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1. O  J u b i l a c i e

DOi: 10.18318/pl.2019.4.1

ADAM POPRAWA Uniwersytet Wrocławski

KRYTYKA LITERACKA MICHAŁA GŁOWIŃSKIEGO Z LAT 1954–1962

Powołanie Sekcji Krytyki Literackiej w Klubie Krzywego Koła planowane było już 
od pewnego czasu, jej organizacją zajął się Jan Józef Lipski. Zebranie założycielskie 
odbyło się 10 IV 1957. Pojawili się na nim (podaję w kolejności alfabetycznej) Ta-
deusz Drewnowski, Michał Głowiński, Andrzej Lam, inicjator Lipski, Konstanty 
Puzyna, Janusz Sławiński oraz Ryszard Zengel. Z istotnych niewątpliwie powodów 
nie przyszli Zbigniew Bieńkowski i Andrzej Kijowski, nie było też Henryka Berezy, 
zainteresowanego pomysłem Lipskiego. Lista obecnych i zgłaszających akces – 
zważywszy zresztą nie tylko na ich późniejsze bibliografie podmiotowe – zapowia-
dała sekcję doprawdy imponującą. Jednakże następne zebranie praktycznie się nie 
odbyło, przyszli tylko Głowiński, Lipski i Sławiński. Jak zanotował w swoim dzien-
niku organizator całego przedsięwzięcia: „Wypiliśmy kawę i pogadaliśmy”. Na 
ostatnim spotkaniu zakładanej Sekcji Krytyki Literackiej, 13 V, Lipski prowadził 
dialog już tylko z Głowińskim: zachowane źródła pozwalają wnioskować, że okaza-
li się jedynymi przybyłymi 1.

Owszem, warto zastanowić się, i byłaby to kwestia niebłaha, dlaczego sekcji 
nie udało się ukonstytuować, ale nie z tego powodu przypomniałem epizod. Przy-
czyny nie stanowi również osobliwy urok opowieści o radykalnie redukującym się 
składzie zespołu ani możliwość potraktowania wydarzenia jako ciekawej metafory 
społecznej. Historia pojawia się tutaj, gdyż stanowi wystarczający dowód na to, że 
magister Głowiński, w roku 1957 stypendysta Uniwersytetu Warszawskiego, już 
pracujący naukowo w Katedrze Teorii Literatury – wcale poważnie myślał o sobie 
jako o krytyku literackim. A w latach 1954–1962 pisał on i publikował dużo, przede 
wszystkim recenzji, lecz także szkiców oraz artykułów stricte naukowych. W tym 
okresie ukazały się również pierwsze książki sygnowane jego nazwiskiem, współ-
autorskie z Aleksandrą Okopień (jeszcze nie Sławińską) i Januszem Sławińskim 
Wiadomości z teorii literatury (1957) oraz Zarys teorii literatury (1962) z Okopień-
-Sławińską i Sławińskim tudzież pojedynczego autorstwa Poetyka Tuwima a polska 
tradycja literacka (1962), czyli drukowana wersja doktoratu.

W roli krytyka literackiego Głowiński debiutował zatem w 1954 roku. Wówczas 
też wyszedł drukiem tekst Upiory nie straszą o północy, czyli o muzyce w Polskim 
Radio, ogłoszony w dwutygodniku „Przedpole”, dodatku kulturalnym do „Sztanda-

1 Krótką historię niedoszłej sekcji referuję za: Ł. G a r b a l, Jan Józef Lipski. Bibliografia źródłowa. 
T. 1. Warszawa 2018, s. 531.
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O Jubilacie8

ru Młodych”. Na upartego dałoby się bronić tezy, w myśl której 1954 oznacza datę 
podwójnego startu krytycznego: literackiego i muzycznego, tyle że ta druga pasja, 
nieraz później dokumentowana w różnych publikacjach i wypowiedziach, nie 
przerodziła się jednak w systematyczne uprawianie krytyki muzycznej.

Sam Głowiński początek swojej działalności krytycznoliterackiej przesuwa na 
rok następny, wyznaczając tym samym okres 1955–1962. Wspomina w wywiadzie- 
-rzece: „debiutowałem w połowie 1955 roku w »Twórczości« i przez mniej więcej 
siedem lat publikowałem w niej systematycznie recenzje, głównie tomików wierszy” 
(GW 143) 2. Wprawdzie w tym fragmencie rozmowy tematem jest akurat przywoła-
ny miesięcznik, niemniej wzmianka o pierwszej publikacji Głowińskiego w „Twór-
czości” nabiera sensu uogólniającego: czytelnik może odnieść wrażenie, że chodzi 
tu zarazem o tekst otwierający całą bibliografię autora. Domysł taki, usprawiedli-
wiony przez konstrukcję składniową wypowiedzi, nie byłby zbyt odległy od hierar-
chii, w której badacz postrzega swoje prace z perspektywy ponad półwiecznej. Tak 
bowiem przedstawia tę kwestię w autobiografii:

Debiutowałem jak wielu w moim fachu recenzjami. Kilkanaście z nich ogłosiłem w „Życiu Literac-
kim”, które wówczas uchodziło za pismo w miarę otwarte i liberalne, chętnie publikowali w nim bodaj 
wszyscy zajmujący się krytyką literacką, to była jego mocna strona. [...] Za właściwy swój debiut uwa-
żam omówienie tomu Kazimiery Iłłakowiczówny Poezje 1940–1954, ogłoszone w „Twórczości” w połowie 
roku 1955. To był początek mojej intensywnej z nią współpracy, trwała ona do końca roku 1962 [...]. 
[G 209]

Debiut właściwy – w ten sposób autor wyraźnie sugeruje istnienie przynajmniej 
jednej publikacji wcześniejszej. Znamienne, że wyznaczona przez Głowińskiego 
cezura powtarza się w podstawowym źródle bio- i bibliograficznym 3. Jak można 
zresztą zasadnie przypuszczać, hasła do tego słownika powstawały nie bez udziału 
autorów, którym były poświęcone. Rzecz jasna, nie zabrakło tam informacji o pierw-
szym wydanym tekście Głowińskiego: „Debiutował w 1954 recenzją o Manfredzie 
A. Rudnickiego, opublikowaną w »Życiu Literackim« (nr 38)” 4.

Poza wspomnianymi periodykami Głowiński drukował swoje prace m.in. w „No-
wych Książkach”, „Nowinach Literackich i Wydawniczych”, „Współczesności”, 
„Odrze” i „Pamiętniku Literackim”. Jak już zaznaczyłem, w okresie 1954–1962 
zebrało się tych tekstów wiele: bibliografia podmiotowa liczy grubo ponad sto po-
zycji; zdarzały się numery „Twórczości” zawierające po dwie recenzje Głowińskiego. 
Jego stosunek do własnych dokonań z tamtych lat jest złożony. Z jednej strony, 
autor bagatelizuje owe publikacje, uznając je nade wszystko za juwenilia, do których 
nie warto wracać, z drugiej zaś – sięganie przez innych do tych tekstów raczej 

2 Skrótem GW odsyłam do: M. G ł o w i ń s k i, G. W o ł o w i e c, Czas nieprzewidziany. Długa roz-
prawa bez pana, wójta i plebana. Warszawa 2018. Ponadto stosuję skrót G = M. G ł o w i ń s k i, 
Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna. Kraków 2010. Liczby po skrótach oznaczają stronice. 

 W moim szkicu zajmuję się przede wszystkim właśnie tekstami Głowińskiego o poezji.
3 Zob. J. P[ i t e r a], Głowiński Michał. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. 

Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół pod red. J. C z a c h o w s k i e j, a. S z a ł a g a n. T. 3. 
Warszawa 1994, s. 61.

4 Ibidem. Aczkolwiek jest to informacja omyłkowa: pół roku wcześniej na łamach innego tygodnika 
M. G ł o w i ń s k i  (Przypomnienie Berenta. „Nowa Kultura” 1954, nr 11, s. 7) pisał o pierwszej 
powojennej edycji Fachowca Berenta. 
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aDaM POPraWa   Krytyka literacka Michała Głowińskiego z lat 1954–1962 9

sprawia mu satysfakcję. Nie bez przyjemności Głowiński wspomina akceptujące 
reakcje recenzowanych Mieczysława Jastruna i Julii Hartwig, która swoją uwagę 
wyraziła pięć dekad po ukazaniu się omówienia w „Twórczości”. Kiedy Agata Stan-
kowska wydała antologię głosów krytycznych dyskutujących z artykułem Jerzego 
Kwiatkowskiego Wizja przeciw równaniu, Głowiński dziwi się uznaniu redaktorki 
dla jego polemiki 5. Ze strony natomiast trzeciej, bo i z takiej da się sprawę zobaczyć, 
autor nie tyle pozostawia kwestię otwartą, ile ją problematyzuje. W roku 1994 
powiedział Annie Nasiłowskiej:

Wspominam to [tj. pisanie do „Twórczości”] dość miło, ale trudno mi o tym mówić, bo moich tekstów 
z tamtego czasu nie miałem w rękach od dziesięcioleci i nie mam do tego żadnego stosunku. Właściwie 
nie lubię tych swoich wczesnych kawałków, choć jakiś poziom musiały reprezentować, skoro „Twórczość”, 
która była wtedy bardzo poważnym pismem, je drukowała 6.

Kilkanaście lat później, pisząc autobiografię, Głowiński w zasadzie podtrzymu-
je to stanowisko, choć, jak sądzę, tym razem trochę uchyla czytelnikowi furtkę: 
„Od niepamiętnych lat do tych moich wczesnych publikacji nie zaglądałem, nic 
mnie nie skłania, by się w nie zagłębiać, nawet ciekawość, na jakim są poziomie” 
(G 213). Jeśli autor pośrednio oświadcza, że nie ma zamiaru wzbudzić w sobie 
zainteresowania jakością swoich starych tekstów, to nie oznacza to identycznej 
obojętności odbiorcy (może nawet wirtualnego?): takie wyznanie Głowińskiego raczej 
intryguje czytelnika, który niekoniecznie przechodzi nad tym passusem do porząd-
ku. W każdym razie w ciągu kilku następnych lat coś się najprawdopodobniej 
zmieniło, skoro w rozmowie z Grzegorzem Wołowcem autor zdecydował się powie-
dzieć kilka słów o swoich juweniliach w sposób znacznie bardziej konkretny niż 
w komentarzach przytoczonych dotąd:

Jest to krytyka ściśle fachowa, formalistyczna, pod tym względem konsekwentna. Muszę wyznać, 
że ona mnie zdumiewa z osobistego punktu widzenia. Przeczytałem niedawno wspaniały Dziennik Mak-
sa Frischa. Stwierdza on, że jako młody człowiek zajmował się krytyką literacką; gdy przeglądał swoje 
wczesne artykuły w wieku dojrzałym, to się dziwił, że on, młody człowiek bez pozycji literackiej, był 
w stanie formułować autorytatywne sądy. Gdy to przeczytałem, miałem wrażenie, że czytam tekst o so-
bie. Byłem zakompleksionym, nieśmiałym, trochę zagubionym w świecie młodym człowiekiem. A kiedy 
siadałem do biurka i pisałem o takim czy innym tomie wierszy, nowel czy – rzadziej – o powieści, to nie 
miałem oporów i formułowałem opinie tak, jakbym był pięćdziesięcioletnim doświadczonym krytykiem. 
Jest to dla mnie tajemnica psychologiczna. Dzisiaj bym tak nie pisał. [GW 147–148]

Niewykluczone zatem, iż w międzyczasie Głowiński do swych młodzieńczych 
tekstów jednak zajrzał. W każdym razie mówi tu o charakterze swoich krytyczno-
literackich publikacji oraz ich wyrazistości aksjologicznej. Do obu kwestii przyjdzie 
jeszcze powrócić.

