. Zacznę od serii, która jako projekt
wieloautorski rządzi się wprawdzie swoimi prawami, ale ma też wobec odbiorców pewne
zobowiązania, na których czoło wysuwa się precyzyjne wyjaśnienie ogólnego zamysłu, celów
i koncepcji przedsięwzięcia. Chociaż każdy tom został opatrzony krótkim wstępem o charakterze streszczenia zawartości, zabrakło całościowego wprowadzenia przybliżającego założenia projektu i wyjaśniającego usytuowanie owego projektu na mapie badań nad ekonomią literatury w Polsce i na świecie, a przede wszystkim rozumienie samego terminu „ekonomia literatury” oraz wybór głównego aparatu teoretycznego – marksizmu – użytego tu
w funkcji krytycznej wobec kapitalizmu, nie zaś np. jako narzędzia pomocnego w zaprojektowaniu rzeczywistości innej niż kapitalistyczna, z jej organizacją społeczeństwa, ekonomią
i literaturą (do czego marksizm także bywał wykorzystywany przez polityków i zaangażowanych politycznie badaczy czy twórców).
Tytuł serii sugeruje, że jest tylko jedna ekonomia (literatury), a tymczasem z tekstów
zebranych w tomach można wnioskować, że jest nią kapitalistyczna ekonomia (obrazu):
pieniądza, towaru, kapitału. Ma ona swoją historię, dynamikę przemian i warianty, ale
zdaje się nie mieć alternatywy, którą znamy przecież i z historii politycznej czy gospodarczej,
i z literatury czy krytyki literackiej. Teksty, ich układ i odniesienia do współczesnego kapitalizmu pozwalają czytelnikom pojąć zamysł twórców projektu – ich krytyczny stosunek do
kapitalizmu takiego, jaki wyłania się z kart literatury – jednakże bez krótkiego chociażby
wyjaśnienia, co zostaje poza nawiasem ich refleksji: literatura rewolucyjna, proletariacka,
socrealistyczna wraz z uchwyconymi przez nie marzeniami o świecie innym niż kapitalistyczny oraz z wizjami jego stworzenia czy nawet, do pewnego stopnia, próbami urzeczywistnienia,
pozostajemy z nieodpartym wrażeniem, że nie ma ucieczki od kapitalistycznej ekonomii
(obrazu) i jej ewentualnych sprzeczności, które literatura może rejestrować, a krytyka – co
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najwyżej drążyć i omawiać. W tym duchu odczytuję też uwagę Tomczoka sformułowaną
w zakończeniu jego rozprawy: „Tylko praca nad powolnym rozpoznawaniem kapitalizmu da
narzędzia do sporu z nim – walka bez wiedzy prowadzi jedynie do błądzenia po szlakach
wyznaczonych regułami kapitalistycznej gry, w której zwycięzcy i przegrani zostali już dawno określeni” (s. 682). Tymczasem wiemy, iż cytowani przez autorów rewolucjoniści, tacy jak
Lew Trocki, Włodzimierz Lenin, Róża Luksemburg, a także inni, nie cytowani politycy i twórcy, przyznawali, że literatura była dla nich nie tylko bodźcem do krytycznej refleksji o „regułach kapitalistycznej gry”, ale też inspiracją do działania politycznego, nakierowanego na
zmianę tych reguł czy wręcz całego pola, na którym toczyła się owa gra: do stworzenia wizji
nowego społeczeństwa – robotników, chłopów, kobiet, traktowanych jako samoistny podmiot
historii – oraz takiej literatury i sztuki, które dały bądź dałyby wyraz tym nowym stosunkom
i reprezentację wszystkim klasom lub grupom społecznym wcześniej niedostatecznie reprezentowanym10.
Bez wyjaśnienia zatem, co i dlaczego nie zostało przez autorów objęte refleksją teoretyczną i nie stało się przedmiotem pogłębionej analizy, nie w pełni zrozumiały jest efekt
końcowy projektu: wyłaniający się z publikacji wszechpotężny obraz kapitalizmu i kapitalistów, na którym to obrazie klasom i grupom podporządkowanym wyznaczono jedynie miejsce marginalne i bynajmniej nie spektakularne, tj. raczej miejsce stłamszonych ofiar niż
gniewnych buntowników. Owszem, Tomczok poświęcił robotnikom, chłopom i zdegradowanej szlachcie fragment swojej pracy, kreśląc genealogię wyłaniania się tych klas w przestrzeni publicznej, zyskiwania przez nie podmiotowości, a zatem i upominania się o reprezentację, lecz nawet tu – nie da się ukryć – wizerunki kapitalistów przytłaczają, ale i urzekają
swoją monumentalnością, nie znajdując godnych przeciwników. Przy czym o ile jeszcze
u Tomczoka takie proporcje i sposób przedstawienia mogą znaleźć uzasadnienie historyczne – wszak jasno deklaruje on, że kończy swoje badania na literaturze przełomu XIX i XX wieku i nie analizuje tekstów powstałych około 1905 roku i później, w których buntujący się
proletariat zajął miejsce bliżej centrum świata przedstawionego – o tyle w tomach z serii
„Ekonomia Literatury”, omawiających, przypomnijmy, utwory z XIX, XX i XXI wieku, nie jest
w pełni jasna ta kumulacja obrazów wszechmocnego świata kapitału w zestawieniu z niemal
całkowitym brakiem obrazów stawiającego opór świata pracy. Ten brak obezwładnia, lecz
także i dziwi, bo przecież właśnie w literaturze możemy znaleźć pokłady gniewu i iskry buntu, które rozpalają ulicę.
Dziwi wszakże jeszcze jeden brak: płci jako kategorii badawczej, przydatnej do analizy
historycznie zmiennej, ale wciąż trwałej relacji kapitalizm–patriarchat11, lub inaczej – do
analizy dominacji męskiej, której źródła tkwią np. w nierównych stosunkach ekonomicznych
między płciami12. Upłciowienie kapitalizmu przejawia się w wyznaczaniu kobietom i mężczyznom odmiennych pozycji w stosunkach produkcji i reprodukcji, w rezerwowaniu dla
nich innych ról w pracy i w rodzinie, w sferze publicznej i prywatnej, przy czym owa inność
jest z reguły niekorzystna dla kobiet: gorzej zarabiają, częściej się je wyzyskuje, a ich praca
domowa i opiekuńcza jest darmowa, choć wykonują ją one ogromnym nakładem sił. Pisał
o tym (choć niewiele) Marks, więcej uwagi poświęcił tej kwestii Engels w swojej klasycznej
pracy Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa (1884), przede wszystkim jednak
10

11

12
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O lekturach polskich komunistek pisałam w tekście „We Must Reconstruct Our Own Past”: 1960s
Polish Communist Women’s Memoirs – Constructing the (Gender) History of the Polish Left (w zb.:
Historical Memory of Central and East European Communism. Ed. A. M r o z i k, S. H o l u b e c. New
York – London 2018).
Zob. J. W a l l a c h S c o t t, Gender jako przydatna kategoria analizy historycznej. Przeł. A. C z a rn a c k a. „Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego”. Na stronie: http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0064scott.pdf (data dostępu: 9 I 2019).
Zob. P. B o u r d i e u, Męska dominacja. Przeł. L. K o p c i e w i c z. Warszawa 2004.
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zajęły się nią badaczki feministyczne. Krytykując marksizm za to, że zbyt mało miejsca
poświęcił sytuacji kobiet w kapitalizmie oraz że przewidywał zbyt łatwe rozwiązanie problemu ich nierówności (miało nim być wejście na rynek pracy zarobkowej), zwracały uwagę na
pominięcie całego spektrum zjawisk ekonomicznych dotyczących kobiet częściej niż mężczyzn,
takich jak nieodpłatna praca domowa, prostytucja, przemoc seksualna 13. Przyjrzały się
także upłciowionym relacjom ekonomicznym – w tym w małżeństwie – zarejestrowanym
m.in. na kartach literatury.
Co najmniej dwie feministyczne publikacje na wspomniany temat wyszły w ostatnim
czasie spod pióra polskich badaczek: Księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze pod redakcją Ingi Iwasiów i Agaty Zawiszewskiej (2014) oraz Miłość i ekonomia w literackich biografiach
kobiet Katarzyny Szumlewicz (2017). Ich autorki nie tylko przyjrzały się sytuacji zarobkowej
pisarek – trudnej, niestabilnej często z powodu rozdarcia między pracą zawodową a prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi – ale także przeanalizowały reprezentacje pracy kobiet,
dotykającej kobiety przemocy seksualnej i ekonomicznej (często idących w parze), czy wreszcie obrazy relacji między uczuciami a kapitałem, szczęściem a pieniędzmi, małżeństwem
a wymianą (towarów i kobiet). „Jaką rolę w tej konfiguracji pełniła miłość? Dzięki niej kobieta mogła zyskać dostęp do dóbr, posiadanych przez mężczyznę. Mogła też wszakże stracić wcześniejszą pozycję w strukturze ekonomicznej” – pisze Szumlewicz o epoce oświecenia14,
a ja dodaję, że miłość kobiet, w połączeniu z ich pieniędzmi, mogła stać się także dźwignią
awansu społecznego mężczyzn. O tym literatura również nas informuje.
Wspominam o owych pracach nie po to, aby uzupełnić i bez tego bogatą bibliografię
„Ekonomii Literatury” oraz Literackiego kapitalizmu (gdzie akurat Księgowanie pojawia się
w jednym z przypisów, ale bez konsekwencji dla wywodu), lecz aby wyrazić, po pierwsze,
zdumienie, że w gąszczu teorii, koncepcji, tropów przywoływanych przez autorów zabrakło
tych inspirowanych krytyką feministyczną, studiami gender i badaniami nad seksualnością,
a po drugie, rozczarowanie, że dla analizy sytuacji kobiet, czy szerzej – stosunków płciowych
w kapitalizmie, przecinających się przecież z relacjami klasowymi (i etnicznymi), zabrakło
miejsca w omawianych publikacjach. Autorzy albo zupełnie pomijają te kwestie w swoich
analizach obrazów literackich kapitalizmu (seria), albo, jak Tomczok, patrzą na nie głównie
z perspektywy bohaterów męskich. U tego ostatniego kobiety zdają się bowiem mieć znaczenie
o tyle, o ile stanowią funkcję męskich pragnień, ambicji, marzeń o awansie lub przeciwnie – wstydu, kompleksów, lęku przed degradacją. Za przykład niech posłużą takie postacie,
jak Minclowa, żona Stanisława Wokulskiego z Lalki Prusa, czy ciotka Tomasza Judyma
z Ludzi bezdomnych Żeromskiego, które autor monografii dostrzega, gdy są dla bohaterów
męskich drabiną do awansu społecznego, i traci z pola widzenia, kiedy już tę rolę wypełnią.
Tomczoka nie interesuje sytuacja kobiet, ich życie, które wiodły przed relacją z głównymi
męskimi bohaterami lub obok niej. Nie poświęca też wiele uwagi ich mizoginicznym przedstawieniom: w XIX-wiecznej literaturze zamożne i wpływowe kobiety musiały być koniecznie
brzydkie i stare, przebiegłe, a przede wszystkim groteskowe w swym pragnieniu posiadania
mężczyzn (zwłaszcza za pieniądze), którym to przywilejem nie cieszyły się zresztą zbyt długo,
płacąc nagłą śmiercią za tę widoczną „nienaturalność” w ekonomicznych stosunkach płci.
Moje wątpliwości i uwagi – mniej lub bardziej krytyczne – nie przekreślają w żaden
13