Sam autor – poza udzieleniem zgody Stankowskiej na zamieszczenie w jej an-
tologii szkicu polemizującego z Kwiatkowskim – zdecydował się po latach na prze-
druk praktycznie jednego tekstu, mianowicie łącznego omówienia trzech książek 

5 Zob. M. G ł o w i ń s k i: G 213; Awangarda i mity romantyczne. W: a. S t a n k o w s k a, „Wizja 
przeciw równaniu”. Wokół popaździernikowego sporu o wyobraźnię twórczą. Poznań 2013. – 
GW 148–149. 

6 Strukturalizm, modernizm i cień marksizmu. Z M. G ł o w i ń s k i m  rozmawia a. N a s i ł o w s k a. 
„Teksty Drugie” 1994, nr 5/6, s. 11–12.
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Stanisława Jerzego Leca, które znalazło się w piątym tomie Prac wybranych Micha-
ła Głowińskiego 7. Na resztę nałożył edytorskie embargo – mimo propozycji wydania 
książki z wyborem wczesnych prac: „Uważam, że moje juwenilia powinny sobie 
spoczywać w spokoju tam, gdzie były opublikowane” (GW 147) 8. A zatem niniejszy 
szkic nie może nie być, w pewnym przynajmniej sensie, gestem polemicznym, sko-
ro postanowiłem owe stare recenzje wyciągnąć na światło dzienne.

Przyczyn jest kilka. Tak więc, po pierwsze i oczywiste, każdy tekst wybitnego 
twórcy zasługuje na dokładną lekturę. Po drugie, 20-letni debiutant był jeszcze 
studentem warszawskiej polonistyki, 28-letni zaś autor ostatnich tekstów z oma-
wianego okresu posiadał już stopień doktora nauk humanistycznych i pracował 
w Instytucie Badań Literackich, lata 1954–1962 stanowiły zatem dlań istotny czas 
formacji intelektualnej. Oba powody nie oznaczają, że nieustanną przestrzenią 
odniesienia będzie cała późniejsza, dojrzała i mająca pełną autorską akceptację 
literaturoznawcza aktywność Głowińskiego. Przeciwnie, traktuję komentowane tu 
dalej publikacje jako zbiór o swoistej autonomii, do czego zresztą uprawnia zamy-
kająca data: po roku 1962 Głowiński pisywał teksty krytyczne jedynie sporadycz-
nie. Zaprzestanie działalności systematycznej tłumaczył zarówno innymi zajęciami, 
jak i ograniczeniami cenzuralnymi uniemożliwiającymi pełną wypowiedź 9. Po 
trzecie, aktywność krytycznoliteracka Głowińskiego przypadła na okres intensyw-
nych przemian w powojennej historii Polski: w 1954 roku obowiązywał jeszcze 
socrealizm, w roku 1962 zaś trudno już było żywić większe nadzieje rozbudzone 
przez Październik 10, zarazem jednak trwał pewien model relacji między władzą 
a kulturą, owszem, zmienny w różnych latach, niemniej wypracowany właśnie 
w trakcie przełomu oznaczanego skrótowo datą: 1956. Po czwarte, Głowiński zaj-
muje się krytyką literacką w dobie formowania się nowoczesnego polskiego litera-
turoznawstwa. Zbiór tekstów autora z lat 1954–1962 da się opisać jako jeden ze 
składników tego procesu.

O fazie, w której znajdowała się wtedy polska nauka o literaturze, świadczą 
tezy zawarte w recenzji książki Czesława Zgorzelskiego O lirykach Mickiewicza 
i Słowackiego. Eseje i studia. Tekst Głowińskiego ukazał się w ostatnim zeszycie   

  7 M. G ł o w i ń s k i, Aforyzmy, fraszki, liryki. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne 
i interpretacje. Kraków 2000. Prace wybrane Michała Głowińskiego. red. r. N y c z. T. 5. Ciekawe 
zresztą, że w Nocie edytorskiej (ibidem, s. 490), autorstwa zapewne Nycza, miejsce pierwodruku 
wskazane zostało błędnie: „Myślę, więc jestem...” O Stanisławie Jerzym Lecu. red. W. l e o p o l d. 
Kraków 1974. W tamtym tomie znalazł się przedruk szkicu Głowińskiego, pierwodruk natomiast 
opublikowany został w listopadowym numerze „Twórczości” z 1959 roku. Gwoli ścisłości należy 
jeszcze odnotować, że pierwszy rozdział książki Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka ukazał 
się najpierw jako artykuł w „Przeglądzie Humanistycznym” (1959, nr 3).

  8 Zob. też G 213.
  9 Zob. Strukturalizm, modernizm i cień marksizmu, s. 12. – GW 151. Zob. też G 213–214 (Głowiński 

mówi tu o krytyce swoich dokonań, z którą się spotkał – tym wątkiem się jeszcze zajmę).
10 Niedługo po omawianym okresie M. G ł o w i ń s k i  (Poezja rzeczy małych. „Odra” 1963, nr 2, s. 97. 

Podkreśl. A. P.) tak zaczął recenzję tomiku S. Chacińskiego: „Jednym z ważniejszych zjawisk 
w poezji, która swój punkt startowy miała w pamiętnym t a k ż e  dla liryki roku 1956, była fascy-
nacja rzeczą”. Do zagadnień omawianych w tym fragmencie tekstu nie było konieczne wskazanie 
kontekstu politycznego, niemniej autor uznał za stosowne o tamtych wydarzeniach przypomnieć. 
„Także” okazuje się partykułą ezopową.
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aDaM POPraWa   Krytyka literacka Michała Głowińskiego z lat 1954–1962 11

„Pamiętnika Literackiego” z 1962 roku. Publikacja pochodzi tedy z końca okresu 
będącego tematem niniejszych uwag, jest istotnym podsumowaniem stanu badań 
nad literaturą i pisania o niej w Polsce – ale warto także na krytycznoliterackie 
prace Głowińskiego spojrzeć właśnie przez filtr owego podsumowania. Teksty kry-
tyczne i naukowe autora, mimo respektowania przezeń różnic i wymogów obu 
dziedzin, istotnie się ze sobą łączyły, w tym przede wszystkim sensie, że recenzje 
i szkice literackie Głowińskiego wynikały z jego literaturoznawczych przekonań, 
z tego, jak postrzegał naukę o literaturze. „Krytyka jest przecież b a d a n i e m  rze-
czywistości literackiej, mimo że niektórzy mienią ją dziedziną sztuki [...]” 11 – za-
uważył niemal en passant kilka lat wcześniej. W omówieniu zaś dzieła Zgorzelskie-
go formułuje (poniekąd przy okazji) jeszcze bardziej zasadniczy problem, w którym 
po raz kolejny krytyka rozumiana jest jako działalność nie nazbyt odległa od nauki:

Aby więc stworzyć sytuację sprzyjającą analizie liryki, nie tylko zresztą w pracach ściśle naukowych, 
ale także w krytyce literackiej, trzeba było zacząć od zadania najbardziej elementarnego: wypracowania 
takiego języka, który umożliwiałby wyzwolenie spod tyranii potocznych, a tak mylących odczuć 12.

Autor tłumaczy, że języka takiego dotąd nie było. Do opisu liryki używano nie-
odpowiednich narzędzi, bezzasadnie próbowano ją interpretować jak utwory fabu-
larne za pomocą streszczenia lub też uznając wiersz za dokument, z którego od-
czytać się da treści biograficzne czy psychologiczne. To wszystko nazywa Głowiń-
ski – zasługującym zresztą na jak najszybsze odrzucenie – językiem potocznym, 
niezdolnym do interpretacji liryki. Tymczasem „analiza języka poetyckiego otwiera 
perspektywę na analizę całości utworu [...]” 13. Książka Zgorzelskiego oceniona 
została wręcz entuzjastycznie jako wybitne i nowatorskie dokonanie. Badacz ro-
mantyzmu korzystał z ustaleń formalistów rosyjskich, bardzo je rozwijając. Gło-
wiński podkreśla, iż „Zasadniczą kategorią analityczną Zgorzelskiego jest pojęcie 
podmiotu lirycznego [...]” 14. Jeśli autor recenzji – drukowanej wszak w „Pamiętniku 
Literackim”! – powracał w swoim omówieniu do tej kwestii, wyjaśniając jej znacze-
nie i funkcję, to nie będzie przesadą uznanie początku lat sześćdziesiątych wie- 
ku XX za nader jeszcze początkowy etap nowoczesnego literaturoznawstwa w Pol-
sce. Co więcej, wydrukowana w roku 1962 recenzja tomu studiów o Mickiewiczu 
i Słowackim stanowiła wypowiedź kryptopolityczną (o czym za chwilę). Dzieło Zgo-
rzelskiego otworzyło zatem kwestię analizy literackiej na inne zagadnienia, umoż-
liwiło dalsze poszerzenia:

Poszerzenia, które by wykazywały wagę tego typu badań [analitycznych], które by wykazywały, 
że – odpowiednio rozszerzane – są one w stanie ogarnąć cały duży obszar problematyki historycznoli-
terackiej. Poszerzenia, które by z historii form literackich czyniły ogólnie historię literatury, w jakiej 
forma byłaby pojmowana szeroko, jako swojego rodzaju „ekspresja” różnorakich zjawisk zachodzących 
w obrębie życia literackiego i przede wszystkim świadomości literackiej 15.

11 M. G ł o w i ń s k i, „Poeci i inni” Jana Błońskiego. rec.: J . B ł o ń s k i, Poeci i inni. Kraków 1956. 
„Twórczość 1957, nr 5, s. 118. Podkreśl. A. P.

12 M. G ł o w i ń s k i, rec.: Cz. Z g o r z e l s ki, O lirykach Mickiewicza i Słowackiego. Eseje i studia. 
Lublin 1961. „Pamiętnik Literacki” 1962, z. 4, s. 626.