14
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Zob. np. H. I. H a r t m a n n, The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More
Progressive Union. W zb.: Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism
and Feminism. Ed. L. S a r g e n t. Boston 1981. – S. F e d e r i c i, Kapitał a płeć. Przeł. J. K r z es k i, A. P i e k a r s k a. „Praktyka Teoretyczna” 2017, nr 3.
K. S z u m l e w i c z, Miłość i ekonomia w literackich biografiach kobiet. Warszawa 2017, s. 10. Zob.
też N. C. M. H a r t s o c k, Money, Sex, and Power: Toward a Feminist Historical Materialism. Boston 1983. – E. I l l o u z, Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions of
Capitalism. Berkeley 1997.
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sposób całościowo pozytywnej oceny omawianych publikacji, czy szerzej: projektu, którego
są częścią. Uznając je za istotne punkty na mapie nowych propozycji metodologicznych
i interpretacyjnych, a także widząc w nich (w kontekście tytułu niniejszego przeglądu) udany przykład rewitalizacji marksizmu w obszarze badań nad literaturą w Polsce, przypomnę
jedynie, że po rewolucjach, które wstrząsały światem w ubiegłym wieku, powroty (do) Marksa nigdy już nie będą takie same, bo i też – w kontekście chociażby feministycznych odpowiedzi na jego krytykę kapitalizmu – nie mogą takie być.
Abstract
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MARXISM IN LITERARY STUDIES VERSION 2.0
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literackich. Zagadnienia teoretyczne (Economy in Literary Studies: Theoretical Problems) published in
2017 by „Ulucz” and Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (The University of Silesia Press), as well as
Paweł Tomczok’s monograph Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej
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of the Second Half of the 19th Century) issued by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego in 2018. The
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STUDIA O MĘSKOŚCI W POSZUKIWANIU NOWYCH PARADYGMATÓW
BADAWCZYCH
MASCULINITIES AND LITERARY STUDIES. INTERSECTIONS AND NEW DIRECTIONS.
Edited by J o s e p h M. A r m e n g o l, M a r t a B o s c h - V i l a r r u b i a s, À n g e l s C a r a b í
and T e r e s a R e q u e n a - P e l e g r í. New York 2017. Routledge, ss. 216. „Routledge
Advances in Feminist Studies and Intersectionality”. [T.] 22.
Z perspektywy ostatnich lat można chyba zaryzykować tezę, że „krytyczne studia nad męskościami” (CSMM)1 spotkały się w przestrzeni polskiego literaturoznawstwa z bardzo żywym
odbiorem. Świadczą o tym liczne numery monograficzne czasopism 2, serie wydawnicze
1

2
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Niejasne granice obszaru badawczego skutkują niejasnościami terminologicznymi, stąd mówi się
o „masculinity studies”, „men’s studies”, „men and masculinity studies”, a także „critical studies on
men and masculinities”. To ostatnie określenie (występujące też w akronimowej postaci „CSMM”)
wydaje mi się najprecyzyjniejsze (wskazuje na zakorzenienie w teorii krytycznej i obejmuje zarówno mężczyzn, jak i – pluralne – męskości). „CSMM” to termin adaptowany przez tak wybitnych
badaczy i badaczki, jak R. W. Connell, M. Kimmel czy J. Hearn.
W latach 2015–2019 ukazały się numery monograficzne dotyczące studiów krytycznych nad mę-
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(„Studia o Męskości” Wydawnictwa IBL), książki autorskie i konferencje naukowe3 – całkiem
pokaźny rezultat jak na kilka lat funkcjonowania w kręgach literaturoznawstwa akademickiego. Badacze szybko nadrobili, jeśli można tak powiedzieć, braki w tym obszarze – odnosi
się wrażenie, że ziarno teoretyczne padło na bardzo żyzną glebę.
Istotnie – gleba była żyzna i poddana wcześniejszym pracom przygotowawczym, wśród
których należy wyróżnić prace Marii Janion, wskazującej już wiele lat temu na homospołeczny charakter polskiej kultury 4, feminizm literaturoznawczy w różnych wariantach,
bujnie rozkwitający od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a także feministycznie ukierunkowane publicystyka i krytyka literacka (Kingi Dunin, Izabeli Filipiak, Kazimiery Szczuki,
Agnieszki Graff itd.), wreszcie studia nad mniejszościowymi seksualnościami i ich ekspresją
literacką, zainicjowane przez Germana Ritza i ewoluujące później w stronę queer studies.
CSMM uzupełniają horyzont krytyczny polskiej humanistyki i – choć zapewne nie mają
takiego emancypacyjnego potencjału jak badania feministyczne, z którymi są organicznie
związane – stanowią bez wątpienia coś więcej niż intelektualną modę, kolejny „zwrot” polegający jedynie na podmianie terminologii na nieco mniej zrozumiałą. Ich dekonstrukcyjny
potencjał wyznaczany jest przez fakt, że decentralizują one uprzywilejowaną transparentność
doksy w takim sensie tego słowa, jak je pojmował Pierre Bourdieu – „męska dominacja”
przestaje być oczywista, a konstrukcja męskości traci swoją przejrzystość i naturalność,
przy czym „męskość” i „mężczyzna” tracą status kategorii ściśle symetrycznych i ahistorycznych. Nie trzeba przy tym dodawać, że tym samym CSMM mierzą się z centralną figurą
kultury Zachodu, z samym jej rdzeniem. Sytuacja jest zupełnie analogiczna do sytuacji
women’s studies, które, jak pisał Jacques Derrida, rozsadzają przestrzeń XIX-wiecznego
uniwersytetu (dlatego też budzą niechęć, niezrozumienie, wrogość i dlatego próbuje się je
dyscyplinować/instytucjonalizować):
„To zagadnienie dotyczy fundamentów instytucji. W tym sensie ryzyko klęski women’s
studies jest także ryzykiem ich sukcesu. Im bardziej dowodzą swojej pozytywności, swojej
konieczności i dostarczają dowodów męskim zarządcom uniwersytetu – męskim, bez względu na płeć – tym bardziej legitymizują się przez tę władzę, tym bardziej zatem ryzykują, że
zakryją, zapomną, wyprą fundamentalne pytania, które musimy postawić”5.
Dość powszechnie uważa się, że inauguracja CSMM w ich klasycznej formie miała miejsce w 1987 roku (data wydania prac Raewyn Connell, Michaela Kimmela, Jeffa Hearna,
antologii pod redakcją Harry’ego Broda6 i antologii Men in Feminism), choć, oczywiście, namysł
krytyczny nad męskością/-ami pojawiał się wcześniej w bardzo różnych publikacjach (książki Andrew Tolsona, George’a L. Mosse’a, Herba Goldberga, Klausa Theweleita, Johna Stol-

3
4

5
6
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skością w takich periodykach: „Teksty Drugie”, „Pamiętnik Literacki”, „InterAlia”, „Śląskie Studia
Polonistyczne”, „Wielogłos”, „Czas Kultury”. W obiegu bardziej popularnym pojawił się „męskościowy” numer „Poradnika Psychologicznego” „Polityki”: Ja, my, oni.
Mam na myśli takie konferencje, jak (Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku (w Gdańsku),
Męskość a sacrum (w Słupsku) czy Biopolityka męskości (w Katowicach).
M. J a n i o n, Płacz generała. Eseje o wojnie. Wyd. 2, przejrz. i rozszerz. Warszawa 1998. Zob.
ibidem, s. 96: „Polska kultura narodowa jest kulturą wybitnie męską i dominują w niej związki
homospołeczne, więzi męskiego braterstwa i przyjaźni”.
Women in the Beehive: A Seminar with Jacques Derrida. W zb.: Men in Feminism. Ed. A. J a r d i n e,
P. S m i t h. New York – London 1987, s. 191.
R. W. C o n n e l l, Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Sydney 1987. – Changing Men: New Directions in the Study of Men and Masculinity. Ed. M. K i m m e l. Newbury Park,
Calif., 1987. – J. H e a r n, The Gender of Oppression: Men, Masculinity and the Critique of Marxism.
Bringhton 1987. – H. B r o d, The Making of Masculinities: The New Men’s Studies. Boston, Mass.,
1987.
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tenberga, a w Polsce – Marii Ossowskiej7 czy wspomnianej już Janion). Za najbardziej wpływową uchodzi w ramach CSMM koncepcja Connell dotycząca „męskości hegemonicznej”, do
której są one (niesłusznie) niekiedy redukowane. Nie redukując ich w taki sposób, przyznajmy jednak, że teoria Connell i proponowana przez nią terminologia (często w bardzo dowolny
i niekoherentny sposób) zyskały status nadrzędny (by nie powiedzieć złośliwie: hegemoniczny) w badaniach męskości8, te ostatnie zaś, przynajmniej w krajach kulturowego centrum,
dopracowały się własnych kanonów, hierarchii, encyklopedii i podręczników akademickich.
W najnowszych sporach wewnątrzdyscyplinowych dostrzega się pewien impas teoretyczny (za jego objaw uznać można inflacyjne mnożenie kolejnych męskości „przymiotnikowych”) prowadzący do kwestionowania genealogii CSMM, a tym samym koherencji dyscyplinarnej9. Przyznam szczerze, że nie martwi mnie to zanadto, gdyż uważam, że wydzielenie
ich pola badawczego i ścisłe jego odgraniczanie nie jest pożądane – przeciwnie, wydaje się,
iż jak największa „przenikalność” w inne i swoiste obszary dociekań stanowi właściwy
i emancypacyjny cel badania męskości. Sprzymierza się tu ze mną zresztą autor nowego,
rewelacyjnego, moim zdaniem, ujęcia zagadnienia – Steve Garlick. Badacz w swojej książce
The Nature of Masculinity postuluje bardzo daleko idące przekroczenie granic tradycyjnych
CSMM, wskazując teorię afektywną (inspiracja myślą Gilles’a Deleuze’a i Briana Massumiego), biopolitykę (inspiracja foucaultiańska) i teorię złożoności (użycie termodynamicznej
teorii złożoności – której inicjatorem był Ilya Prigogine – w teorii społecznej) jako wariantywne źródła nowego teoretyzowania męskości10.
Wydaje się, że tom Masculinities and Literary Studies, pojawiając się – zupełnie niezależnie od książki Garlicka – w momencie kryzysowym, ukazuje z bardzo podobnej perspektywy potencjał krytyczny tego „przenikania”, ukazuje też nowe możliwości aliansów teoretycznych, rozhermetyzowania języków i, ujmując to jak najszerzej, koniecznej deterytorializacji badań nad męskościami. Natura, biopolityka i afekty grają w niej, podobnie jak
u Garlicka, najważniejszą rolę.
Recenzowana książka stanowi efekt konferencji naukowej Men in Fiction, zorganizowanej na Uniwersytecie w Barcelonie przez hiszpańskich badaczy i badaczki (i redaktorów
tomu). Koncepcja tomu jest bardzo przejrzysta i funkcjonalna. Praca obejmuje sześć części
(po 2–3 rozdziały każda). Całość obramowuje krótki wstęp objaśniający intencje autorów
i epilog – zapis dyskusji nad poszczególnymi referatami. Ogólne założenie wyrażone we
wstępie wydaje się jasne – w przypadku CSMM trudno o ścisłe odgraniczenie obszaru nauk
społecznych od humanistycznych. Badacze przywołują tu autorytet Teresy de Lauretis,

7

8

9
10
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A. T o l s o n, The Limits of Masculinity: Male Identity and the Liberated Woman. New York 1977. –
G. L. M o s s e, Nationalism and Sexuality: Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe.
Ithaca, N. Y., 1985. – H. G o l d b e r g, The Hazards of Being Male: Surviving the Myth of Masculine
Privilege. Oxford 1976. – K. T h e w e l e i t, Męskie fantazje. T. 1–2. Przeł. M. F a l k o w s k i,
M. H e r r. Przekł. przejrzał A. Ż y c h l i ń s k i. Warszawa 2015. – J. S t o l t e n b e r g, Disarmament
and Masculinity: An Outline Guide and Bibliography for Studying the Connection between Sexual
Violence and War. Palo Alto, Calif., 1978. – M. O s s o w s k a, Ethos rycerski i jego odmiany. Warszawa 1973.
Zob. np. Ch. B e a s l e y, Zachowaj ostrożność! Studia męskie wobec współczesnych nurtów myślenia w obrębie gender i seksualności. Przeł. W. Ś m i e j a. W zb.: Formy męskości. [T.] 3: Antologia
przekładów. Red. A. D z i a d e k. Warszawa 2018. – J. W. M e s s e r s c h m i d t, Pomnażanie wiedzy uwikłanej w płeć. Akademickie wykorzystanie koncepcji męskości hegemonicznej. Przeł.
W. Ś m i e j a. W zb.: jw.
Zob. L. G o t t z é n, Is Masculinity Studies Really “the Odd Man Out”? „Norma: International Journal for Masculinity Studies” 2018, z. 2.
S. G a r l i c k, The Nature of Masculinity: Critical Theory, New Materialisms, and Technologies of
Embodiment. Vancouver–Toronto 2016.
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twierdzącej, że „genderowe reprezentacje są zarazem ich konstrukcjami”, z czego płynie
wniosek, iż „kulturowe reprezentacje grają kluczową rolę w społecznym konstruowaniu –
i dekonstruowaniu – męskości” (s. 1). Z tego założenia wynika charakteryzująca zbiór symetryczność konstrukcji: po rozdziale (bardziej) teoretycznym następują (najczęściej) dwa
rozdziały aplikujące teorię do analiz dzieł literackich, przedstawień filmowych czy teatralnych.
Struktura książki pokazuje możliwości włączania aparatu pojęciowego studiów nad męskościami w obszary dociekań kojarzonych z badaniami postkolonialnymi (cz. I: Rethinking
Ethnic Masculinities), ekonomią i naukami politycznymi (cz. II: Transnational Masculinities,
cz. VI: Masculinities and/in Capitalism), psychologii (cz. III: The Ages of Men), teorii afektywnej (cz. IV: Masculinities and Affect), ekologii/ekokrytyki (cz. V: Eco-masculinities). Analiza
funkcjonowania męskości na wszystkich tych polach ujawnia genderowe uwikłanie każdego
z nich.
W części I, poświęconej relacji dyskursów rasowych i męskości, na szczególną uwagę
zasługuje tekst Barbary Ozieblo, która problematyzuje relację gender–etniczność w amerykańskim teatrze i przedstawia, jak dramaturdzy, głównie kobiety, przekraczają te bariery,
skutkiem czego dotychczasowe (w wielorasowym społeczeństwie) klasyfikowanie autorów
według klucza etniczności i płci traci na znaczeniu.
Część II otwiera rozdział wspomnianego tu, zasłużonego badacza Jeffa Hearna, który
wskazuje, że tradycyjnie kształtowana poza kontekstem dyskursów narodowych męskość
może służyć dekonstrukcji hegemonicznej i pojawianiu się nowych „konfiguracji praktyk”
męskości, co ilustrują dwa rozdziały o dehermetyzacji męskości w kulturze Dominikany
(m.in. artykuł Aishih Wehbe-Herrery), a także powstającej w USA literatury arabskiej, która
zwraca uwagę, że za medialnym wizerunkiem mężczyzny-terrorysty kryją się bardziej egalitarne modele męskości (praca Marty Bosch-Vilarrubias).
W części III, poświęconej starzeniu się mężczyzn, Lynne Segal wskazuje na genderowy
aspekt tego zjawiska na przykładzie powieści Martina Amisa. Perspektywa wydaje się istotna – wszak i w polskiej literaturze współczesnej mamy do czynienia ze świadomymi zapisami procesów starzenia się mężczyzn (Jerzy Pilch, Janusz Głowacki, Mariusz Wilk, Józef Hen).
Niewątpliwie, demografia sprawi, iż takich świadectw będzie przybywać.
W części IV, dotyczącej afektów, Todd W. Reeser kreśli perspektywy teoretyczne tego, jak
przedjęzykowy afekt może rozbijać normatywną męskość. W ślad za rozważaniami Deleuze’a,
Félixa Guattariego czy Massumiego pokazuje na przykładach czerpanych z kultury popularnej, w jaki sposób afekty kształtują i ustanawiają niehegemoniczne modele męskości.
W części V, poświęconej związkom męskości z ekokrytyką, Stefan Brandt śledzi historyczne korelacje natury i męskości w amerykańskich mitach literackich, Teresa Requena-Pelegrí analizuje zaś związki między uprawomocnieniem się modelu męskości opiekuńczej
(caring masculinity) jako równorzędnego z tradycyjnym a kryzysem ekologicznym jako świadectwem wyczerpania modelu świata, w którym sfeminizowane pojęcie przyrody stanowi
zasób wykorzystywany przez cywilizację identyfikowaną jako męska.
Ostatnia część ilustruje wzajemne zależności męskości i kapitalizmu i zasługuje – ze
względu na legitymizacyjny kryzys tego ostatniego – na szczególną uwagę. Penny Griffin
konstatuje, że pomimo dość bogatej literatury przedmiotu związek między praktykami ekonomicznymi kapitalizmu w fazie wysokiej finansjalizacji a uprzywilejowaniem pewnej klasy
mężczyzn pozostaje niejasny – koncentrując się na architekturze rynków finansowych, ich
dyskursie i globalizacji usług autorka stara się ukazać, jak ekspansja tego modelu gospodarczego łączy się z (często maskowanym) urasowionym i zmaskulinizowanym schematem
działania, na którym jest on ufundowany.
Czytając szkice (nieraz odwołujące się do egzotycznych dla mnie kontekstów kulturowych)
pomieszczone w recenzowanym tomie, w naturalny sposób myślę tu o mojej macierzystej
dziedzinie: literaturze i kulturze polskiej. Z perspektywy Wallersteinowskiego systemu-świata istniejemy w przestrzeni półperyferyjnej, od 1989 roku funkcjonujemy w ramach zgloba-
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lizowanego kapitalizmu w jego neoliberalnym wydaniu. Lektura szkiców Hearna i Griffin
z omawianej publikacji pozwala postawić pytanie o to, jak bardzo to usytuowanie kształtuje nasze normy męskości. Wydaje się bowiem, że przede wszystkim „polska męskość” skazana jest na konfrontowanie się z modelami męskości wyrastającymi w światowym centrum
i konstytuującymi (siebie) jako nadrzędne, wzorcowe, hegemoniczne, atrakcyjne oraz pożądane. Transformacja ustrojowa po roku 1989 postawiła polskich mężczyzn wobec tych
modeli, unieważniając niejako rodzime modele męskości, które nagle oceniono przez pryzmat
(nie)dostosowania do wzorców o zachodniej/anglosaskiej proweniencji (przypomnijmy tu
choćby krążące wówczas nad polskim mężczyzną „obciachowe” widmo białych skarpetek
noszonych do garnituru).
Po ćwierćwieczu niemal bezwzględnej hegemonii kulturowej tych wzorców przeżywamy
w odniesieniu do męskości moment „retrotopijności”, jak ująłby to Zygmunt Bauman. Na
naszych oczach powracają figury męskości o bardzo lokalnym i historycznym charakterze:
hegemoniczne, tradycyjne, przemocowe, konserwatywne czy ostentacyjnie „swojskie” (choć
chyba należałoby powiedzieć „konstruowane jako swojskie”). To sprawy dość dobrze znane
i opisywane, ale warto postawić pytanie o to, co przydarzyło się pierwszemu pokoleniu mężczyzn socjalizowanych w warunkach półperyferyjnego kapitalizmu à la manière polonaise.
Mężczyzn, którzy nie mogli łatwo identyfikować się z pokoleniem ojców, pokoleniem ukształtowanym – na dobre i złe – w odmiennym systemie gospodarczym i politycznym Polski Ludowej11. To generacja, która nie walczyła „z komuną” ani z żadnym innym okupantem, nie
wykrwawiała się w powstaniach, niespecjalnie zdążyła się uwłaszczyć, natomiast wie mniej
więcej, co to „śmieciówka”, outsourcing, gnębi ją nie tyle wróg, ile kredyt hipoteczny. Generacja wyżu demograficznego wyeksploatowana w walce o zasoby – przez to nastawiona indywidualistycznie, trochę cyniczna, mocno konformistyczna. Jeśli wykrwawiona – to przez
emigrację zarobkową. Doświadczeniem pokoleniowym omawianej generacji jest brak doświadczenia pokoleniowego w polskim (traumatyzującym) tego słowa znaczeniu. Owa generacja pamięta szalone lata dziewięćdziesiąte, dziewiczą dekadę wybuchu konsumpcyjnego
szału, upadku dawnych autorytetów i bardzo chwiejnej pozycji autorytetów nowych. To
dlatego tamte czasy podlegają dziś tak intensywnej, choć dwuznacznej, mityzacji 12. Doświadczenie pokoleniowe to właśnie takie przejście od komunistycznej szarości do pstrokatego
szału bieda-konsumpcji i rewolucji seksualnej na miarę reklam prezerwatyw „Unimil” i topornej niemieckiej porno-konfekcji. Mężczyźni z tego pokolenia to moi, plus minus, rówieśnicy. Mają mniej więcej 40 lat, właśnie osiągnęli apogeum swojej produktywności i, jeśli
można się tak wyrazić, przydatności społecznej – kiedy byli 20-latkami, prawdopodobnie,
jak ja, słuchali utworu Midlife Crisis, w wykonaniu Faith No More, w błogim przekonaniu,
że to nie o nich. Dziś ich dopada kryzys wieku średniego, jednak ta sytuacja wpisana w rozwój każdego człowieka przeżywana jest w momencie kryzysu formacji gospodarczej (neoliberalny kapitalizm) i politycznej (demokracja liberalna), w której ramach socjalizowali się.
Wciąż trochę ścigają się z mirażami męskości produkowanymi w kulturowym centrum, ale
są tym zmęczeni i czują, że z peryferyjności już się nie wyzwolą, może starają się ją polubić,
zamienić w swój atut.
Należący do omawianej generacji pisarze w ostatnich kilku latach wydali książki, które
na różne sposoby, czasem niebezpośrednio, dokumentują kondycję tego pokolenia. Spró-
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Tej generacji przygląda się J. K u i s z w swojej książce Koniec pokoleń podległości. Młodzi Polacy,
liberalizm i przyszłość państwa (Warszawa 2018).
Zob. np. Wk***wienie rośnie. Z P. S o ł t y s e m rozmawia Ł. P a w ł o w s k i. „Kultura Liberalna”
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2WX7p72KvSrEs (data dostępu: 15 V 2019).
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bujmy odczytać według zaproponowanego wcześniej klucza Wymazane Michała Witkowskiego, Wzgórze psów Jakuba Żulczyka, Fajrant Andrzeja Muszyńskiego, Dżender domowy i inne
historie Huberta Klimki-Dobrzanieckiego, Inną duszę Łukasza Orbitowskiego, Siwy Dym,
albo Pięć Cywilizowanych Plemion Ziemowita Szczerka, Mikrotyki Pawła Sołtysa, Rzeczy,
których nie wyrzuciłem Marcina Wichy i Echo słońca Waldemara Bawołka. Zupełnie hasłowo
(temat zasługuje na oddzielne opracowanie), patrząc z zarysowanej przez Hearna perspektywy, możemy zobaczyć fałszywą obietnicę transnacjonalizacji. Czy to w Siwym dymie, czy
to w Dżenderze domowym – dostrzegamy swoiste zablokowanie światów przedstawionych.
Narrator z powieści Szczerka obserwuje geopolityczne parcelacje tożsamości krajów półperyferyjnej przestrzeni Międzymorza, bohater tytułowego opowiadania w zbiorze Dobrzanieckiego ubolewa nad niemożnością kupienia penthouse’u na ostatnim piętrze kamienicy
(wątpliwe zwieńczenie kariery – jeśli uwzględnić samobójczy skok sąsiadki z góry). Bohater
Żulczyka wraca do punktu wyjścia, bohater Bawołka nigdy go nie opuszcza (gwoli przypomnienia zauważmy, że schyłek PRL, odwrotnie, zaowocował: szeregiem narracji przedstawiających kapitalizm jako wielkie otwarcie wszelkich przepływów: 300 mil do nieba, Seksmisja, Kingsajz, Ucieczka z kina „Wolność” – by wymienić znane wszystkim filmy).
Weźmy do ręki Wzgórze psów lub Inną duszę, a wybrzmi nam wyraźnie doświadczenie
konfliktu z ojcami, którzy są albo zbyt silni (u Żulczyka), albo zbyt słabi (u Orbitowskiego),
albo nieobecni (u Sołtysa) – całą paletę problemów przynosi z sobą także antologia opowiadań zatytułowana Ojciec13. Bohaterowie tej rówieśniczej prozy nader często funkcjonują poza
sferą homospołeczną ważną dla tożsamości męskiej – nostalgiczne wspomnienia kumplostwa
napędzają narrację Mikrotyków Sołtysa, ale też konstytuują świat powieści Żulczyka czy
Orbitowskiego, autorów powracających, każdy na swój sposób, do krainy młodości prowincjonalnej, do dawnych kompanów. Wydaje się, jakby świat zorganizowany wokół indywidualistycznego wyścigu szczurów i pościgu za materialnym sukcesem fabrykował – jako swój
rewers – alienację i pustkę. Niełatwo jest również bohaterom z kobietami. Albo są samotni
jak bohater Fajrantu, albo ich związki się rozpadają jak u Żulczyka. Gdy ojcowie są nieobecni lub synowie wyrastają w cieniu matek na toksycznych – jak u Wichy, u Witkowskiego