13 Ibidem, s. 627.
14 Ibidem, s. 628.
15 Ibidem, s. 630–631.
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Nie dotyczy to wyłącznie dyskusji na tematy metodologiczne. Po przełomie 
październikowym pojawiło się bowiem pytanie, co dalej z marksizmem w badaniach 
literackich, ideologią sankcjonowaną przez państwo, nieskore do jej poniechania. 
Ustępstwo miało polegać na pozostawieniu w domenie ideologicznej „wielkich 
spraw – historii, społeczeństwa, związków literatury z ruchami politycznymi i spo-
łecznymi”, formalistom zaś wolno zajmować się marginesem, czyli formą właśnie 
i językiem. W nieco innej wersji, wyrażonej przez Stefana Żółkiewskiego i Marię 
Janion, strukturalizm mógłby być uprawiany „jako pomocnicza nauka marksistow-
skiej historii literatury”. Takie podporządkowanie, jak wiadomo, się nie powiodło, 
i nowoczesne literaturoznawstwo stało się propozycją najistotniejszą i podstawową 16. 
Zainicjowanej zaś w roku następnym (1963), jednej z najważniejszych serii książek 
traktujących o tej dziedzinie humanistyki, zapewne nieprzypadkowo nadano tytuł 
„Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”.

Zapytany o język swojej krytyki literackiej tudzież o inspiracje, Głowiński, jak 
można się spodziewać, wskazuje właśnie na analizę jako metodę pisania o literatu-
rze oraz na formalizm (GW 144–145). W autobiografii zaś – wracam do spraw poru-
szanych wcześniej – nader oryginalnie przedstawia relację między krytyką a nauką:

Moje artykuły i recenzje miały w większości charakter opisowy, brak mi temperamentu krytyka, 
który formułuje postulaty i gotów jest o nie dzielnie walczyć, choć to, co pisałem, miało wyraźne ukie-
runkowanie, wynikało z fascynacji nowatorstwem i awangardą, a więc tym, co powszechnie nazywano 
nowoczesnością. Wtedy właśnie któryś z zaprzyjaźnionych kolegów powiedział mi z rozbrajającą szcze-
rością, że to, co piszę, na odległość szeleści papierem. Szeleszczenie papierem jest niewątpliwie wadą 
w krytyce literackiej, nie jest nią w pisarstwie akademickim, zdałem sobie z tego sprawę – i wnioski 
wyciągnąłem. [G 213] 17

Zarzut szeleszczenia papierem wydaje się tak nieznośnie stereotypowy, że aż się 
prosi o replikę w stylu poetów lingwistycznych: a czym tekst pisany ma szeleścić, 
jeśli nie papierem? Rozumiem, iż znajomemu Głowińskiego chodziło o (domniema-
ny) brak wyrazistego, mocnego autorskiego „ja”, które zwykło manifestować swą 
obecność przy każdej okazji. Owszem, nie był Głowiński krytykiem temperamentnym, 
choć nie bez wyjątków. W jedynym pamflecie z rozpatrywanego okresu napisał kil-
ka zdań dotyczących Antoniego Słonimskiego, „który odgrywał w swoim czasie 
pewną rolę, poety, który z pewnością ma jakąś pozycję w dziejach liryki naszego 
wieku, mimo nawet, że z jego doświadczeń pisarskich, które nie zawsze mijały się 
z anachronizmem, nie wynika dla nowo kształtującej się poezji absolutnie nic” 18.

Przecież coś takiego mogło wyjść spod pióra Leszka Kołakowskiego (zwracam 
uwagę na rolę przeczeń i staranność wysłowienia), jednego z najwspanialszych 
stylistów w całej historii piśmiennictwa polskiego, wysoko cenionego i podziwiane-
go również przez Głowińskiego. Ten drugi przy innej okazji rozpoczął recenzję 
mocnym aksjologicznym sądem, z natychmiastowym efektem zaprzeczenia spo-

16 Z dużą swadą relacjonują tę historię G ł o w i ń s k i  i W o ł o w i e c  (GW 154–155), których cytuję 
w tym akapicie.

17 Wspomniane już w tym szkicu tłumaczenia autora, dlaczego zrezygnował z systematycznego pisa-
nia tekstów krytycznych, brzmią wprawdzie przekonująco, niemniej niewykluczone, iż jakiś stopień 
odpowiedzialności za odłożenie krytycznoliterackiego pióra obciąża anonimowego kolegę.

18 M. G ł o w i ń s k i, Bunt starców. „Współczesność” 1961, nr 11, s. 1–2.
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dziewanej pochwały: „Poemat Mandaliana to utwór bardzo ambitny, ale ambicja 
nie została pojęta najwłaściwiej” 19. W jeszcze innym miejscu wartościowanie przy-
biera postać lapidarnej i wcale efektownej formuły, gdy współpracownik „Twórczo-
ści” mówi o liryku Janusza Laskowskiego jako o wierszu „bardzo pomysłowym, 
choć może trochę zbyt elokwentnym” 20. A właśnie wypowiedzi wartościujące są 
niezbywalną cechą krytyki literackiej, rodzaj i skala aksjologicznego licznika świad-
czą o indywidualności autora. Dość szczegółowego, odległego od zdawkowości, 
oceniania u Głowińskiego zaś nie brakuje. Zanotowane opinie osłabiają cytowaną 
tezę krytyka o głównie opisowym charakterze jego recenzji, potwierdzają natomiast 
zauważone podobieństwo do praktyk młodego Frischa. 

Głowiński przedstawiał swoje sądy odnoszące się zarówno do poetów startują-
cych, jak i uznanych, modyfikując niekiedy historycznoliteracką pozycję niektórych 
twórców. W szkicu o Leśmianie (będącym wersją pracy magisterskiej Głowińskiego) 
potraktował go jako „być może – najoryginalniejszego, najbardziej »samoswojego« 
poetę polskiego XX wieku” 21. Dziś pod tym zdaniem podpisałoby się wielu, wtedy 
wyrazy podziwu dla autora Sadu rozstajnego nie były jeszcze tak powszechne. Gło-
wiński wygłasza zresztą tak superlatywny sąd już w pierwszej połowie lat pięćdzie-
siątych, przyznanie wtedy Leśmianowi palmy pierwszeństwa stanowiło więc gest 
śmiały również ze względu na cokolwiek futurologiczny charakter owego gestu. 
Lechonia natomiast określił Głowiński mianem „bardzo przecież konwencjonalne-
go liryka” 22. Upomniał się z kolei, i to już od tytułu począwszy, o istotne miejsce 
w historycznoliterackiej hierarchii dla Wacława Rolicza-Liedera 23. Podobnie wypo-
wiadał się na temat autora współczesnego, Zbigniewa Kosińskiego, któremu „na-
leży się lepsza pozycja wśród »poetów 56« [...]” 24. Inny i niewątpliwie bardziej doce-
niany, a na pewno bardziej znany twórca – Lec, „jako jedyny chyba pisarz współ-
czesny miałby prawo dołączać do swego nazwiska słowo »mędrzec«”. Autor szkicu 
zanotował o nim również szczególnie intrygującą i oryginalną uwagę:

Lec jest chyba najbardziej śpiewnym z poetów współczesnych – każdy prawie jego wiersz ma bar-
dzo wyraźną melodię, subtelną i dyskretną, bo nie opartą o żaden z „melodyjnych” systemów wersyfi-
kacyjnych – ani o sylabotonizm, ani o tonizm 25.

Przybosia niewątpliwie Głowiński cenił, aczkolwiek (i nie był to jedyny wypadek 
w jego tekstach) zniuansował ocenę omawianego tomu. W Próbie całości tego poety 

19 M. G ł o w i ń s k i, „Płomienie” – Mandaliana. „Życie Literackie” 1955, nr 6, s. 10.
20 M. G ł o w i ń s k i, Poetyka małoobrazkowa. rec.: J. L a s k o w s k i, Siedem lat barwnych. Warsza-

wa 1959. „Twórczość” 1960, nr 4, s. 118.
21 M. G ł o w i ń s k i, Szkic o Leśmianie. Jw., 1956, nr 10, s. 87.
22 M. G ł o w i ń s k i, rec.: J. K w i a t k o w s k i, Szkice do portretów. Warszawa 1960. „Pamiętnik 

Literacki” 1962, z. 1, s. 283. Jest to lapidarna polemika ze stanowiskiem recenzowanego autora, 
który Lechonia cenił wyżej; publikacja zaś pochodzi z periodyku par excellence naukowego, co, jak 
widać, nie powstrzymało Głowińskiego od dopuszczenia do głosu siebie jako krytyka.

23 M. G ł o w i ń s k i, Rolicz-Lieder – poeta rewelacyjny. „Nowe Książki” 1961, nr 7, s. 391–392.
24 M. G ł o w i ń s k i, Dwaj poeci. rec.: Z. K o s i ń s k i, Mój anioł lewy. Łódź 1961. – K. F r e j d l i c h, 

Alert. Łódź 1961. „Twórczość” 1962, nr 3, s. 137.
25 M. G ł o w i ń s k i, Aforyzmy, fraszki, liryki. rec.: S. J. l e c: Myśli nieuczesane. Kraków 1957; 

Z tysiąca i jednej fraszki. Warszawa 1959; Kpię i pytam o drogę. Kraków 1959. Jw., 1959, nr 11, 
s. 126.
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znalazł zatem krytyk „kilka utworów znakomitych” i podał wybrane tytuły 26. Formy 
Różewicza z kolei podsumowane zostały tak: „Ten mały zbiór jest chyba książką 
wyjątkowej wagi, by nie powiedzieć, rewelacją poetycką” 27. Komentując zaś jeden 
z poprzednich tomików tego autora, krytyk stwierdził:

Wśród liryki Uśmiechów jest co najmniej kilka wierszy doskonałych, zajmujących jedno z pierwszych 
miejsc w całym dorobku poety – przede wszystkim urocze Grzechy, potem Dytyramb na cześć teściowej 
czy Odwiedziny dziadka 28.

Jasne, w 1955 roku, kiedy Głowiński czytał ów tom, przed Różewiczem było 
jeszcze prawie 60 lat pisania, lecz nie o krótszą bibliografię tu idzie: problem bowiem 
w tym, że również wtedy aż takie wyróżnienie wierszy z Uśmiechów musiało stano-
wić wartościowanie nie najmniej oryginalne.

W innym miejscu zaliczył krytyk Tymoteusza Karpowicza do „najciekawszej 
grupy współczesnych poetów polskich, takich jak np. Bieńkowski, Białoszewski, 
Pogonowska” 29. W przytoczeniach tych Głowiński niekiedy tonuje jednoznaczność 
swoich orzeczeń za pomocą wyrażeń typu „chyba” czy „być może”. Po pierwsze 
więc, decyduje się na wyróżnienie superlatywne, po drugie, sięga po zastrzeżenie. 
Wydaje się to raczej cechą stylu i myślenia niż ostrożnym zabezpieczaniem przed 
ewentualną krytyką sądów autora przez odbiorców. Zamiast „być może najorygi-
nalniejszy” czy „chyba jedyny” – mógł był Głowiński napisać np. „jeden z najory- 
ginalniejszych”, „jeden z bardzo niewielu”, już bez zastrzeżeń. Wolał wszakże na-
pięcie między mocną aksjologią a jej osłabieniem. Myślenie zaś opozycjami jest 
ideą strukturalistyczną... Niemniej u Głowińskiego trafiały się też nader ostre 
negacje, dwa pierwsze przykłady zapisane zostały, co prawda, w ferworze pole-
micznym: tak więc Tadeusza Nowaka ze Stanisławem Grochowiakiem obwołał 
krytyk „tylko trzeciorzędnymi stylizatorami”, a dział poetycki w pewnym dwutygo-
dniku doczekał się miana „produkcji wierszowanej, prezentowanej na łamach 
pisemka, dumnie nazywającego się »Współczesnością«” 30. W rzędzie niepochlebnie 
ocenionych znalazł się też Jerzy Jankowski, wspomniany w recenzji traktującej 
o innym futuryście: 

Utwory Jankowskiego [który za chwilę zostanie nazwany „poetą trzeciorzędnym” – A. P.], gdyby 
je pisać z respektem dla normalnej ortografii, brzmiałyby jak utwory prawowiernego ucznia Kaspro- 
wicza 31. 

Personalna młodopolska paralela, czego można było się spodziewać, jest tu po-
równaniem pejoratywnym, świadczy przecież o swoistej ciągłości historii literatury.

Tego rodzaju nieoczywiste zestawienia od czasu do czasu u Głowińskiego wy-
stępowały. W cytowanej przed momentem recenzji tomu Stanisława Młodożeńca 

26 M. G ł o w i ń s k i, Nowy Przyboś. „Przegląd Kulturalny” 1961, nr 26, s. 5.
27 M. G ł o w i ń s k i, Forma czy tworzenie. „Nowa Kultura” 1959, nr 5, s. 2.
28 M. G ł o w i ń s k i, „Uśmiechy” Różewicza. rec.: T. R ó ż e w i c z, Uśmiechy. Warszawa 1955. 

„Twórczość” 1956, nr 3, s. 127.
29 M. G ł o w i ń s k i, Liryka fenomenologiczna. rec.: T. K a r p o w i c z, Znaki równania. Warszawa 

1960. „Odra” 1961, nr 5, s. 98.
30 M. G ł o w i ń s k i, Awangarda i mity romantyczne. „Życie Literackie” 1958, nr 6, s. 10, 11.
31 M. G ł o w i ń s k i, Uwagi o Młodożeńcu. „Nowa Kultura” 1959, nr 50, s. 2.
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autor stwierdził, iż w pewnym okresie twórczości poety „Pojawiają się też gawędy 
wierszowane, sprawiające wrażenie, że pisał je Wincenty Pol, który czytał Marinet-
tiego” 32. Odnosząc się natomiast do utrwalonego przeciwstawiania skamandrytów 
awangardzie, zauważył, że jeśli za podstawę różnic weźmiemy kwestie ideowe, to 
„z dzisiejszego punktu widzenia raczej chyba skłonni jesteśmy widzieć bliższe 
związki Tuwima z Przybosiem niż np. z Lechoniem” 33. Z czego bynajmniej nie na-
leży wyciągać wniosku o przedkładaniu przez krytyka idei nad formą (jeszcze o tym 
wspomnę). Gdzie indziej natomiast mówił Głowiński o konstruktywizmie Leśmiana 
zbliżającym go do poetów z kręgu Peipera 34. Recenzję Obrotów rzeczy Białoszew-
skiego otwiera zaś motto zaczerpnięte z pism Żeromskiego 35. Historycznoliterackie 
preferencje Głowińskiego nierozerwalnie łączą się z jego – prawdopodobnie bardziej 
jednak krytycznoliterackim niż literaturoznawczym – wartościowaniem. Pierwszą 
przyczynę (tkwi ona w postawie krytyka czy historyka?) trudno by najpewniej 
wskazać, w każdym razie w wielu miejscach jego prac dają znać o sobie afirmacje 
i odrzucenia. Są więc epoki, kierunki, style i zjawiska przywoływane jako negatyw-
ny kontekst; nie przepadał zatem autor za ekspresjonizmem, nawrotami romanty-
zmu, Skamandrem, barokiem oraz – to problem do omówienia za moment – socre-
alizmem. Intrygował Głowińskiego klasycyzm. Krytyk aprobował natomiast rozwią-
zania nowatorskie, doceniał i podziwiał wykorzystanie w poezji rejestrów 
potocznych 36, lirykę intelektualną, dzieła zdyscyplinowane i konsekwentne, naj-
ogólniej: tradycję awangardową uznał za podstawową dla poezji współczesnej. 
Cytowałem już tu wypowiedź Głowińskiego, który na te idee wskazywał po upływie 
dekad, mówiąc o swoim młodzieńczym podejściu do literatury. Nowoczesność 
i awangarda przejawiają się również w szkicach i recenzjach ówcześnie przezeń 
napisanych. W zorganizowanej na przełomie dekad przez „Współczesność” dysku-
sji o młodej poezji ujął rzecz lapidarnie: „Doświadczenia awangardy weszły w krwio-
bieg poezji, oddziałują nawet wtedy, gdy »forma« nie jest już formą awangardową 
dwudziestolecia” 37.

32 Ibidem.
33 M. G ł o w i ń s k i, Przemiany Mariana Piechala. rec.: M. P i e c h a l, Wybór poezji. Wyd. 2. Warsza-

wa 1955. „Twórczość” 1955, nr 8, s. 119.
34 Zob. G ł o w i ń s k i, Szkic o Leśmianie, s. 80.
35 Fragment ów brzmi: „Istotna sztuka jest wiekuistym nowatorstwem, funkcją nie ustającego nigdy 

postępu, więc szczery przyjaciel sztuki i wyznawca postępu nie może być przeciwnikiem najbardziej 
dziwnego nowatorstwa” (cyt. za: M. G ł o w i ń s k i, Spóźnione uwagi o „Obrotach rzeczy”. rec.: 
M. B i a ł o s z e w s k i, Obroty rzeczy. Wybór a. S a n d a u e r. Warszawa 1956. „Twórczość” 1957, 
nr 5, s. 125).

36 Warto w tym miejscu, dla precyzji i swoistej przewrotności stylu krytyka, wynotować dwa zdania 
zapisane w recenzji Różewiczowskiej Rozmowy z księciem. W podstawowej cesze języka tego au-
tora, kontestującego dotychczasowe normy poetyczności, M. G ł o w i ń s k i  (Poeta w słowach 
oszczędny. „Nowe Książki” 1960, nr 13, s. 774–775) dostrzega „odwagę najwyższą, gdyż jeden 
nieopatrzny krok, a »niepoetyckość« udawana, celowa – okazać się może autentyczna. O niebez-
pieczeństwie tym świadczy dobitnie twórczość wielu młodych poetów, dla których Różewicz jest 
mimowolnym – jak się zdaje – mistrzem”.

37 Rozmowa o poezji. „Współczesność” 1960, nr 22, s. 4. Głowiński był najmłodszym uczestnikiem 
debaty, w której prócz niego wzięli udział J. Maciejewski, J. Przyboś i A. Sandauer oraz nie 
ujawniony z imienia reprezentant redakcji.
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Głowiński w swoich szkicach i recenzjach po wielokroć krytykował socrealizm. 
Opisując Narzędzie ze światła Przybosia, kilka zdań poświęcił biegunowej różnicy 
dzielącej motyw fabryki u tego poety i w „tematyce produkcyjnej” 38. Częściej roz-
prawiał się z problemem za pomocą epitetowego i peryfrastycznego skrótu – co 
mogło być spowodowane okolicznościami cenzuralnymi (nawet w liberalniejszych 
czasach październikowego przełomu) – wzmiankując o „ponurych dla naszej lite-
ratury latach” 39. Rozpoczynając zaś omówienie Uśmiechów Różewicza, wyobraził 
sobie badacza, który się kiedyś zajmie recepcją twórczości tego poety powstałej 
w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. Zdumienie przyszłego badacza jest mi-
kronarracją skrywającą szyderstwo pod adresem krytyki socrealistycznej 40.

W tekstach wcześniejszych daje się znaleźć ślady owego nakazowego programu, 
całkiem zresztą możliwe, że (jak się wtedy zdarzało) są to miejsca doredagowane 
nie przez autora. Znamienne jednak, że Głowiński dokonuje w tych tekstach rady-
kalnego gestu antysocrealistycznego – konsekwentnie upodrzędnia ideologię wzglę-
dem spraw literackich:

Wiersze powojenne Piechala są dowodem szlachetnego trudu poety, zmierzającego do tworzenia 
poezji powiązanej z życiem i walką klasy robotniczej, poezji przepojonej ideowością, poezji politycznej. 
Oczywiście, jest to droga słuszna – świadcząca, że poeta ostatecznie wyszedł ze zbłąkania lat tuż przed-
wojennych. Powstaje jednak, niestety, szereg zastrzeżeń. Bo tak przekształcając swoją lirykę, Piechal 
jednocześnie opuścił skrzydła, wyraźnie zniżył lot – tak jakby poezja polityczna zwalniała z dbałości 
o artystyczne wykończenie wiersza 41.

Poza poświadczeniem prymatu jakości estetycznych – zbyt dużo w tym passu-
sie pochodzi z socrealistycznego wokabularza, zbyt dużo pedagogicznego pochyle-
nia, by nie dopatrzyć się ironii u 21-letniego Głowińskiego.

Cztery lata po opublikowaniu recenzji zatytułowanej Przemiany Mariana Pie-
chala, w 1959 roku, Alicja Lisiecka – jeśli można posłużyć się hiperbolą – usiłowa-
ła nawrócić Głowińskiego na socrealizm. Przyjrzała się mianowicie tekstom młodych 
krytyków: Głowińskiego – „najwybitniejszego z tej grupy”, Sławińskiego i, częściowo, 
Kwiatkowskiego. Pochwaliła ich za „brak reklamiarstwa i intelektualnej tandety”, 
dostrzegła formalistyczne i strukturalistyczne inspiracje (co, rzecz jasna, w przy-
padku Kwiatkowskiego nie byłoby przedsięwzięciem najłatwiejszym). „Cóż, kiedy 
krytyka ta nie wiąże się już dziś z niczyim doświadczeniem”, tak tedy „Sławiński 
i Głowiński [...] rozeszli się z doświadczeniem naszej literatury współczesnej. [...] 
Krytyka Głowińskiego i Sławińskiego to zamek na szklanej górze, wzniesiony w cał-
kowitej próżni [...]”. Lisiecka wskazuje zatem młodym krytykom ograniczenia ich 
metody, z przekonaniem (własnym) klarując, iż „bez ideologicznych, filozoficznych 
kryteriów interpretacyjnych” prawdziwej krytyki uprawiać nie sposób, przestrzega 
Głowińskiego i Sławińskiego, że stosowana przez nich metoda „zacieśnia horyzont 
badawczy do konfrontowania li tylko osiągnięć »technik« i »chwytów«”. Jest jednak 

38 M. G ł o w i ń s k i, Liryka Światowida. rec.: J. P r z y b o ś, Narzędzie ze światła. Warszawa 1958. 
„Twórczość” 1959, nr 1, s. 130.