(erotyzacja pornograficznej figury „mamuśki” Alexis i innych kobiet wydaje się w powieści
tak silna, że męskość właściwie zostaje z niej zupełnie wyrugowana) bądź u Bawołka, który
wokół relacji z matką konstruuje wręcz całą figurę męskości ahegemonicznej czy antyhegemonicznej, ostentacyjnie słabej, peryferyjnej, momentami wręcz abiektalnej (w każdym razie
nie opatrywałbym jej określeniem „opiekuńcza” ácaringñ, modnym w badaniach społecznych14), ale kwestionującej kulturową dominantę. Nieobecność rodzicielstwa jest tym, co
łączy bohaterów wspomnianej powieści – żaden z nich nie wchodzi w rolę ojca, rolę wszak
dla konstytucji heteroseksualnego mężczyzny niezwykle istotną, by nie rzec: fundamentalną.
Dość dawno temu, bo w 1983 roku, i bez związku z akademickimi CSMM, Barbara
Ehrenreich w książce Hearts of Men analizowała 30-lecie amerykańskiej kultury, w którego
trakcie dokonała się ta zasadnicza zmiana – ojcostwo przestało być cechą dystynktywną
mężczyzny15. Zgódźmy się – nie każdy mężczyzna jest/musi/chce / może być ojcem. Mimo
tego zastrzeżenia ojcostwo znajduje się, a przynajmniej powinno, w – ujmijmy to tak – horyzoncie wydarzeń 40-letniego mężczyzny, także mężczyzny-pisarza (Karl Ove Knausgård
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Ojciec. Opowiadania. Warszawa [2017]. W antologii tej swoje utwory opublikowali: M. C i c h y,
J. D u k a j, W. E n g e l k i n g, J. M a ł e c k i, A. M u s z y ń s k i, Ł. O r b i t o w s k i, Z. S z c z e r e k,
W. S z o s t a k, M. W i t k o w s k i.
Zob. np. U. K l u c z y ń s k a, Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej. Poznań
2017.
B. E h r e n r e i c h, The Hearts of Men: American Dreams and the Flight from Commitment. New York
1983.
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w swojej tetralogii Lato, Jesień, Wiosna, Zima z sukcesem czyni z niego materię literacką),
tymczasem pozostaje ono w tym pokoleniu zjawiskiem właściwie nieistniejącym, a na pewno niezwerbalizowanym. Zasmuca mnie to i zastanawia, szczególnie że macierzyństwo
i doświadczenie macierzyństwa poddano przecież tak dokładnej literackiej wiwisekcji w prozie kobiecej (Polka Manueli Gretkowskiej, Obsoletki Justyny Bargielskiej, Jak pokochać
centra handlowe Natalii Fiedorczuk). Taka dysproporcja jest wręcz uderzająca.
Syntetyzując ten rozproszony obraz męskości pokolenia, które przeżywało młodość wraz
z wolnorynkową obietnicą nieskończonego przepływu i konsumpcji, nieograniczonej wolności, dostrzegamy, iż 20 lat później już wie, że obietnice formułowano na wyrost, i zamiast
transnacjonalizacyjnej globalności pokolenie to skazano na peryferyjność, zamknięcie,
przeżucie przez rynek. Mężczyzn ścigają demony własnych rodziców, Giddensowska „czysta
relacyjność” związków wypala emocjonalnie, alienacyjne siły rynku izolują, a ojcostwo, jeśli
w ogóle jest doświadczane, istnieje poza sferą werbalizacji.
Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak wierzyć, że bezwstydnie pobieżna lektura kilku
powieści (i opowiadań), przeprowadzona według jednego z kilku kluczy zaproponowanych
przez autorów recenzowanego tomu, zdołała przekonać czytelników i czytelniczki, iż studia
krytyczne nad męskościami ujawniają całe skomplikowanie kategorii i doświadczenia męskości. Nie przeczę, że i bez perspektywy oferowanej przez autorów Masculinities and Literary Studies podobna lektura byłaby możliwa – tak jak możliwe były wnikliwe rozprawy
Janion czy Ehrenreich o męskości bez związku z teoriami Connell czy Kimmela – ale śmiem
twierdzić, że lektura taka byłaby trudniejsza, mniej prawdopodobna, słabsza w konkluzjach,
przypadkowa. Nie prawię tu, rzecz jasna, duserów samemu sobie i swoim powierzchownym
odczytaniom kilku współczesnych powieści – chodzi mi raczej o to, i mam nadzieję, iż to
jasne, że, dostrzegając męskość jako dynamiczną konstrukcję istniejącą w każdym wymiarze naszego doświadczenia (społecznego, kulturowego, historycznego czy ekonomicznego),
zyskujemy narzędzie do jego precyzyjniejszego opisania, uzupełniamy je o wymiar rozumiany zwyczajowo jako zbyt oczywisty, by go roztrząsać. I odwrotnie – męskość odczytywana
przez pryzmat dominujących ideologii, dyskursów teorii społecznych odsłania samą siebie
jako niezwykle chwiejne, zmienne, plastyczne zawęźlenie rozmaitych sił działających w polu
społecznym, jako nieustannie renegocjowana umowa społeczna.
Abstract
WOJCIECH ŚMIEJA University of Silesia, Katowice
STUDIES IN MASCULINITY IN SEARCH OF NEW RESEARCH PARADIGMS
The reviewer discusses the book entitled Masculinities and Literary Studies. Intersections and New Directions devoted to the connections between the critical studies in males, masculinity and literary studies.
He reconstructs the position of masculinity research at the crossroads of social sciences and the humanities. As based on the latest publications, he points at the crises found within their scope and at
the developmental potential. The volume in question finds its place in a theoretical base and points
at new spheres of investigations within the framework of literary studies and research in masculinity.
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TADEUSZ ŻABSKI (2 stycznia 1936 – 29 września 2017)
W przededniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego, 29 września 2017, odszedł
od nas Profesor Tadeusz Żabski. Nagle, niespodziewanie, po krótkim pobycie w szpitalu. Marsz żałobny Chopina zastąpił radosne Gaudeamus.
Tadeusz Żabski – syn Józefa i Olgi z Topolnickich – urodził się 2 stycznia 1936
w wiosce Tyczyn Nowy na równinie stepowej między Zbarażem a Kamieńcem Podolskim, niedaleko Trembowli. Te krajobrazy często powracały we wspomnieniach,
po latach pomagały zrozumieć powieściową przestrzeń i unaoczniały drobiazgowość
realistycznych opisów. Rodzice mieli 7-hektarowe gospodarstwo, porządny dom
kryty blachą i troje dzieci: Augusta, Lidię i Tadeusza.
Wybuch drugiej wojny światowej przerwał beztroskie dzieciństwo. Profesor
opowiadał o pojawieniu się we wsi oddziałów kozackich, a za nimi „komsomołki”,
która organizowała wybory do tajemniczych „rad”, zachwalała przy tym gospodarkę kolektywną i rozdawała dzieciom medaliki z młodym Leninem. Wkrótce, latem
1941, wybuchła wojna niemiecko-sowiecka. Nastał okres nieustających kontyngentów, wzrastającej biedy i głodu. Późną wiosną 1942 Niemcy wycofali się z Tyczyna, pojawili się Rosjanie, a ponieważ niedaleko zatrzymał się front, rodzinny
dom Żabskich zamienił się w szpital polowy, przy którym ustawiono katiusze.
Żabski obserwował i potem wspominał: przeraźliwy jazgot rakiet, powołanie ojca
do wojska, grasujących nocami banderowców, kradzieże, mordy, palenie wsi...
Wspominał, ale nie lubił przeszłości, nie odcisnęła ona na nim piętna; koncentrował się bowiem na teraźniejszości – we wszystkich jej przejawach – i na przyszłości;
one były jego siłą napędową oraz źródłem życiowych pasji i radości.
Po wojnie rodzina Żabskich wyjechała do Gryfowa; podróż w wagonach towarowych trwała 6 tygodni, ale nowy kraj wydał się „przewspaniały”. Tadeusz Żabski
został zapisany do trzeciej klasy szkoły podstawowej, po jej ukończeniu dostał się
do liceum ogólnokształcącego w Lubaniu. W polityce edukacyjnej był to okres wyjątkowo intensywnej indoktrynacji, Profesor zawsze jednak podkreślał, że nauczyciele potrafili dostarczyć solidnej wiedzy i motywować do jej zdobywania. Z nauką
nigdy nie miał problemów, poszczególne klasy kończył z samymi ocenami bardzo
dobrymi. Po maturze podjął pracę w Fabryce Nawozów Fosforowych, gdzie – jak
sam mówił – poznawał „tajemnice prawdziwego życia”.
W roku 1955 dostał się na studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim.
Nastała epoka odwilży, udostępniania dotychczas zakazanej literatury światowej.
Studenci poznawali utwory Sartre’a, Becketta, Ionesco, Camusa, a także Gombrowicza i Witkacego, czytali Wstęp do psychoanalizy Freuda. Darzyli estymą wybitnych
uczonych: Tadeusza Mikulskiego, Władysława Floryana, Bogdana Zakrzewskiego,
oraz ich wspaniałych wychowanków – wtedy magistrów: Czesława Hernasa, Stani-
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sława Pietraszkę, Tymoteusza Karpowicza, Jerzego Cieślikowskiego, Marię Eustachiewicz, którzy ucząc w nowym duchu, inspirowali do odważnych pytań i nowatorskich ujęć badawczych. W roku 1960 Tadeusz Żabski obronił z wyróżnieniem
pracę magisterską Rozprawa Norwida o Juliuszu Słowackim, napisaną pod kierunkiem prof. Bogdana Zakrzewskiego.
Następnie podjął pracę zawodową, początkowo jako nauczyciel wychowania
fizycznego i języka polskiego w jednej z wrocławskich szkół podstawowych, a w roku 1961 jako bibliotekarz w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Poznał tam swoją przyszłą żonę: Marię Lergetporer. Miał z nią dwoje dzieci: Andrzeja i Annę. Ossolineum umożliwiało Żabskiemu stałe wzbogacanie wiedzy i utrzymywanie kontaktu z uczelnią, dzięki czemu dostał półroczne stypendium naukowe
umożliwiające mu wyjazd do Pragi (1962), gdzie zbierał materiały archiwalne dotyczące Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, które w latach 1836–1886 działało
na wrocławskiej uczelni. Po powrocie z Czech zaczął pisać doktorat i współtworzył
grono slawistów – autorów rozpraw z dziejów kultury słowiańskiej (m.in. o katedrze
slawistyki na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX w.). W roku 1967 Żabski został
powołany na stanowisko starszego asystenta w Katedrze Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dwa lata później przedłożył –
bardzo wysoko ocenioną przez recenzentów – dysertację Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w pierwszym okresie działalności (1836–1860), napisaną pod kierunkiem prof. Bogdana Zakrzewskiego, i otrzymał stopień doktora
nauk humanistycznych. Zawodową konsekwencją tego etapu kariery naukowej
było uzyskanie stanowiska adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej. W roku 1973
rozprawa doktorska Żabskiego została wydana drukiem jako obszerna monografia
obejmująca dzieje Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego aż po rok 1886 (działalność
Towarzystwa w latach 1861–1886 opracowała współautorka monografii, Elżbieta
Achremowicz). Książka zyskała znakomite recenzje w ogólnopolskim środowisku
polonistów, ale też wśród historyków i badaczy dziejów nauki.
Żabski nie zrezygnował ze studiów nad polsko-czeskimi kontaktami literackimi,
o czym mogą świadczyć takie prace, jak František Ladislav Čelakovský na katedrze
slawistyki we Wrocławiu (1964) czy Wrocławska slawistyka Čelakovskiego (1842–
1849) (1968).
Od lat siedemdziesiątych zajmował się Żabski dodatkowo literaturą i kulturą
pozytywizmu. Pracował najpierw nad edycjami wczesnej korespondencji Piotra
Chmielowskiego i Henryka Sienkiewicza, następnie nad studium o sposobie rozumienia pojęcia artysty przez Sienkiewicza. W tym czasie powstawały też bardzo
wnikliwe omówienia publikacji innych badaczy (np. książki Anny Martuszewskiej
poświęconej poetyce powieści dojrzałego realizmu, 1978). Żabski prowadził – często
dla sześciu grup studenckich w ciągu jednego semestru – ćwiczenia i wykłady
z historii literatury pozytywizmu. W trakcie zajęć ze studentami udało mu się
w istotny sposób zweryfikować obiegowe sądy na temat tej epoki. Uczył skrupulatnej pracy z tekstem, poddawał gruntownej analizie poetykę różnych odmian ówczesnej prozy (tendencyjnej, satyrycznej, realistycznej i naturalistycznej), a świat
rzeczywisty nakładał na etosy systemów kulturowych (szlacheckiego, mieszczańskiego, ludowego, robotniczego). Eksponował perspektywy genologiczne. Dzięki
temu spojrzeniu epoka pozytywizmu szybko stała się jedną z ulubionych, a wykłady Żabskiego – wyczekiwane i oblegane.
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Dla studentów był jednym z najlepszych wykładowców. Ujmował ich swoją
pasją, pogodą ducha (wielu do dziś wspomina jego serdeczny śmiech), otwartością
i pochylaniem się nad sprawami zwykłych ludzi.
Sporo ustaleń poczynionych podczas ćwiczeń zamieścił w opublikowanym po
latach słowniku Pozytywizm (1999; współautorka: Małgorzata Łoboz) – niezwykle
cenionym też przez nauczycieli i studentów – leksykonie literatury drugiej połowy
XIX wieku. Opracował także dla ossolińskiej serii „Biblioteka Narodowa” Placówkę