39 M. G ł o w i ń s k i, Poeta obrazu. rec.: J. Ś p i e w a k, Poezje. Warszawa 1955. Jw., 1956, nr 6, 
s. 149.

40 Zob. G ł o w i ń s k i, „Uśmiechy” Różewicza, s. 124
41 G ł o w i ń s k i, Przemiany Mariana Piechala, s. 122.
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nadzieja: „szansa historyzmu”. Autorka poleca młodym formalistom Stefana Żół-
kiewskiego, który „w artykule Materiały do bilansu literackiego XX wieku (»Polityka« 
1957 [a numer pisma? – A. P.]) rozważa problemy realizmu socjalistycznego w wiel-
kości aspektów literackich i ideologicznych prądu [...]” 42.

Artykuł Lisieckiej stanowi aż nadto wymowny przykład, iż zrelacjonowana 
przeze mnie wcześniej kwestia autonomii badań literackich (w tym krytyki), uwol-
nienie ich od marksistowskiej ideologii i kontroli wciąż okazywały się problemem, 
to nie był pozainstytucjonalny spór o metodologię.

Warto też jeszcze wspomnieć o pamflecie Witolda Dąbrowskiego, który nie za-
wierał akcentów politycznych, stanowił jednak niespecjalnie przebierającą w środ-
kach szarżę na język Głowińskiego, rzekomą obronę poetów przed krytykami 43. 
Zaatakowany nie zwlekał z odpowiedzią: 

W poezji XX w. nie ma [...] żadnego wybitnego poety, który nie zajmowałby się teorią słowa poetyc-
kiego, który nie dążyłby do krytyki słowa zastanego i konstrukcji nowego 44. 

Głowiński podaje przykłady kilku, co podkreśla, rozmaitych poetów, niemniej 
zacytowane twierdzenie skłonny byłbym uznać za metaforę jego programu jako 
krytyka i literaturoznawcy. Nie ma zatem pisania o literaturze bez ugruntowania 
teoretycznego. Autor swojego składu zasad nie sformułował jako tekstu osobnego, 
tezy jego programu da się przecież wydobyć zwłaszcza z recenzji Poetów i innych 
Błońskiego, w której (przypomnę cytowaną już myśl) krytyka zdefiniowana została 
jako „badanie rzeczywistości literackiej”. Głowiński odwołuje się w tym tekście do 
systematyki zaproponowanej przez Konstantego Troczyńskiego w Rozprawie o kry-
tyce literackiej. Zarysie teorii, książce wydanej w Poznaniu w 1931 roku, i przed-
stawia z aprobatą podział na „krytykę społeczną, w której dzieło literackie rozwa-
żane jest pod kątem społecznego znaczenia [...], często zaś stanowi pretekst do 
rozważań na tematy inne, krytykę zawartości, badającą utwór pod kątem psycho-
logii itp., oraz krytykę formalną, analizującą go jako samoistną rzeczywistość, 
strukturę – z punktu widzenia problematyki estetycznej. Tylko temu trzeciemu 
typowi przypisuje Troczyński walor naukowości i obiektywizmu” 45.

Błoński, skądinąd przeczytany przez Głowińskiego z przyjemnością i uznaniem 
dla walorów stylu, nie spełnia założeń krytyki formalnej. Omawiający zarzuca 
Błońskiemu „chaos metodologiczny” 46. Polemizując z krakowskim autorem, Gło-
wiński przy okazji niektóre ze swoich założeń ujął w celne formuły. Tak więc:

[1] krytyka nie jest sprawą tej czy innej trafnej konstatacji, ale sprawą konstrukcji sylwetki pisarza, 
przede wszystkim zaś jego stylu;

[2] Forma eseju nie upoważnia [...] do sądów podszytych wiatrem [...];

42 a. L i s i e c k a, Propozycje do przyjęcia. „Nowa Kultura” 1959, nr 25, s. 3–4. W następnym nu-
merze tygodnika ukazała się niepodpisana errata: chodziło zatem nie o „realizm socjalistyczny 
w wielkości”, lecz „realizm socjalistyczny w wielości” (Sprostowanie. Jw., nr 26, s. 4). Jak widać, 
zdarzają się również polityczne pomyłki freudowskie.

43 W. D ą b r o w s k i, Quatsch mit Sose. „Współczesność” 1960, nr 20, s. 10.
44 M. G ł o w i ń s k i, list do redaktora, z 23 X 1960. Jw., nr 21, s. 12.
45 G ł o w i ń s k i, „Poeci i inni” Jana Błońskiego, s. 120.
46 Ibidem. Zob. też analizę G ł o w i ń s k i e g o  (rec.: K w i a t k o w s k i, Szkice do portretów, s. 280–283) 

dotyczącą napięcia między nauką a krytyką.
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[3] podstawowym zadaniem krytyki jest badanie tej sfery zjawisk, które są specyficznie literackie, 
właściwe tylko literaturze [...] 47.

Wracam zatem pod koniec do spostrzeżeń na temat relacji między uprawiany-
mi przez Głowińskiego literaturoznawstwem a krytyką literacką, do przekonania 
o naukowym badaniu literatury jako stałym odniesieniu dla szkiców i recenzji. 
Wiele spośród krytycznoliterackich tekstów autora dałoby się rozbudować do so-
lidnych uczonych rozpraw, jego publikacje z „Twórczości” czy innych pism charak-
teryzują się precyzyjnym skonstruowaniem, od rzetelnego wprowadzenia, gdzie 
raczej historycznoliteracki wstęp zdecydowanie przesłania – by tak rzecz określić – 
autorskie efekty wejścia; potem pojawiają się tezy, przykłady i argumentacja, aż do 
podsumowania. Niemniej, co starałem się pokazać, krytyka literacka Głowińskiego 
jest w pełni autorska, wystarczająco wyrazista pod względem aksjologii i stylu. Do 
kwestii stylu należy również inwencja terminologiczna badacza, który później wpro-
wadził w obieg tak znane określenia, jak „monolog wypowiedziany”, „odbiorca 
wirtualny” czy „małe narracje”. W tekstach z czasów młodości też to i owo by się 
znalazło, pisał bowiem krytyk o „poetyce małoobrazkowej” 48, „lirycznej metodologii 
poezji” 49 lub „poetyce intensywnej i ekstensywnej” 50. Gdyby autor podsumował na 
początku lat sześćdziesiątych swoją działalność krytyczną, wydając książkę zbie-
rającą sporą liczbę rozproszonych recenzji oraz szkiców, ten drugi zestaw terminów 
byłby pewnie nie mniej znany niż pierwszy. I częściej by przywoływano wczesne 
teksty Głowińskiego o Białoszewskim, Lecu, Różewiczu, Przybosiu oraz innych. 

A b s t r a c t

ADAM POPRAWA University of Wrocław 
ORCID: 0000-0003-4415-037X

MICHAŁ GŁOWIŃSKI’S LITERARY CRITICISM FROM THE YEARS 1954–1962

Between 1954 and 1962 Michał Głowiński wrote many reviews and literary-critical sketches and pub-
lished them mainly in “Twórczość” (“Creativity”) and “Życie Literackie” (“Literary Life”). After that time, 
he was not consistent in reviewing the newest literary editions. The period in question is also the first 
stage of Głowiński’s scientific endavour, the moment of forming the modern Polish literary studies, and 
a time of strong political, social, and cultural changes in Poland. The paper sees Głowiński’s literary-
critical papers from that period as a relatively autonomous entity. The interpretation if this collection 
leads to reconstructing Głowiński’s literary-critical views, including those on axiology, and to grasping 
its coherence. In addition, the paper  discusses the network of relations between scientific literary 
studies sensu stricto and literary criticism.

47 G ł o w i ń s k i, „Poeci i inni” Jana Błońskiego, s. 119, 121.
48 G ł o w i ń s k i, Poetyka małoobrazkowa, s. 118
49 M. G ł o w i ń s k i, Poezja, czyli sztuka myślenia. „Twórczość” 1960, nr 7, s. 65.
50 M. G ł o w i ń s k i, Czachorowskiego wiersze mazowieckie. „Współczesność” 1961, nr 15, s. 6.
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JAK JEST ZROBIONE „WILCZE FUTRO” – O MAŁYCH SZKICACH 
ONIRYCZNYCH MICHAŁA GŁOWIŃSKIEGO STUDIUM MIKROLOGICZNE

„Lubię ryby” – zaledwie czterech sylab oraz cudzysłowu potrzebował Michał Głowiń-
ski, aby skutecznie zdemaskować „zadufany, okrutnie na sobie skoncentrowany, 
ludzki świat” 1. Glosa uczyniona na marginesie pojedynczego wersu znanego utwo-
ru polskiej noblistki (Niektórzy lubią poezję) posłużyła teoretykowi za swoisty punkt 
oparcia, dzięki któremu udało się poruszyć gmach mowy ludzkiej. Spojrzeć nań 
z nieoczekiwanej strony. W tym wypadku – z perspektywy bytów innych niż człowiek. 
Tak zreinterpretowana mowa musi okazać się „w sposób żywiołowy i bezrefleksyj-
ny” – „mięsożerna” 2. Niczym w przywołanym przez autora cynicznym zdaniu, po-
chodzącym podobno ze starej książki kucharskiej, a następnie przechwyconym przez 
Stanisława Jerzego Leca: „»Zając l u b i  buraczki« – takie jest zdanie kucharza” 3.

Pozwoliłem sobie we wstępie do prezentowanego tu studium przywołać ten nie-
pozorny fragment z dwóch powodów. W moim przekonaniu, znakomicie ilustruje on 
analityczno-interpretacyjną strategię znaną nam z innych książek Głowińskiego, 
w całości poświęconych badaniu mowy, a właściwie nowomowy 4. Podobnie jak 
i w tamtym wypadku – uwagę autora przykuwa pewien leksykalny detal interpre-
tacyjny, pojedyncze słowo, frazeologizm. Można chyba zatem stwierdzić, że obcuje-
my ze szczególnym modelem lektury mikrologicznej 5 (mikrolingwistycznej), w toku 
której eseista nie tylko wpatruje się w językowe „drobiny”, ale dodatkowo czyni to 
w sposób nader drobiazgowy. Zarazem dokonując apologii uważności, jawiącej się 
w tym kontekście jako szeroko pojmowana postawa epistemologiczna. W jej ramach 
akcent postawić powinniśmy przede wszystkim na podejrzliwość wobec języka, 
którym przyszło nam się posługiwać lub – jak kto woli – podejrzliwość wobec sys-

1 M. G ł o w i ń s k i, Lubię ryby. W: Przywidzenia i figury. Małe szkice 1977–1997. Kraków 1998, s. 65.
2 Ibidem.
3 S. J. L e c, Myśli nieuczesane. Wyd. 6. Kraków 1987, s. 15. Dwuznaczność tego czasownika wyko-

rzystał w tytule książki inny polski aforysta, L. S z a r u g a  (Kanibale lubią ludzi. Aforyzmy. Szcze-
cin 2012).  

4 Myślę tu o książkach M. G ł o w i ń s k i e g o, określonych przez J. A b r a m o w s k ą  (Opinia o do-
robku twórczym Profesora Michała Głowińskiego. W: Michael Głowiński. Doctor Honoris Causa 
Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. Poznań 2002, s. 36) mianem „czynów oby-
watelskich”: Nowomowa po polsku (Warszawa 1990), Marcowe gadanie. Komentarze do słów 
1966–1971 (Warszawa 1991), Peereliada. Komentarze do słów 1976–1981 (Warszawa 1993), Mowa 
w stanie oblężenia (1982–1985. Archiwum Michała Głowińskiego).