Tadeusz Żabski

Bolesława Prusa (1987, 300 tys. nakładu), eksponując mit świętej ziemi i mentalność chłopską, co zmieniło tory powieściowych odczytań. W tej samej serii ukazały się również w jego opracowaniu nowele i opowiadania Prusa (1996), jak też Quo
vadis Sienkiewicza (2002).
Autorowi Trylogii Żabski poświęcił ponadto znakomitą monografię Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza (1979), która stała się podstawą jego habilitacji w 1979 roku. Rok później mianowano go docentem w Instytucie Filologii
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Kontynuacją pozytywistycznych pasji były
cenne studia, jak Trójwymiarowa struktura gatunkowa „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza (1996) czy rozchwytywana przez czytelników monografia Sienkiewicza, wydana (dwukrotnie: 1998, 1999) w powszechnie cenionej serii „A To Polska
Właśnie”. Praca naukowa, badawcza, dydaktyczna została zwieńczona w 1994 roku
uzyskaniem przez Tadeusza Żabskiego tytułu profesora i objęciem w roku 2003
stanowiska profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Żabski poszerzał krąg swoich zainteresowań. Miłośnik brydża, zapalony kibic
piłki nożnej, siatkówki i tenisa, szachista, uczestnik rockowych koncertów (w 1994 r.
w ulewie, po kostki w wodzie, słuchał Pink Floydów na stadionie Strahov w Pradze!),
czytelnik Wehikułu czasu Wellsa i fan Gwiezdnych wojen Lucasa, pochylił się nad
problemami literatury popularnej, żeby z czasem stać się niekwestionowanym
znawcą i najwybitniejszym w Polsce autorytetem w tej dziedzinie. Od roku 1982
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kierował pracami 30-osobowego zespołu badawczego, w którego skład weszli pracownicy niemal wszystkich krajowych ośrodków polonistycznych, a już dwa lata
później zorganizował w Karpaczu pierwszą ogólnopolską konferencję poświęconą
problematyce literatury i kultury popularnej. Konferencje te wzbudzały żywe i trwałe zainteresowanie profesorów oraz ich wychowanków z większości polskich uczelni, dając praktycznie początek nauce o literaturze popularnej jako nowej dziedzinie
wiedzy i przedmiotowi nauczania uniwersyteckiego. Do wytrwałych uczestników
spotkań należeli m.in. Janusz Dunin, Anna Martuszewska, Krzysztof Dmitruk,
Roch Sulima, Erazm Kuźma, Maria Bujnicka, Piotr Kowalski, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, a spośród wrocławskiego grona: Jolanta Ługowska, Joanna
Pyszny, Bogusław Bednarek, Jacek Kolbuszewski, Mieczysław Inglot, Władysław
Dynak, Jan Choroszy, Anna Gemra i wielu innych. Konferencje do dziś wspominane są przez ich uczestników jako spotkania emanujące niezwykłą atmosferą nauki i przyjaźni, obfitujące w dyskusje merytoryczne i prywatne, wspólne spacery,
ale i decyzje naukowe. Pokłosiem konferencji karpackich są niezliczone inspiracje
do prac magisterskich i doktorskich, artykułów i rozpraw naukowych. Jednym
z celów, jakie Profesor stawiał tym spotkaniom, było wydanie Słownika literatury
popularnej, który – dzięki współpracy zespołu znakomitych autorów – ukazał się
w 1997 roku; stał się on pierwszym kompendium wiedzy na temat tej dziedziny
i stanowił prawdziwy przełom w badaniach. Słownik zawiera szeroko opracowane
hasła dotyczące wszystkich odmian literatury popularnej: science fiction, fantasy,
horroru, romansu, powieści tajemnic, powieści gotyckiej, historyczno-przygodowej,
wojennej, szpiegowskiej, kryminalnej... Profesor Żabski był redaktorem naukowym
i współautorem tej publikacji.
Uczestnicy konferencji w Karpaczu wydali wiele indywidualnych prac monograficznych z zakresu publicystyki, a ich pomniejsze rozprawy ukazywały się w zainicjowanej przez Tadeusza Żabskiego w 1991 roku wrocławskiej serii „Literatura
i Kultura Popularna”, której Profesor był długoletnim redaktorem. Jego zainteresowania literaturą oraz kulturą popularną zaowocowały także znakomitą antologią
romansu jarmarcznego Piękne historie o niezłomnym rycerzu Zygfrydzie, pannie
wodnej Meluzynie, królewnie Magielonie i świętej Genowefie (1992), opracowaną
wraz z Jolantą Ługowską, czy książką Proza jarmarczna XIX wieku. Próba systematyki gatunkowej (1993) – wybitną monografią, która była podstawą nadania
Żabskiemu tytułu profesora.
Ostatnim wyzwaniem naukowym i organizacyjnym Profesora stał się jego udział
w grancie pozyskanym przez Towarzystwo im. Adama Mickiewicza, którego celem
była edycja krytyczna pism Bolesława Prusa. Żabski współtworzył Komitet Honorowy (należą do niego najwybitniejsi polscy prusolodzy) tego przedsięwzięcia, był
również redaktorem czterech tomów Pism wszystkich: trzech pierwszych tomów
Humoresek, nowel, opowiadań (2014–2015) i tomu obejmującego Placówkę (2016),
a także autorem wstępu do Humoresek (2014) oraz do Placówki. Zbudował zespół,
który stworzył autorską metodę pracy z rękopisami i pierwodrukami na tyle efektywną, że jako pierwszy w krótkim czasie w pełni zrealizował swoje zobowiązania,
doprowadzając do wydania krytycznego owych czterech tomów. W wywiadzie wieńczącym prace nad edycją Profesor podkreślał, że było to dla niego zadanie niezmiernie ważne, dające możliwość ponownego odkrycia talentu i geniuszu skromnego
realisty. Często żartował, że gdy skończy, będzie czas na umieranie.
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Profesor odszedł, kiedy otrzymaliśmy ostatnią przesyłkę z Wydawnictwa „Episteme”: opracowaną przez nas Placówkę...
Profesor Tadeusz Żabski był członkiem Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, przez
dwie kadencje pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej, kierował
Zakładem Historii Literatury Polskiej do 1918 Roku (1996–1997), przez lata prowadził Pracownię Literatury Popularnej i nadzorował prace zespołu wydawniczego
naszego Instytutu; należał także do Rady Redakcyjnej Wydawnictwa Towarzystwa
Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej oraz był prezesem Towarzystwa.
Ponadto wchodził w skład Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk
oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
Profesor był wybitnym naukowcem i dydaktykiem, nauczycielem i wychowawcą akademickim kilkudziesięciu roczników studentów. Wypromował 240 magistrów
i 10 doktorów, którzy kontynuują jego prace badawcze.
Dorobek naukowy Profesora jest nie do przecenienia. Zmienia interpretacje,
ustala nowe, wytycza ścieżki kolejnym badaczom, staje się źródłem wielu cytowań.
Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Tadeusz Żabski
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi, a także medalem Fundacji Sienkiewiczowskiej, jak również wieloma
nagrodami ministerialnymi i rektorskimi.
Profesor Tadeusz Żabski był Przyjacielem i Dobrym Człowiekiem. Żegnał nas utworem La Vie en rose w wykonaniu Louisa Armstronga. Nie lubił smutku ani dostojnej powagi. Był miłośnikiem życia i codzienności, natury i radości!
Profesor Tadeusz Żabski to dla nas Mistrz. Nieustający inspirator. To nasze
wrocławskie SERCE SERC.
Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna
Uniwersytet Wrocławski – University of Wrocław
ORCID: 0000-0002-4459-5291

Abstract
OBITUARY: TADEUSZ ŻABSKI (January 2nd, 1936—September 29th, 2017)
The text is a remembrance devoted to professor Tadeusz Żabski, a distinguished scholar and teacher.
His achievements and credit are invaluable. A Slavicist, Sienkiewicz scholar, Prus scholar, initiator of
research in popular literature and culture. Editor of dictionaries, lexicons and series of publications.
Author of revealing and frequently quoted studies in Positivist literature. Participant of research in
critical edition of many writers. Member of the Committee on Literary Studies of the Polish Academy of
Sciences, member of Central Commission for Academic Degrees and Titles, chairman of Towarzystwo
Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej (Wrocław Polish Studies Friend Society), awarded with The Knight’s
Cross of The Order of Polonia Restituta, The Gold Cross of Merit, the order of Henryk Sienkiewicz
Foundation, as well as many Rector and ministerial rewards. Master for many generations of researchers. Friend. A good man.
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DANUTA DĄBROWSKA (11 marca 1952 – 16 sierpnia 2018)
Danuta Halina Dąbrowska – historyczka literatury, krytyczka literacka, wykładowczyni akademicka – przyszła na świat w Gdańsku. Zatrzymując na chwilę tryby
narracji biograficznej, już w tym inicjalnym momencie należałoby podkreślić szczególny związek, niezwykły wpływ, jaki to miasto miało wywrzeć na całość życia
profesor Dąbrowskiej. Nie każde miejsce narodzin, dzieciństwa, wczesnej młodości
nosi w sobie potencjał, aby przekształcić się w indywidualne miejsce pamięci,
w wycinek przestrzeni, który za Małgorzatą Czermińską moglibyśmy określić jako
„miejsce autobiograficzne” 1; z pewnością jednak taki właśnie proces zaszedł w wypadku drogi życiowej Danuty Dąbrowskiej. Bo choć ostatecznie los sprawił, że
Gdańsk przyszło jej opuścić i na trwałe związać się z innym ośrodkiem akademickim, ze Szczecinem, to pomimo to nigdy nie zerwała więzi, jakie ją łączyły z miastem,
w którym złożyła egzamin dojrzałości oraz ukończyła studia polonistyczne (podwójna specjalność: teatrologia i wiedza o książce, 1976). Można nawet powiedzieć
więcej, Gdańsk jako miasto wolności, buntu, „Solidarności”, tak sugestywnie
sportretowane choćby w Człowieku z marmuru i w Człowieku z żelaza, miał bezpośrednio wpłynąć na najistotniejsze z życiowych decyzji, podejmowanych przez
Dąbrowską. Miał trwale odcisnąć się nie tylko w jej biografii, ale również w twórczości naukowej oraz publicystycznej. Oba te wymiary były zresztą wielostronnie
splecione.
Ujmując to jeszcze inaczej, mówić należałoby o płynnym przenikaniu się tego,
co wspólnotowe, i tego, co indywidualne, o swoistej osmozie, w której ramach biografia zrewoltowanego miasta wchłania niejako los jednostkowy. Do przecięcia się
obu tych linii w życiu przyszłej literaturoznawczyni doszło bardzo szybko: już jako
18-latka wzięła ona udział 14 XII 1970 w gdańskiej demonstracji, spacyfikowanej
przez oddziały MO oraz wojsko. Fakt ów można byłoby więc uznać za przejaw edukacji równoległej: maturze, egzaminom na studia polonistyczne na Uniwersytecie
Gdańskim towarzyszyłby sprawdzian zgoła odmiennej dojrzałości. Dojrzałości
obywatelskiej, wspólnotowej. Raz podjętemu wyborowi badaczka pozostanie wierna
do kresu swoich dni, mimo że niejednokrotnie za ową niezłomność przekonań
przyjdzie jej zapłacić niezwykle wysoką cenę, z wielotygodniowym pobytem w areszcie śledczym włącznie.
Jako długoletnim współpracownikom profesor Dąbrowskiej, jej podopiecznym,
tworzącym ów szkic do portretu, w tym miejscu wspomnieniowej relacji trudno

1
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nam uniknąć poczucia swego rodzaju inkongruencji: byłby to bowiem moment,
kiedy obowiązek kronikarskiej rzetelności, wierności biograficznym faktom, nieuchronnie zderzyć się musi z konsekwentną postawą literaturoznawczyni, która
po latach nader skromnie eksponowała tę kartę swojego życiorysu. Ba, szczególny
rodzaj dystansu wobec „górnej młodości” odciskał się również w wyborze tematów
badawczych, pośród których często występowały ujęcia deheroizacyjne, antykombatanckie, „szydercze”, co ujawniło się już podczas prac nad dysertacją doktorską
i w powstałej na jej kanwie monografii: Romantyzm i wojna. Interpretacja historii
w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej 2. Ta wyjątkowa powściągliwość, programowa dyskrecja, osobom blisko związanym z profesor Dąbrowską wydawały
się niezwykle cenne, cenniejsze tym bardziej, że tak wyraziście kontrastujące
z regułami polskiego życia politycznego. I właśnie rosnącym dystansem wobec
kierunków, w jakich rozwijała się polska demokracja po roku 1989, tłumaczyć
można pewne wycofanie się badaczki z publicznego życia pozaakademickiego;
jednak na pierwszy plan w naszym odczuciu wysuwałoby się coś innego: swojego
obywatelskiego zaangażowania w okresie PRL literaturoznawczyni nigdy nie traktowała w kategoriach zasługi czy też doniosłego dokonania, dla niej była to po
prostu część „zbiorowego obowiązku”, którego w danym miejscu i czasie bez wahania należało się podjąć.
Jak jednak wspomnieliśmy, mówiąc o roli, jaką Gdańsk odegrał w politycznej
części biografii Dąbrowskiej, o tym, jak wpłynął on na jej wieloletnie obywatelskie
zaangażowanie, jesteśmy w stanie bliżej scharakteryzować ważny fragment – ale
mimo wszystko jedynie fragment – owej wielowątkowej narracji, zwanej życiorysem.
To, co najistotniejsze, działo się bowiem na styku dwóch przenikających się dziedzin, na pograniczu tego, co prywatne, i tego, co polityczne. Jeśli spojrzeć z tej
perspektywy, Gdańsk w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego
wieku (a zwłaszcza na ich przełomie) przedstawiał się jako niezwykłe na polskiej
mapie miejsce skondensowanej energii intelektualnej, żywiołowego rozwoju idei
humanistycznych, szeroko pojmowanych dyskursywnych transgresji. To ostatnie
określenie to, oczywiście, aluzja do słynnego cyklu seminariów prowadzonych przez
profesor Marię Janion w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
Jak pamiętamy, tekstowym plonem owego z wielu względów wyjątkowego cyklu
stała się 7-tomowa seria Transgresje 3, współtworzona i współredagowana przez
autorkę Gorączki romantycznej. Wiele już słów zapisano na temat roli, jaką Janion
oraz jej gdańskie konwersatorium odegrało w życiu całego pokolenia polskich
humanistów:
Dla setek uczniów i uczennic profesor Janion jej seminarium miało charakter doświadczenia formacyjnego. Ukształtowało wielu wybitnych pisarzy, naukowców, nauczycieli, dziennikarzy, redaktorów,
polityków, działaczy społecznych i twórców kultury 4.

2
3
4

IV.indd 234

D. D ą b r o w s k a, Romantyzm i wojna. Interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej. Szczecin 1991.
Wpływom tego zbiorowego dzieła na rozwój intelektualny całej generacji D. D ą b r o w s k a poświęciła osobny szkic Czym były i są dla mnie „Transgresje” („Tytuł” 1994, nr 2).
Seminarium. Na stronie: http://janion.pl/seminarium (data dostępu: 10 III 2019).

2019-06-10 16:38:44

Danuta Dąbrowska

235

Do tego szerokiego grona z pewnością zaliczyć również należy Danutę Dąbrowską (wówczas znaną pod panieńskim nazwiskiem Szkop), której polonistyczny los
bardzo wcześnie, bo już na etapie magisterium, splótł się z działalnością Janion.
Owa praca, napisana pod jej naukową opieką, została poświęcona dwóm słynnym
inscenizacjom Mickiewiczowskich Dziadów, autorstwa Kazimierza Dejmka i Konrada Swinarskiego (na marginesie dodać warto, że gdyby temat ów został podjęty
kilka lat później, zapewne byłby wzbogacony o trzecie ogniwo, Dziady „gdańskie”,

Danuta Dąbrowska

przedstawienie Macieja Prusa 5, nb. z uwagą skomentowane przez Dąbrowską 6).
Obszerne fragmenty tej wczesnej rozprawy ukazały się – to raczej rzadkość, zarówno dziś, jak i podówczas – na łamach czasopism, m.in. renomowanego „Dialogu” 7,
stanowiąc tym samym właściwy debiut naukowy młodej literaturoznawczyni. Już
tutaj podkreślić należy, że wyznaczonemu w magisterium horyzontowi historycznoliterackiemu, swoistej narracji równoległej, konfrontującej literaturę romantyczną z polską świadomością jak najbardziej współczesną, Dąbrowska poświęci

5
6

7
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Zob. Z. M a j c h r o w s k i, „Dziady” gdańskie. „Teatr” 1997, nr 1. Na stronie: http://encyklopediateatru.pl/artykuly/155309/dziady-gdanskie (data dostępu: 10 III 2019).
O inscenizacji tej D. S z k o p - D ą b r o w s k a pisała na łamach gdańskiego „Punktu” (nr 13 ástyczeń–marzec 1981ñ): Między obłędem a redutą. Dodajmy, że w tym samym numerze „Punktu”
ukazał się zapis rozmowy przeprowadzonej po premierze spektaklu: Reduta. Magnetofonowy zapis
dyskusji, która odbyła się 23 lutego 1980 roku w Teatrze „Wybrzeże” w Gdańsku po przedstawieniu
„Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Macieja Prusa (Oprac. D. S z k o p - D ą b r o w s k a).
D. S z k o p, Co Swinarski dopowiada w „Dziadach”. „Dialog” 1977, nr 6. Artykuł ów – jako ważne
świadectwo recepcji romantycznego arcydramatu – został po dwóch dekadach przedrukowany
w antologii „Dziady”. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego (Red. T. K o r n a ś, G. N i z i o ł e k.
Kraków 1999).
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całość swojego, rozpisanego na dekady, literaturoznawczego dzieła. Niewątpliwie
owa Braudelowska perspektywa – eksponująca romantyzm po romantyzmie, we
wszelkich przejawach skumulowanego „długiego trwania” – to wizja literackich
dziejów, którą bohaterka niniejszego szkicu w głównej mierze zawdzięcza właśnie
promotorce swojej debiutanckiej pracy naukowej, Marii Janion. Szczecińska polonistka wielokrotnie podkreślała, że wczesne zetknięcie się z ową charyzmatyczną
humanistką, możność wysłuchiwania jej wykładów, wzięcia udziału w seminariach,
wpłynęło w sposób bezpośredni nie tylko na to, jaką stała się literaturoznawczynią,
ale po prostu – jakim się stała człowiekiem. W tym kontekście można więc chyba
rzec, że w życiu młodej badaczki, która już wkrótce zacznie stawiać kolejne kroki
na drodze naukowej, zaczął dopełniać się tak bliski jej Mistrzyni ideał Goetheańskiego Bildung 8.
Pointując gdański etap biografii Dąbrowskiej, etap z wielu względów kluczowy,
raz jeszcze należałoby podkreślić osobliwą konwergencję ówczesnych doświadczeń.
Ujmując to w chiazmatycznym skrócie, doznana na gdańskiej polonistyce wolność
myślenia nieustannie przenikała się z intensywnym myśleniem o wolności. Z refleksją nad tym, co działo się poza przestrzenią uniwersyteckiego kampusu, a działo się – jak dobrze wiemy – coraz więcej. Klucza, za którego pomocą wielu słuchaczkom i słuchaczom wykładów Janion, uczestnikom jej seminariów (gdańskiego
i warszawskiego), udało się odnaleźć odpowiedź na nurtujące ich wtedy pytanie:
„czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?”, ponownie, jak tyle razy w polskich dziejach,
dostarczyć miał – romantyzm. Polski romantyzm, który niejako na oczach całej
wspólnoty zaangażowanej w ten wyjątkowy, oddolny, pokojowy ruch, wkrótce przeżywać miał swoją „trzecią kulminację” 9, określaną niekiedy również jako ostatnie –
na szczęście bezkrwawe – powstanie narodowe. Danucie Dąbrowskiej, która od
1977 roku zajmowała się kolportażem niezależnych wydawnictw 10 (książek, czasopism, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” Komitetu Obrony Robotników, później
także znaczków poczt podziemnych, kart świątecznych, kaset audio), a w latach
1978–1981 była współpracowniczką Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, słuchaczką Uniwersytetu Latającego i Towarzystwa Kursów Naukowych, od jesieni
1980 zaś – członkinią „Solidarności”, związek bieżącej historii, obfitującej w wydarzenia warstwy in statu nascendi, z romantyzmem, XIX-wiecznym „centrum polszczyzny”, musiał wydawać się szczególnie wyrazisty.
Filiacje te miały się dodatkowo uwydatnić w momencie, kiedy na dziejową scenę wjechały czołgi oraz wozy opancerzone. Przywołajmy fragment głośnego eseju
Janion:

8

9
10
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Jednym z tekstowych świadectw wdzięczności jej Nauczycielce jest studium D. D ą b r o w s k i e j
Dwoistość – między szukaniem pełni a nadmiarem, opublikowane w Księdze Janion (Oprac. Z. M a jc h r o w s k i, S. R o s i e k. Gdańsk 2007).
M. J a n i o n, Zmierzch paradygmatu. W: Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa 2000, s. 25.
Ten aspekt życiorysu Dąbrowskiej eksponuje internetowa Encyklopedia „Solidarności” (na stronie:
http://www.encysol.pl/wiki/Danuta_Halina_Dąbrowska ádata dostępu: 10 III 2019ñ). W haśle
biograficznym zawarto m.in. dane na temat inwigilacji szczecińskiej badaczki przez Służbę Bezpieczeństwa.
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„Solidarność” przejęła i po swojemu rozbudowała romantyczną kulturę emocjonalną, jej patetyczny patriotyzm i wierność niepodległościowym ideałom. Stan wojenny pogłębił tę romantyczną emocjonalność: manifestacje tożsamości narodowej wykorzystywały symbole, gesty i rytuały kultury romantycznej, zwłaszcza zaś martyrologicznego mesjanizmu 11.

Nie trzeba chyba dopowiadać, że Dąbrowska jako kolporterka prasy podziemnej,
ale również jej redaktorka, autorka, współzałożycielka (dotyczy to np. konspiracyjnego szczecińskiego miesięcznika „Obecność”), była wyjątkowo wyczulona na tego
rodzaju tony. To nie przypadek zatem, że po latach – kiedy już wreszcie „runęły
mury” – szczecińska badaczka stała się jedną z najbardziej cenionych komentatorek literatury i publicystyki drugiego obiegu. Tym zagadnieniom poświęciła m.in.
swoją rozprawę habilitacyjną 12; ale pozwólmy rzece faktów płynąć właściwym jej
rytmem.
Lata osiemdziesiąte XX wieku jako dekada, która miała przynieść przełom
w życiu narodowej wspólnoty, z wielu powodów okazały się rozstrzygające również
dla bohaterki prezentowanej tu opowieści. To wówczas na mapie biografii Dąbrowskiej pojawił się „północno-zachodni narożnik”, Szczecin, miasto, z którym badaczka związała się aż do kresu swojej zawodowej i życiowej drogi. Zanim jednak w pamiętnym 1980 roku młoda literaturoznawczyni rozpoczęła asystenturę w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (Uniwersytet
Szczeciński ukonstytuował się dopiero w roku 1985 13), dokąd trafiła za namową
profesora Erazma Kuźmy 14, odbyła staż naukowy w Instytucie Badań Literackich
PAN pod kierunkiem kolejnego wybitnego znawcy romantyzmu, profesora Stefana
Treugutta. Został on promotorem jej rozprawy doktorskiej, która już samym tytułem – Romantyczna interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce wojny
i okupacji – sygnalizuje konsekwentną ciągłość zainteresowań naukowych, a zarazem pointuje niesłabnące intelektualne powinowactwo z gdańską Mistrzynią, Janion.
Wszak rzeczona dysertacja, poświęcona analizie wojennych wątków twórczości
m.in. Jana Józefa Szczepańskiego, Tadeusza Konwickiego, Tadeusza Różewicza,
stanowi swoistą kontynuację wydanego zaledwie kilka lat wcześniej głośnego eseju
Janion – Wojna i forma 15.
Niestety, choć prace nad rozprawą młodej badaczce udało się zakończyć na
początku 1983 roku, ostatecznie obrona mogła się odbyć dopiero długie 3 lata
później. Pauza ta nie miała niczego wspólnego z regułami życia akademickiego.
16 III 1983 Dąbrowska została aresztowana. Przetrzymywano ją w Komendzie Wo-