5 Zob. E. W i n i e c k a, Mikropoetyka i jej konteksty. „Forum Poetyki” 2017, nr 7 (wiosna/lato).  
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temu językowego, który zwykł posługiwać się nami. Dzięki tak sprofilowanej kry-
tycznej metodzie analizy mamy sposobność odsłonić to, co na pozór wydawać się 
mogło nie dość istotne, marginalne, niewidoczne. Powracając do naszego case 
study, pytać więc powinniśmy raczej nie o to, co kucharz sądzi o zającu, ale o to, 
co zając ma do powiedzenia na temat istot ludzkich, nie tylko w białych kucharskich 
czapkach.

Niech nas nie zmyli wprowadzony przed momentem ton półserio. Zasygnalizo-
wany tu problem traktuje Głowiński arcypoważnie, i to jest właśnie drugi z powo-
dów, dla którego sięgnąłem po ichtiologiczną miniaturę autora Kręgów obcości. 
Analiza idiomów propagandowych, charakterystycznych dla nich mechanizmów 
semantycznych i procederów retorycznych tym razem ustępuje interpretacji innej 
formy „oblężenia”, w jakiej nieuchronnie tkwi nasza l u d z k a  mowa – antropocen-
tryzm. To w jego wyniku realne zwierzę jako pulsująca życiem istota biologiczna – 
ryba, zając, wilk – najczęściej zastępowane jest różnorakimi praktykami usymbo-
liczniania, co w większości wypadków wiąże się z bezpośrednim odniesieniem do 
tego, co ludzkie. W pewnym szkicu Głowiński nazwie to „paradoksem Ezopa” 6. 
W Przywidzeniach i figurach, zbiorze „małych tekstów”, umieszczanych przez pisa-
rza (w ciągu prawie dwóch dekad) na łamach czasopism literackich, odnajdziemy 
kilka prób przełamania owego paradoksu. Chciałbym, aby jedna z takich miniatur, 
których wyróżnikiem jest rozpoznana przeze mnie potencja postantropocentryczna, 
w całości posłużyła mi za kanwę prezentowanego artykułu. Ale od autora Historii 
jednej topoli pragnąłbym wypożyczyć coś jeszcze: sztukę mikropoetologicznego 
namysłu, metodę podejrzliwego przyglądania się drobinom literackim.

„Braterstwo wilków”

W Wilczym futrze, prozatorskiej miniaturze Głowińskiego, krzyżują się dwie formu-
ły opowieści, dwa pasma tematyczne, sprawiając tym samym, że ta jednoakapito-
wa monada narracyjna sytuuje się na zwielokrotnionym pograniczu. Z jednej bowiem 
strony, w interesującym nas fragmencie przenika się – tak jak i w wielu innych 
miejscach tej zasadniczo autobiograficznej książki – rzeczywistość oniryczna oraz 
poprzebudzeniowa realność; z drugiej zaś strony – świat ludzki spotyka się tu ze 
światem zwierzęcym. Aby dodatkowo skomplikować ten układ przestrzenny, nad-
mieńmy, że tropy animalne wiodą w obu kierunkach równocześnie, z obu stron 
przekraczając ruchomą granicę pomiędzy snem a jawą, co okazuje się głównym 
źródłem wewnątrztekstowego napięcia i przyczyną przerażenia, z którym po raz 
kolejny zmagać się musi narrator 7.

W przeciwieństwie do otwierających książkę Głowińskiego małych szkiców 
onirycznych, składających się na część Sny i przywidzenia, fragment, o którym tu 
mowa, mimo swojej lapidarności cechuje się dużo bardziej złożoną strukturą. Róż-
nica ta wynika z zasygnalizowanego wcześniej dychotomicznego rozwarstwienia: 

6 M. G ł o w i ń s k i, Paradoks Ezopa. W: Przywidzenia i figury.
7 Wpisaną w autobiograficzną twórczość Głowińskiego wielowymiarową mapę lęków wnikliwie re-

konstruuje K. K u c z y ń s k a - K o s c h a n y  (Głowiński: tożsamość prozą áod początkuñ. „Poznań-
skie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2013, nr 22).
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o ile miniatury „nocne” ze Snów i przywidzeń stanowią mniej lub bardziej rozbu-
dowane próby zapisu marzeń sennych, o tyle w Wilczym futrze autor postępuje 
narracyjny krok dalej. Nie zatrzymuje się (tuż) przed granicą między snem a jawą, 
nie tylko ją przekracza, ale obdarowuje również czytelników „dzienną” częścią opo-
wieści. Składa się na nią wartki strumień refleksji i skojarzeń wywołanych przez 
impuls senny, które posłużą narratorowi oraz podążającym jego tropem odbiorcom 
za klucz do hermeneutycznego komentarza. 

Dzięki tej „nadliczbowej” dawce informacji, nolens volens, stajemy się tedy – jako 
czytelnicy-słuchacze, wkrótce zaś interpretatorzy cudzej interpretacji – świadkami 
procesu (auto)psychoanalizy, gorączkowego podążania przez podmiot urywającym 
się szlakiem myśli ukrytej. Szlakiem, który rozwidla się na pograniczu snu i jawy 
tylko po to, by za moment ponownie zespolić się w jedność. A przynajmniej tak 
chce o tym myśleć narrator, dla którego przeprowadzona „natychmiast po przebu-
dzeniu” 8 „próba zdrowego rozumu”, racjonalnego okiełznania tego, co zwykło wy-
mykać się spod kontroli, była szansą tyleż na odkształcenie zniekształcającej 
pracy marzenia sennego, co na opanowanie rosnącego przerażenia, lęku, który nie 
opuszcza nawet we śnie.

Analiza utworu Głowińskiego – siłą narracyjnej rzeczy – w dużej mierze prze-
obrażająca się w proces objaśniania (zapisu) marzenia sennego, a nawet objaśnia-
nia objaśniania tekstu snu, równocześnie upodobniać się musi do gestu otwierania 
szkatułki. Jak nietrudno się domyślić, w jej wnętrzu odnajdziemy kolejne pudełko. 
Dzieje się tak na skutek osobliwej konstrukcji snu, jaki nawiedził narratora. Uj-
mując to w największym skrócie: marzenie senne w całości wypełnione zostało 
przez monolog, jaki wygłosiła pani X., bliska znajoma opowiadającego. Opowiada-
jącego, który, w ramach opowieści w opowieści, nader szczegółowo relacjonuje 
cudzą wypowiedź – w znacznej części mamy zatem do czynienia z wariantem oratio 
obliqua. Na marginesie tak przedstawiającej się onirycznej sytuacji narracyjnej 
należałoby dodać, że sen, którego zapis odnajdujemy w Wilczym futrze, sam w so-
bie stanowić mógłby asumpt do ponownego przemyślenia istniejących typologii 
marzeń sennych. Mogłoby się bowiem okazać, że obok snów symbolicznych, odre-
agowujących, emocjonalnych czy erotycznych, w głównej mierze utkanych z gęstej 
sieci obrazów, spotykamy się ze snami, w których dominowałaby inna forma po-
dawcza: obraz w całości ustępowałby miejsca terytorium słowa 9. Osobnych badań 
empirycznych wymagałaby odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu owe dyskur-
sywne sny byłyby domeną filologów 10, a więc tych, którzy zawodowo parają się 

  8 M. G ł o w i ń s k i, Wilcze futro. W: Przywidzenia i figury, s. 97.
  9 Odrębną kwestią w wypadku tak zdeklarowanych melomanów jak Głowiński byłoby pytanie o rolę, 

jaką w ich snach odgrywa muzyka (nie tylko klasyczna).
10 A swoją drogą, pytanie to dałoby się wpisać w obręb dużo szerszego zagadnienia, luki, o której we 

wstępie do swojej monografii wspominał W. O w c z a r s k i  (Sennik polski. Literatura, wyobraźnia 
i pamięć. Gdańsk 2014, s. 5): „O czym śnią Polacy? Czy mają kolorowe sny? Czy (i jakie) prześla-
dują ich koszmary? To niesłychane, ale – o ile mi wiadomo – nikt dotychczas nie przeprowadził 
w tym zakresie choćby wstępnych badań. Nikt nie zadał sobie trudu, by zapytać Polaków o ich 
marzenia senne. [...]

 Należałoby bowiem na serio zainteresować się fenomenem kolektywnej wyobraźni Polaków, a naj-
lepszym źródłem jej poznania wydaje się właśnie powszechny rejestr snów”. 
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analizą i interpretacją słów. W tym wypadku owa szczególna predyspozycja byłaby 
poniekąd zmultiplikowana: jak wiemy, śniący podmiot to nie tylko wybitny litera-
turoznawca, ale również uczony, którego jedną z głównych pasji badawczych od 
pewnego momentu stała się socjolingwistyka.

Zapytajmy zatem: co się śni filologom? Po tym, co zostało powiedziane, wiemy 
już bez wątpienia, iż śnią się im (także) słowa. Interesująca nas tu wypowiedź, 
zasłyszana podczas snu – a następnie przefiltrowana przez pryzmat mowy zależ-
nej – jest na tyle lapidarna, że możemy sobie pozwolić na komfort przytoczenia jej 
in extenso:

Moja znajoma, pani X., subtelna, łagodna, przychylna ludziom, opowiada mi, że jest w wielkiej 
przyjaźni z wilkiem, często z nim rozmawia, chętnie słucha jego rad i gawęd, a nawet towarzyszy mu 
w wyprawach do kina na filmy z Dzikiego Zachodu. Wydaje mi się to dziwne, ale ogarnia mnie przera-
żenie wtedy dopiero, gdy dochodzą moich uszu słowa: kiedy mi się znudzi jego towarzystwo, to ukręcę 
mu głowę i uszyję z niego futro. I to nie tylko dlatego, że nie słyszałem, by damy nosiły takie futra; nikt 
zresztą nie jest na nie łasy 11. 

Przystępując do analizy tego fragmentu, ale również wielu innych autobiogra-
ficznych świadectw zawierających szczegółowe deskrypcje marzeń sennych 12, py-
tamy o status podwójnego tekstu: poddawanej analizie relacji oraz nadpisywanego 
nad nią komentarza. Wszelkiego rodzaju napięcia, znane nam z występowania 
w przestrzeni, której bieguny wyznaczają twórczość literacka oraz szeroko pojmo-
wane dream studies 13, w wypadku zajmującej nas tutaj grupy tekstów ulegają 
dodatkowej komplikacji. Stać się tak musi na skutek szczególnego wariantu paktu 
autobiograficznego (można go nazwać onirycznym), którego – jako interpretatorom – 
mimowolnie przyszło nam być sygnatariuszami. Otóż należałoby przyznać, że 
jakkolwiek rozmyte by się wydawały granice pozatekstowej rzeczywistości, do któ-
rej odsyła nas interpretowany utwór (w swej drugiej części sam stanowiący inter-
pretację), uaktywniony narracyjnie pierwiastek referencjalny nie tylko nie zanika, 
ale zdaje się decydować o przebiegu przedsięwziętej lektury. Dzięki temu podwaja 
się niejako przedmiot naszych procedur badawczych: z jednej bowiem strony, sku-
piamy się na modelu utekstowienia mowy nieświadomości, z drugiej – poszukuje-
my owej ruchomej, nieuchwytnej linii, spoza której z wolna zacznie wyłaniać się 
obraz wewnętrznej rzeczywistości autora utożsamianego z narratorem.