11
12
13

14

15
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J a n i o n, Zmierzch paradygmatu, s. 25.
D. D ą b r o w s k a, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980–1990. Szczecin 1998.
Zob. Z. M i e l c a r e k, B. O w c z a r e k, Od Pedagogium do Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin
1985. – Uniwersytet Szczeciński na przełomie wieków i czasów. 1985–2010. Red. W. S t ę p i ń s k i,
W. T a r c z y ń s k i. Szczecin 2010.
O początkach szczecińskiej polonistyki oraz roli, jaką w procesie jej kształtowania odgrywał prof.
E. Kuźma – zob. „Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej…” Z prof. E. K u ź m ą rozmawia
P. K r u p i ń s k i. „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2014, nr 1. – P. K r u p i ń s k i,
Ćwierćwiecze szczecińskiej polonistyki uniwersyteckiej. W zb.: Uniwersytet Szczeciński na przełomie
wieków i czasów.
M. J a n i o n, Wojna i forma. W: Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 2007. Pierwodruk 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.
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jewódzkiej MO w Szczecinie, następnie w szczecińskim Areszcie Śledczym, skąd
została przewieziona do Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów (lepiej znanego jako
Więzienie na Rakowieckiej). To właśnie w tym ostatnim miejscu – politycznym pawilonie, w którym musiało się nader głęboko odczuwać ciągłość martyrologicznej
historii – ówczesna doktorantka IBL 16 wzięła w ramach protestu udział w 9-dniowej głodówce. Zachowały się dramatyczne zapiski Dąbrowskiej z owego najciemniejszego okresu, sekretny dziennik tworzony na... rozłożonych, a następnie ponownie złożonych paczkach papierosów 17 (należy mieć nadzieję, że w bliskiej
przyszłości te ze wszech miar wyjątkowe dokumenty autobiograficzne zostaną
opublikowane); wspomnienia zza krat utrwalono także w jednej z audycji Polskiego Radia Szczecin 18. Wsłuchując się w głos profesor Dąbrowskiej, która z zaskakującym spokojem opowiada o szykanach, groźbach, jakich doświadczyła w celi,
o pobycie w karcerze, o strajku głodowym, o krzykach w nocy, uderzaniu miską
w drzwi, można odnieść wrażenie, że „to czas się cofnął – i odwrócił lica”. Tkanka
życia prześwituje zza literatury, literatura – a jakże, romantyczna – raz jeszcze
wypełnia się ludzkim losem.
Z reasumowanego tu biograficznego rachunku jasno wynika, że lata osiemdziesiąte były dla Danuty Dąbrowskiej okresem wzmożonej obywatelskiej aktywności, która obejmowała doprawdy wiele pól. Zapisując kolejne karty swej konspiracyjnej biografii, żywo uczestnicząc w drugoobiegowym ruchu wydawniczym,
równocześnie młoda badaczka – po tym, jak dzięki amnestii wreszcie opuściła
areszt, a następnie nie bez perturbacji zachowała akademicki etat 19 – musiała
poświęcić się dydaktyce w nowym miejscu pracy, szczecińskiej uczelni, którą
wkrótce również czekała wielka zmiana – transformacja w uniwersytet. Schyłek
dziewiątej dekady to także czas, w którym Dąbrowska – po szczęśliwej, tak długo
wyczekiwanej obronie pracy doktorskiej – przygotowywała do druku swą debiutancką monografię, pod nieco (w stosunku do doktoratu) zmodyfikowanym tytułem:
Romantyzm i wojna. Interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej. I w tym wypadku jednak literaturoznawczyni przyszło wykazać się cierpliwością. Książka ujrzała światło dzienne już po opadnięciu „żelaznej kurtyny”,
w roku 1991. Tu drobna uwaga edytorska: zarówno niewielki nakład tej monografii, jak i mizeria poligraficzna charakterystyczna dla tamtych lat, sprawiły, że ta
wartościowa książka wiedzie dziś żywot białego kruka. A szkoda, bo wiele spostrzeżeń Dąbrowskiej, w tym próba panoramicznego usytuowania polskiej literatury współczesnej wobec romantycznego paradygmatu kultury, wciąż wydaje się
niezwykle celnych. Wczytując się w drobny, rozmazujący się druk owej publikacji,
jakościowo nie tak odległy od niedawnych wydawnictw samizdatowych, trudno nie
16

17
18
19
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O tych burzliwych czasach, w których wielu pracowników naukowych IBL oraz doktorantów zaangażowało się w działalność opozycyjną, niedawno opowiadał interesująco M. G ł o w i ń s k i
w rozmowie z G. W o ł o w c e m (Czas nieprzewidziany. Długa rozprawa bez pana, wójta i plebana.
Warszawa 2018, rozdz. Stan wojenny).
Diariusz ów został zarekwirowany przez władze więzienne, autorka odzyskała go dopiero w 1990
roku.
Bez pozy. „Machina czasu”. Audycja A. R o k i c k i e j. Polskie Radio Szczecin, 19 i 26 VIII 2018.
Na stronie: http://radioszczecin.pl/245,670,19-i-26082018-bez-pozy (data dostępu: 10 III 2019).
Kluczowa tu okazała się pomoc prawna A. Milczanowskiego.
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zwrócić uwagi również na niezwykły aspekt kryptoautobiograficzny. Sformułowania fundamentalne dla przyjętego przez Dąbrowską sposobu myślenia o literaturze
(kulturze), takie jak „ethos spiskowca”, „ethos męczennika (ofiary)” czy „romantyczna biografia w historii”, dla autorki nie były bynajmniej pojęciami jedynie
z papieru rodem. Związek ten, osobliwy splot biografii oraz literaturoznawczego
dzieła, powracać będzie w jej kolejnych publikacjach, zwłaszcza poświęconych
piśmiennictwu drugiego obiegu.
Ale – jak łatwo się domyślić – odbędzie się to już w wolnej Rzeczypospolitej.
Rok 1989 jako cezura cezur, moment wielowymiarowego przełomu, wyraźnie odcisnął się w biografii Dąbrowskiej, niezwykle istotny okazał się również dla uczelni,
z którą od samego początku jej istnienia badaczka była związana. Pamiętać bowiem
należy, że Uniwersytet Szczeciński, na który pomorskie miasto według niektórych
rachunków oczekiwało 450 (!) lat 20, nawet wśród części szczecinian z początku nie
cieszył się renomą: instytucji tej zarzucano przede wszystkim fakt „złego urodzenia”,
„czerwony” patronat generała Wojciecha Jaruzelskiego. Naturalne było więc, że
jednym z głównych zadań, przed jakim stanęła w 1989 roku tamtejsza wspólnota
uniwersytecka (a przynajmniej znaczna jej część), była próba skorygowania owego
ciążącego wizerunku, płynne włączenie się w nurt demokratycznych przemian. Nie
będzie żadnej przesady w konstatacji, że w ramach tej niełatwej misji to właśnie
Dąbrowskiej, wówczas w stopniu doktora, przyszło odegrać kluczową rolę. Oprócz
działalności w niezależnych strukturach związkowych (w latach 1989–1992 Dąbrowska była przewodniczącą Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” na US),
literaturoznawczyni zaangażowała się – jako pełnomocnik nowych władz rektorskich – w politykę informacyjną reformującej się uczelni. Za kadencji pierwszego
demokratycznie wybranego rektora US, profesora nauk ekonomicznych Tadeusza
Wierzbickiego (1929–2019), objęła funkcję rzecznika prasowego swojej Almae Matris, współtworzyła również „Przegląd Uniwersytecki” i została pierwszą redaktor
naczelną tego periodyku, który funkcjonuje do dziś. Ze wspomnień dotyczących
jego początków wynika, że redaktorska rola nie ograniczała się wtedy do projektowania tematów poszczególnych numerów oraz kompletowania materiałów. „To
były czasy, kiedy maszynopisy zawoziło się do drukarni, która składała pismo.
Adiustację tekstów na tzw. szczotce musiałam robić na miejscu” 21 – nie bez nostalgii przypominała po latach profesor Dąbrowska. Jak zatem widzimy, zapał
i niespożytą energię organizacyjną, z których szczecińska polonistka słynęła
w konspiracyjnym podziemiu, z powodzeniem udało się spożytkować także w demokratycznej Polsce.
Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to jednak przede wszystkim powrót do
stabilizacji naukowej. Do wygłaszania referatów, publikowania artykułów oraz
20

21
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W wyliczeniu tym sięga się do 1534 roku, gdy sejm stanów pomorskich, obradujący w Trzebiatowie,
oprócz decyzji o przyjęciu luteranizmu w Księstwie Pomorskim, podjął uchwałę o przeniesieniu do
Szczecina Uniwersytetu Pomorskiego (działającego od 1456 roku w Greifswaldzie). Niestety – patrząc
ze szczecińskiej perspektywy – kroku tego ostatecznie nie wykonano. Zob. E. W ł o d a r c z y k,
Pomorska uczelnia. Jubileusz 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego. „Przegląd Uniwersytecki. Pismo
Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 4/5/6, s. 3.
P. O l e c h o w s k a, (R)ewolucja PU. „Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”
2009, nr 10/11/12, s. 50.
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książek, a co się z tym bezpośrednio wiąże – również zdobywania kolejnych stopni
naukowych. Jeśli z uwagą przyjrzeć się liście publikacji z tamtego okresu, odnieść
można wrażenie, że za jeden ze swoich „prywatnych obowiązków” badaczka uznała szeroko zakrojone studia nad literaturą „drugoobiegową”, ze szczególnym
uwzględnieniem twórczości lirycznej. Ze zrozumiałych powodów była to nad wyraz
słuszna decyzja, niewielu historyków literatury mogło się wykazać w tej materii
podobną kompetencją, nielicznym również udało się zgromadzić tak pokaźne archiwum „bibuły”, wszelkiego rodzaju druków ulotnych i okolicznościowych, w tym
wielu podziemnych czasopism, często o nader efemerycznym charakterze. Efekt
przeprowadzonych wówczas badań stanowił swego rodzaju książkowy dyptyk, na
który złożyły się: Zielona wrona. Antologia poezji okresu stanu wojennego 22 oraz
monografia Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980–1990. Na
podstawie tej drugiej rozprawy odbyło się w 1998 roku – w tak ważnym dla biografii Danuty Dąbrowskiej Instytucie Badań Literackich PAN – kolokwium, w wyniku
którego przyznano szczecińskiej akademiczce stopień doktora habilitowanego nauk
humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, a niedługo później profesurę
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Jak czyta się dziś obie wymienione książki? Refleksję trzeba by chyba zacząć
od podkreślenia przemożnego poczucia paradoksalności, jakie niewątpliwie musiało towarzyszyć autorce, nie tak dawnej przecież kolporterce niezależnych wydawnictw, podczas konstruowania owych naukowych publikacji. Czy jeszcze przed
zaledwie kilkoma laty, w najśmielszych marzeniach, „marzeniach dla Polski” 23,
można było przypuszczać, że o tej samej „bibule”, za której rozpowszechnianie czy
samo posiadanie trafiało się do aresztu, będzie się rozprawiać oficjalnie we wnętrzach Pałacu Staszica? Jak widać, historia gustuje w paradoksach. Ale choć, jako
się rzekło, od wykrystalizowania się literackiego przedmiotu badań – okolicznościowej poezji politycznej stanu wojennego oraz schyłku PRL-u – minęło zaledwie kilka
„mgnień wiosny”, zarazem już wówczas, na samym początku lat dziewięćdziesiątych,
dystans ów musiał się wydawać niepomiernie odleglejszy. Wielu utworom pomieszczonym w antologii, w przeważającej mierze napisanym przez autorów anonimowych,
„nieprofesjonalnych”, zdecydowanie bliżej było bowiem do dzieł XIX-wiecznych
epigonów romantycznego tyrteizmu niż do szeroko pojmowanej literackiej nowoczesności. Jak słusznie skonstatowała profesor Dąbrowska we wstępie do Zielonej
wrony:
Przede wszystkim wraca tu, szeroko rozumiany, romantyczny kanon tyrtejski i mesjanistyczny,
wzbogacony o tradycję niepodległościową późniejszą oraz tradycję ruchów rewolucyjnych. Uwidacznia
się to zarówno w preferowanym systemie wartości, jak i w symbolice, wzorcach zachowań proponowanych przez literaturę, kulcie bohaterów i męczenników, a także miejsc o szczególnym nacechowaniu
symbolicznym 24.

Raz jeszcze zatem okazałoby się, że polska wspólnota narodowa w momentach

22
23
24
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dziejowego kryzysu nie dysponuje innym kodem ekspresji swoich doświadczeń niż
kod symboliczno-romantyczny, kod, który dobrze wywiązując się ze swej autoterapeutycznej roli, równocześnie nierzadko lokuje się ryzykownie blisko granicy patriotycznego kiczu.
Ten pełen ambiwalencji stosunek do polskiego romantyzmu wybrzmiał także
w książce „profesorskiej”: Udomowiony świat. O kobiecym doświadczaniu historii 25,
w której jak w kalejdoskopie zogniskowały się zainteresowania naukowe profesor
Dąbrowskiej oraz jej intelektualne, a także osobiste inspiracje. Kobiece doświadczanie historii jest tu bowiem umieszczane w kilku co najmniej perspektywach,
a wśród nich kluczową rolę odgrywa koncepcja romantycznego paradygmatu
kultury polskiej jako podglebia naszej współczesności. Z horyzontu „długiego
trwania” idiomu romantycznego wyłuskuje autorka zapoznaną kobiecą linię tradycji szeroko rozumianego zaangażowania w historię – to druga znacząca perspektywa oglądu, którego przedmiotem są przede wszystkim teksty użytkowe: wspomnienia, wywiady, listy i pamiętniki, spisane przez kobiety i przez nie właśnie
rewindykowane. Kolejny raz oto mamy okazję dostrzec, by nie powiedzieć: doświadczyć, jak transformacyjny charakter może mieć tekst i nasza z nim relacja. W takiej optyce prowadziła badania Pani Profesor, gdy z wzajemnych wpływów sfery
wyobrażeń symbolicznych, reprezentowanych głównie przez literaturę i ikonografię, oraz realnych życiowych postaw, uwiecznionych w osobistych dokumentach,
rekonstruowała specyficzne kulturowe uniwersum. W takiej wreszcie perspektywie
powinniśmy i my umieścić naukowy dorobek profesor Dąbrowskiej, a nieustanna
mediacja pomiędzy tekstem a egzystencją, tak charakterystyczna dla feministycznego paradygmatu analizy dzieła, pomoże nam w zrozumieniu tego osobliwego
splotu „życia i twórczości”.
Autobiograficzny aspekt dzieła Dąbrowskiej byłby zatem równie istotną i uzasadnioną perspektywą, w której autorka umiejscawia – choć nigdy w bezpośredni sposób – swój naukowy wywód. Jeśli zgodzilibyśmy się na takie hermeneutyczne
przesunięcie, wówczas rekonstruować moglibyśmy rodzaj interesującej (auto)gry
z odbiorcą, która przybiera postać swoistego palimpsestu, złożonego z narracji
dokumentalnych i nadbudowujących się nad nimi narracji interpretacyjnych oraz
metanarracji rozszerzonej o (krypto)autobiografizm. Ten ostatni trop zasygnalizowany jest już na... okładce omawianej tu książki, na której widnieje fotograficzny
konterfekt Weroniki Borowskiej, Babci Pani Profesor. Wpatrując się w skupiony
wzrok kobiety w legionowym mundurze 26, w jej dłonie oparte na rękojeści szabli,
nie sposób nie pomyśleć o Emilii Plater, jednej z protagonistek Udomowionego
świata. Ów autobiograficzny impuls nigdzie w książce nie zostaje jednak podjęty
przez autorkę... Dlatego właśnie to na czytelnikach spoczywa trud zrekonstruowa-

25
26
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nia wciąż nadbudowywanych sensów, ukrytych przesłanek, niewysłowionych
aluzji i niedopowiedzianych analiz.
W porządku linearnym wywód przebiega nader wartko, czujne spojrzenie autorki objęło wszak tak bliskie jej obszary wiedzy, jak historia idei, uwzględniająca
zarówno historię społeczną (w tym badania mentalności i tradycji kulturowej), jak
i dzieje polityczne przede wszystkim XIX i XX wieku, ze szczególnym wyeksponowaniem tradycji narodowowyzwoleńczej, począwszy od powstania listopadowego
po konspirację i zryw „Solidarności”. Opisując struktury symboliczne oraz realia
tego specyficznego uniwersum kultury, badaczka korzystała z tradycyjnego instrumentarium historycznego i historycznoliterackiego, mimo że mówiła z pozycji rewizjonistycznych. W książce wielokrotnie wspominała o „uwięzieniu w języku”
i ocenzurowaniu analizowanych kobiecych wspomnień dotyczących doświadczania
historii, aby – być może – w ten sposób zasugerować trudny do uniknięcia proces
swoistej autocenzury. Wydaje się jednak, że konwencja opisu naukowego w warstwie narracyjnej Udomowionego świata jest niejako przeniknięta przez żywioł
eseistyczny, subtelnie, ledwie bodaj zarysowany, ale jednocześnie wykraczający
poza schematy mowy akademickiej i przez to subwersywny. Taka zaś perspektywa
pozwala dociekać autobiograficzności tekstu, choćby wbrew jego naukowej przysłonie...
Warto raz jeszcze podkreślić, że zaproponowane przez profesor Dąbrowską
rewizje dyskursów konspiracyjnych i niepodległościowych z perspektywy kobiecego doświadczania historii konsekwentnie wpisują się we wspomnianą już, być może
najistotniejszą i ciągle aktualną w polskiej kulturze debatę humanistyczną, czyli
dyskusję wokół przemian paradygmatu. W ramach tejże debaty jej inicjatorka,
profesor Janion, dokonała ważnego gestu, może nawet – założycielskiego, gdy pod
koniec XX wieku wskazała na feminizm jako istotną alternatywę dla idiomu romantycznego, a zarazem element przyczyniający się do przeobrażenia reguł publicznego dyskursu. Przedstawiona przez Janion koncepcja nieustannego przeplatania się realnych wydarzeń i symbolicznych znaczeń znalazła swą realizację
zarówno w życiu, w wyborach światopoglądowych, we wszelkiego rodzaju aktywnościach Danuty Dąbrowskiej, jak i w sposobie rozumienia oraz opisywania przez
nią kultury. Jednocześnie da się zauważyć, że feministyczna świadomość, rozumiana tu jednak nie tyle jako metodologiczny zwrot autorki, ile raczej jako problemowa inspiracja, choć narusza fundament logosu i pozwala mówić kobiecie
o kobietach, nie-z-centrum, to wciąż nie ułatwia opowiadania o sobie...
Zarysowany szkic do portretu nie mógłby być uznany za pełny, gdybyśmy osobnego miejsca nie poświęcili pozostałym formom aktywności zawodowej profesor Danuty Dąbrowskiej. Myślimy tu przede wszystkim o roli, jaką odegrała ona jako
niestrudzona animatorka życia naukowego na Pomorzu Zachodnim, jako popularyzatorka literatury i kultury (nie tylko XIX-wiecznej) oraz, last but not least, ceniona i niezwykle lubiana dydaktyczka, nauczycielka akademicka, która w trakcie
ponad trzech dekad pracy na szczecińskiej polonistyce wypromowała przeszło
200 magistrów oraz troje doktorów.
Choć – jak mogliśmy się przekonać – biograficzne i intelektualne szlaki profesor
Dąbrowskiej wiodły z Gdańska ku Warszawie, z czasem to właśnie Szczecin, miasto
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nad Odrą, miał zajmować najistotniejsze miejsce w polu jej życionaukowej aktywności. Działo się tak, rzecz jasna, nie tylko z przyczyn zawodowych. Literaturoznawczyni tu miała swój dom, tu założyła rodzinę, tu otaczał ją coraz szerszy krąg
przyjaciół i znajomych. Silny zmysł społeczny, tak wyrazisty w czasach działalności
w opozycji demokratycznej PRL, nie osłabł również po demokratycznym przełomie.
Danuta Dąbrowska od 1991 roku była członkinią redakcji oraz Rady Programowej
„Kroniki Szczecina”, ważnego periodyku dotyczącego dziejów oraz współczesności
miasta, który był powiązany z Wojewódzkim Archiwum Państwowym. W roku 1993
badaczka współorganizowała struktury szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich, w latach 1994–1996 była członkinią Zarządu tego Oddziału, aktywnie działała również w Radzie Naukowo-Programowej Książnicy Pomorskiej.
Równocześnie sprawowała coraz istotniejsze obowiązki w strukturze uczelnianej:
jak wspominaliśmy, była rzecznikiem US, redaktor naczelną „Przeglądu Uniwersyteckiego”, członkinią Senackiej Komisji ds. Wydawnictw, przewodniczącą Komisji
Literaturoznawczej ds. Przewodów Doktorskich, a w latach 1993–1996 pełniła
funkcję zastępczyni dyrektora Instytutu Filologii Polskiej US. W tym samym Instytucie (po przekształceniach działającym jako Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa) kierowała założonym przez siebie Zakładem Historii Literatury i Kultury Polskiej XIX Wieku.
Z dokonanej tutaj charakterystyki badań literaturoznawczych, konsekwentnie
prowadzonych przez profesor Dąbrowską, wywnioskować można, że periodyzacyjny zakres wskazany w nazwie kierowanego przez nią Zakładu tylko w pewnej
części odpowiada horyzontom historycznoliterackiej refleksji. I było tak w istocie.
Bo choć punkt wyjścia inicjatyw i prac badawczych – seminariów, sympozjów,
konferencji naukowych, zredagowanych przez autorkę Romantyzmu i wojny tomów
zbiorowych – nieodmiennie stanowił polski romantyzm, to jednak był on pojmowany nader szeroko, jako paradygmat, który, wbrew tezom o „zmierzchu”, z powodzeniem promieniuje do dziś. Może najmocniej ten krąg problematyki uwidocznił się w swoistej „postromantycznej” tetralogii – czterech tomach wieloautorskich,
zaprojektowanych i redagowanych lub współredagowanych w ostatnich kilku latach
przez profesor Dąbrowską 27. Wspomniane książki stanowią tekstowe przedłużenie
cyklu konferencji naukowych, które regularnie odbywały się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym US w nadbałtyckim Pobierowie. Jak się wydaje, fakt, iż
pod szczecińskimi auspicjami udało się zintegrować grono badaczy i badaczek
reprezentujących różne ośrodki akademickie, różne generacje, ale od lat zajmujących się tą samą problematyką, literaturoznawczyni uznawała za jeden ze swoich
największych zawodowych sukcesów. Jako uczestnicy tych niezwykle płodnych
intelektualnie spotkań możemy oświadczyć – zapewne nie tylko w swoim imieniu –
że będzie nam bardzo brakować rozmów o romantyzmie po romantyzmie w jakże
romantycznej przecież, nadmorskiej, Friedrichowskiej scenerii.
27
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Wśród książek, jakie pozostawiła po sobie szczecińska badaczka, wymienić
należy również cenną antologię: Romantycy wobec antyku 28 oraz kolejne trzy tomy
pokonferencyjne 29. Profesor Dąbrowska była także pomysłodawczynią oraz redaktor naczelną „Dyskursu. Rocznika Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego Poświęconego Literaturze i Okolicom” (w okresie 2005–
2012 ukazało się 7 numerów). Przez lata blisko współpracowała ze szczecińskim
Przeglądem Małych Form Teatralnych „Kontrapunkt” 30. Istotny punkt na mapie
polonistycznej aktywności Danuty Dąbrowskiej stanowiła działalność popularyzatorska: w tym kontekście wymienić należy wykłady w ramach Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, Wszechnicy Polonistycznej, „Lekcji czytania” z „Tygodnikiem
Powszechnym”, ale na szczególną uwagę zasługuje wieloletnie przewodniczenie jury
konkursu „Złote pióro »Głosu«”, organizowanego przez jeden ze szczecińskich dzienników. Od lat jest to cieszący się dużym uznaniem w regionie konkurs dla uczniów
(byłych) gimnazjów oraz innych szkół średnich, przede wszystkim z mniejszych
miejscowości, w trakcie którego autorzy piszą prace literacko-dziennikarskie na
zadane przez komisję tematy. Wielu laureatom „Złotego pióra »Głosu«” udało się
zostać... ludźmi pióra właśnie, dziennikarzami, polonistami, nauczycielami, niektórzy spośród tych ostatnich wysyłali na kolejne edycje konkursu własnych wychowanków.
Za swoją działalność na niwie dydaktycznej, naukowej oraz obywatelskiej profesor Danuta Dąbrowska została wielokrotnie odznaczona – w tym miejscu wymieńmy tylko jeden, szczególny order. W roku 2017 szczecińska literaturoznawczyni
została uhonorowana przez Prezydenta RP jednym z najmłodszych polskich odznaczeń, ale bezpośrednio nawiązującym do Krzyża Niepodległości, przyznawanego
w II Rzeczypospolitej. Mowa o Krzyżu Wolności i Solidarności, wręczanym osobom,
które w latach 1956–1989 „mimo zagrożenia bezpośrednimi represjami zasłużyły
się czynnie dla odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności oraz
dla obrony praw człowieka i obywatela w PRL” 31.
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Abstract
DANUTA DĄBROWSKA (March 11th, 1952—August 16th, 2018)
The reminiscence is devoted to professor Danuta Halina Dąbrowska, a literary historian, literary critic
and academic lecturer, who through her professional career was affiliated to University of Szczecin. Her
achievements comprise many scholarly papers in Polish Romanticism literary culture, and especially
its 20th and 21st c. continuations.
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