Ale wyjątkowość sporządzonej przez Głowińskiego relacji snu, sposobu, w jaki 
zostało przez niego „opracowane” marzenie senne, wynika z jeszcze jednego źródła. 
Jak wspominaliśmy, tworzywem, z którego w swym pierwotnym kształcie składał 
się sen, po wydobyciu na powierzchnię jawy wysiłkiem śniącego mający przekształ-
cić się w prozatorską narrację, było – słowo. Tym samym moglibyśmy chyba śmia-
ło mówić o fenomenie zwielokrotnionej transkrypcji: wszak w dominującej liczbie 
wypadków – dobrze znamy to z autopsji – stykamy się z próbą przekładu najbardziej 
skrytych afektów, myśli, wspomnień na sferę obrazów wizualnych, które dopiero 

11 G ł o w i ń s k i, Wilcze futro, s. 97.
12 Zob. I. I w a s i ó w, Słownik nieświadomości. Sny literackie po psychoanalizie. „Teksty Drugie” 1998, 

nr 1/2. – W. O w c z a r s k i, Teksty i sny. Jw., 2016, nr 5. 
13 Zob. The Dream and the Text. Ed. C. S c h r e i e r  R u p p r e c h t. Albany 1993. – Dreams, Phan-

tasms and Memories. Red. W. O w c z a r s k i, Z. Z i e m a n n. Gdańsk 2015.
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w trybie „wtórnego opracowania” 14 zyskują kształt słowny. W Wilczym futrze, a pre-
cyzyjniej to ujmując, w marzeniu sennym, którego owa proza jest mniej lub bardziej 
zniekształconą relacją, sprawy mają się jednak nieco inaczej. Słownego ekwiwa-
lentu łaknie nie tyle obraz, ile słowo właśnie. Dzieje się więc tak, jak gdyby nie-
świadomość wybitnego teoretyka – który pośród wielu literaturoznawczych aktyw-
ności znalazł również czas i energię na inspiracje psychoanalityczne (myślę tu przede 
wszystkim o zredagowanej przez Głowińskiego fundamentalnej antologii Psycho-
analiza i literatura 15) –  chciała dodatkowo podkreślić organiczne związki, spajają-
ce ze sobą sny oraz sztukę retoryki. W ramach tego splotu nie sposób byłoby 
skutecznie odseparować warstwy snu-tekstu od warstwy tekstu-snu 16. Zobaczmy, 
jak to wygląda z bliska.

Jeden z elementów wypowiedzi, który musi bezpowrotnie zaniknąć w trakcie 
jej przekształcania w mowę zależną – i to bez względu na to, czy słowa były wygła-
szane na jawie, czy też we... śnie – stanowi szeroko pojmowana sfera intonacyjna. 
Najdrobniejsze nawet drgnienia modulacji głosu, towarzyszące im gesty niewerbal-
ne, skrywający się za nimi ładunek emocji, jeśli nie są skazane na całkowite „za-
gubienie w przekładzie”, liczyć muszą na poszukiwanie stylistycznego ekwiwalentu, 
dopowiedzeniowego naddatku, który niczym didaskalia pozwoli nam odtworzyć 
złożoną dynamikę wypowiedzianego monologu. Jak się wydaje, z tego rodzaju pra-
cą mamy do czynienia w wypadku zapisu snu, jaki sporządził Głowiński. Zanim 
zostaną zrelacjonowane słowa postaci, która w labilnych ramach marzenia sennego 
obdarzyła narratora kłopotliwą dla niego – z wielu względów – konfesją, następuje 
skondensowana charakterystyka interlokutorki. Trzykrotnie powtórzony epitet 
służy niewątpliwie uwydatnieniu pewnej określonej cechy pani X., zarazem jednak 
stanowi początek wznoszenia konstrukcji retorycznej, opartej na fundamencie 
kontrastu, która będzie mieć decydujący wpływ na finalną interpretację oniryczne-
go komunikatu. Kontrast ów zostaje osobliwie wzmocniony przez trzeci ze składni-
ków dokonanej charakterystyki, w którym – pod wpływem dalszego ciągu relacji – 
doszukiwać się możemy szczególnej formy elipsy, jaką stanowi tzw. przemilczenie 
postulujące. Jak się bowiem dowiadujemy, nasza bohaterka jest „przychylna lu-
dziom” – ale czy żywi analogiczne uczucia wobec bytów innych niż ludzkie?

Jeśli zgodzimy się na to, że na równi z tekstem literackim, stanowiącym trans-
krypcję marzenia sennego, jako tekst traktować winniśmy także sen sam w sobie, 
wówczas tak naturalna według wielu badaczy metoda analizy stylistycznej okazać 
się może podwójnie efektywna. Skupiając się na warstwie stylu interpretowanej 
wypowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju niekonwencjonal-
nych użyć wyrazów, ich oryginalnych połączeń, przekształceń semantycznych, 
powiadamiać nas będzie o mechanizmach „sekundarnego opracowania”, ale jed-

14 Terminem „wtórnego (sekundarnego) opracowania” w koncepcji S. F r e u d a  (Wstęp do psycho-
analizy. Wyd. 4. Przeł. S. K e m p n e r ó w n a, W. Z a n i e w i c k i. Przedm. K. O b u c h o w s k i. 
Warszawa 1984, s. 188–200) określa się występującą we śnie tendencję do nadawania wyłania-
jącym się w nim obrazom, myślom, symbolom postaci relatywnie spójnej i zrozumiałej relacji 
słownej.

15 Psychoanaliza i literatura. Wybór, red., oprac. P. D y b e l, M. G ł o w i ń s k i. Gdańsk 2001.
16 Zob. J. B e l l e m i n - N o ë l, Jak „psychoanalizować” sen Swanna? W zb.: jw. (przeł. W. K r z e-

m i e ń).
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nocześnie stanowić może obietnicę spotkania z tym, co bezpośrednio poprzedzało 
„dzienną” narrację oraz jako takie miało dopiero stać się na powrót elementem 
symbolicznej struktury języka. Myślę zwłaszcza o charakterystycznych dla procesu 
śnienia anomaliach i osobliwościach, które mimo swego miejscami niekoherentne-
go kształtu nadal pozostawałyby elementem struktury tekstu, narracji domagają-
cej się analizy według wszelkich uznanych reguł retoryki oraz poetyki.

Jeżeli rzeczywiście w ten sposób spróbujemy odczytać Wilcze futro – można to 
chyba nazwać lekturą „pod włos” – odkryjemy wtedy, że szkic autora Mitów prze-
branych, w swej pierwszej części w całości rekonstruujący przebieg marzenia sen-
nego, wyjątkowo gęsto nasycony jest środkami stylistycznymi. Ba, nieoczekiwanie 
dla samego twórcy, niejednokrotnie odżegnującego się od inklinacji lirycznych 17, 
zdaje się ujawniać potencjał zgoła poetycki. Stanowiłoby to skutek szczególnie 
zrytmizowanego, pulsującego kształtu owej wypowiedzi oraz zaskakujących inter- 
akcji między składającymi się na nią wyrazami. Aby to udowodnić, pozwolę sobie 
interesujący mnie fragment prozy rozbić na wersy: 

Moja znajoma, pani X., 
subtelna, łagodna, przychylna 
ludziom, 
opowiada mi,
że jest w wielkiej przyjaźni z 
wilkiem,
często z nim 
rozmawia,
chętnie słucha 
jego rad i gawęd,
a nawet towarzyszy mu 
w wyprawach do 
kina
na filmy 
z Dzikiego Zachodu.
Wydaje mi się to dziwne,
ale ogarnia mnie przerażenie
wtedy dopiero, 
gdy dochodzą moich uszu słowa:
kiedy mi się znudzi jego towarzystwo,
to ukręcę mu 
głowę
i uszyję z niego 
futro. 

Szybki rzut oka na powstałą delimitacyjną konstrukcję pomaga stwierdzić, że 
środkiem, któremu przyszło odegrać w niej główną rolę, jest przerzutnia. Odpo-
wiednio porozsiewane pauzy klauzulowe nie tylko uwydatniają ciężar semantyczny 
poszczególnych słów, ale służyć mają intensyfikacji tak charakterystycznego dla 
marzeń sennych w ogólności – a dla snu z Wilczego futra wyjątkowo istotnego – 

17 Zob. M. G ł o w i ń s k i, G. W o ł o w i e c, Czas nieprzewidziany. Długa rozprawa bez pana, wójta 
i plebana. Warszawa 2018, s. 428: „Nigdy nie myślałem o sobie jako o kimś, kto by umiał napisać 
wiersz, nigdy wierszy nie pisałem; ani jednego. Pod tym względem, że tak powiem, mam czyste 
sumienie, bo gdybym próbował pisać wiersze, to pewnie byłaby to przykładowa grafomania”.

I-2.indd   24 2019-12-11   11:51:01



PIOTR KRUPIŃSKI   Jak jest zrobione „Wilcze futro”... 25

zdziwienia, freudowskiego przemieszania swojskości z niesamowitością. Uzyskany 
efekt tym razem byłby pogłębiony intonacyjnie, przez umiejętnie dawkowane za-
wieszenie głosu. Może najmocniej powinno to być widoczne (a właściwie słyszalne) 
w ostatnich pięciu z przytoczonych „wersów” – jedynym miejscu utworu, w którym 
głos elokwentnej damy przedziera się do nas z otchłani nieświadomości narratorskiej 
w sposób niezapośredniczony przez filtr mowy zależnej.  

Zwróćmy uwagę – tak zaprojektowana przerzutnia równocześnie pełni dwie, 
a może nawet trzy funkcje. Po pierwsze, zgodnie ze swoim przeznaczeniem reto-
rycznym staje się więc wehikułem zaskoczenia odbiorcy, w tym wypadku byłby to 
nawet adresat podwójny: wszak słuchaczem nietypowych enuncjacji jest nie tylko 
eminentny literaturoznawca, jego śniące „ja”, ale także czytelnicy, których autor 
uczynił świadkami „nocnego” monologu. 

Po drugie, „niewidoczna” przerzutnia odpowiadałaby za proces pracowitego 
transportowania ukrytych myśli ze sfery nieświadomego ku świadomości, tym samym 
wywołując u narratora rosnący epistemologiczny chaos, całą serię dysonansów, 
stopniowo kumulującą się w odruch przerażenia. Jak domyślamy się z analizy prze-
biegu onirycznej amplitudy, miejsce, w którym przecinałyby się wskazane przed 
chwilą trajektorie – linia zdziwienia oraz linia przerażenia – równocześnie byłoby 
punktem gwałtownego rozerwania narracyjnej faktury snu. Samym w sobie upodab-
niającym się do enjambement zwarciem między wersami marzenia sennego oraz jawy.

Po trzecie wreszcie, przerzutnia, osobliwie spleciona z figurą antropomorfizacji, 
nieoczekiwanym, acz nader sukcesywnie objawianym – lecz tylko do pewnego cza-
su – „braterstwem wilka”, sytuowałaby się na jeszcze jednych obrzeżach:  na ru-
chomej granicy tego, co ludzkie, i tego, co zwierzęce. W przywołanym wypadku 
mówić moglibyśmy o skutecznym igraniu pani X. z horyzontem oczekiwań cenio-
nego literaturoznawcy, który nawet w trakcie snu pragnąłby zachowywać struktu-
ralistyczną przejrzystość umysłu. Tymczasem z nieznanych dla niego powodów nie 
będzie mu to dane. Świat, jaki kreuje jego nieświadomość, jawi się jako królestwo 
różnego rodzaju niekonsekwencji. Dotyczy to również, jeśli nie przede wszystkim, 
relacji między ludźmi a zwierzętami.

Owca w wilczym futrze

W tym miejscu można byłoby postawić kropkę. Jak pamiętamy ze Snów i przywi-
dzeń, cyklu prozatorskich miniatur Głowińskiego, składających się na osobliwy 
sennik autora, tak właśnie działo się w wypadku owych szkiców onirycznych: 
granice marzenia sennego w pełni pokrywały się z granicami próby jego zapisu, 
dokonanej na jawie (bo kiedyż indziej?) relacji-redakcji. Usiłując zrekonstruować 
rozchwianą mapę regularnie nawiedzających go marzeń sennych, teoretyk i proza-
ik posiłkował się zatem – w pewnej mierze – znaną definicją: „sen jest tym, co dana 
osoba opisuje, gdy poprosi się ją o opowiedzenie snu, z wyłączeniem komentarzy 
i interpretacji” 18. W Wilczym futrze, stanowiącym część Mojego małego bestiarium, 

18 C. S. H a l l, R. V a n  d e  C a s t l e, The Content Analysis of Dreams. New York 1966, s. 18. Cyt. 
za: O. V e d f e l t, Wymiary snów. Istota, funkcje i znaczenie marzeń sennych. Przeł. P. B i l l i g. 
Warszawa 1998, s. 146.
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twórca postanowił odstąpić od zarysowanej tu reguły, co niewątpliwie powinno dać 
nam jako czytelnikom do myślenia. Co o tym zadecydowało? Intymny, ale jednak 
skierowany niejako „na zewnątrz” autorskiej podmiotowości charakter przeniesio-
nej na papier onirycznej fabuły? A może przeważyło tu przeświadczenie, że odizo-
lowany od warstwy „komentarza i interpretacji” zapis snu stanowiłby byt z pewnych 
względów połowiczny? Zwłaszcza że można odnieść wrażenie, iż głównym zadaniem 
owego interpretacyjnego komentarza miało być zrekonstruowanie rzeczywistego 
biegu myśli i skojarzeń, snutych – co niezwykle istotne! – „natychmiast po przebu-
dzeniu”. Jeśli spojrzymy z tej perspektywy, pochwycone na jawie myśli i słowa 
(narzuca się tu podobieństwo z techniką écriture automatique) byłyby niejako prze-
dłużeniem marzenia sennego lub – nieco inaczej to ujmując – pochodziłyby z owej 
nieuchwytnej „szarej strefy”, rozpościerającej się między biegunami snu i jawy 
(albo – jawy i snu). 

Spróbujmy więc odwrócić płótno marzenia sennego i zobaczyć, jak przedstawia 
się jego „dzienny” deseń. Nie zdążyło jeszcze do końca wybrzmieć echo słów wypo-
wiedzianych podczas snu przez panią X. („Kiedy mi się znudzi jego towarzystwo, to 
ukręcę mu głowę i uszyję z niego futro”), gdy na scenę analizowanego tu tekstu 
wkroczyła kolejna kobieca postać: 

Natychmiast po przebudzeniu przypomina mi się pewna wybitna pisarka, która gorąco kochała 
zwierzęta, nazywała je przyjaciółmi, pisała o nich wzruszające i literacko efektowne opowiadania, ale 
była zarazem elegantką i futra stanowiły w porze zimowej niezbędny składnik jej stroju 19. 

Jak możemy się przekonać, mistrzyni pióra pozostaje anonimowa – podobnie 
jak jej „oniryczny” sobowtór – wszelako to tylko pozorne incognito, wrodzony takt 
autora sprawił, że zapewne nie chciał on stawiać cenionej przez siebie pisarki 
w mocno ambiwalentnym świetle. Równocześnie jednak w swym niedługim przecież 
utworze pozostawił tyle wyrazistych tropów, by proces identyfikacji mógł odbyć się 
bez najmniejszych zakłóceń. Pozwolę sobie jeszcze przez moment trzymać czytel-
ników w niepewności (choć, rzecz jasna, to gest retoryczny) i zamiast po prostu 
wyjawić, kim jest owa tajemnicza autorka, zaprezentuję jej fotograficzny konterfekt, 
portret, który w znacznej części stanie się kanwą dla kolejnych fragmentów mojej 
interpretacji.

Mówiąc półżartobliwie, przed naszymi oczyma widnieje portret podwójny, por-
tret damy, co prawda nie z łasiczką (czy gronostajem), ale z lisem, najpewniej 
srebrnej odmiany 20. Jest jeszcze jedna, fundamentalna różnica. W przeciwieństwie 
do Leonardowego oryginału – uchwycone migawką aparatu zwierzę okazuje się 
martwe, choć wbrew pozorom nie jest to wcale tak oczywiste. W wypadku futrzanej 
etoli można bowiem odnieść wrażenie, że ambicją kuśnierzy (po trosze wzorujących 
się na taksydermistach) staje się właśnie zakamuflowanie owego smutnego faktu. 
Ujmując to kolokwialnie, zwierzę powinno wyglądać „jak żywe”, ergo wciąż posiadać 
ogon, łapki z pazurami, uzębiony pysk oraz szklaną imitację oczu. 

19 G ł o w i ń s k i, Wilcze futro, s. 97.
20 Zob. M. P i ó r k o w s k a, Hodowla lisów pospolitych wczoraj i dziś. „Wiadomości Zootechniczne” 

2013, nr 1. Na stronie: https://wz.izoo.krakow.pl/files/WZ_2013_1_art08.pdf (data dostępu: 
1 VIII 2019).
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Nie przez przypadek poświęcam tu tak wiele miejsca tej wyjątkowej części gar-
deroby Zofii Nałkowskiej, bo to ona – niech wybrzmi wreszcie jej nazwisko – jest 
ową wybitną pisarką, która przypomniała się Głowińskiemu w momencie, gdy 
przestał śnić. Futro oznacza w wypadku autorki Księgi o przyjaciołach 21 – dziełka, 
które zostało aluzyjnie przywołane – rzeczywiście coś zdecydowanie więcej niż li 
tylko ubiór, to swoisty emblemat, sygnatura 22, deklaracja najwyższego poziomu 
elegancji, nawet jeśli niektórym taka postawa mogła się wydawać cokolwiek sno-
bistyczna i skrajnie nie przystająca do „lewicowych” poglądów Nałkowskiej 23. 

21 Był to tom – w swej pierwotnej wersji – o podwójnym autorstwie, oprócz utworów Z. N a ł k o w s k i e j 
znalazły się w nim również opowiadania M. J. W i e l o p o l s k i e j  (Księga o przyjaciołach. Warsza-
wa 1927).

22 Jak zauważa M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a  (Młodopolska femina. Garść uwag. „Teksty Drugie” 
1993, nr 4/5/6, s. 40): „Nawet do sfery obrazowania wprowadza Nałkowska takie elementy, które 
ostentacyjnie świadczą o kobiecej wyobraźni: puder, szal, futra, a »horyzont nieskończoności« 
określa jako »tajemniczo zalotny«”. Śmiało można zatem rzec, że futro w ramach imaginarium 
kultury polskiej niejako zrosło się z postacią Nałkowskiej. Zob. też Futro, suknia w kwiaty i wielka 
literatura. Na stronie: https://kultura.onet.pl/wiadomosci/zofia-nalkowska-futro-suknia-w-kwiaty-
i-wielka-literatura/vym9g0h (data dostępu: 1 VIII 2019).

23 Owe głosy, z właściwą dla siebie precyzją, rekonstruował W. G o m b r o w i c z  (Wspomnienia polskie. 
W: Wspomnienia polskie. – Wędrówki po Argentynie. Wyd. 2. Paryż 1982, s. 125): „Czy była snob-
ką? To był zarzut, który do niej przylgnął; ale mnie osobiście nigdy rzekome snobizmy Nałkowskiej 
nie trafiały do przekonania. Lubiła przyjmować, lubiła elegancję, sama była osobą elegancką 
i nawet światową – a te cechy, tak zwykłe w Paryżu, stawały się prawie nieprzyzwoite i prowoka-

Portret Zofii Nałkowskiej, lata międzywojenne (fot. East News)
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Z pewnością niewiele mieliśmy w naszej historii pisarek i pisarzy, którzy z równym 
pietyzmem cyzelowaliby swój publiczny wizerunek, i śmiało wolno chyba przypusz-
czać, że sama Nałkowska nie protestowałaby przeciwko temu, by tak właśnie być 
zapamiętaną: jako dama w futrze (nie mylić z Wenus, choć może to pomyłka z ga-
tunku freudowskich).

Tytułowe futro (na moment odłóżmy kwestię zoologicznego gatunku i to, do 
którego reprezentanta do niedawna należało) również jednak pełni w utworze Gło-
wińskiego, swoistej mikronoweli, niebagatelną funkcję kompozycyjną. Jest motywem 
centralnym, dominującym, który niczym wspólny mianownik ściśle spaja ze sobą 
obie części fabuły: „nocną” i „dzienną”. Gdyby nie nader skromne rozmiary anali-
zowanej tu prozy, moglibyśmy nawiązać do słynnej Falkentheorie, z jedną, acz 
zasadniczą różnicą, rzecz, nabierająca wraz z rozwojem fabuły znaczeń symbolicz-
nych, n i e  przyczynia się w żadnym wypadku do odmiany losu bohaterek, n i e 
inicjuje też procesu wewnętrznej przemiany, a – to już komentarz autorski – z pew-
nych względów miałaby ku temu wszelkie predyspozycje. Na tym nie koniec jednak 
uwarunkowań kompozycyjnych, których gwarantem staje się tytułowy przedmiot. 
Jeśli spróbujemy nakreślić mapę omawianego utworu, okaże się, że daje się z niej 
wyczytać szczególny rodzaj symetrii, jaki zawiera w sobie figura chiazmu. O ile 
część pierwsza szkicu – w całości rekonstruująca przebieg marzenia sennego – roz-
wijałaby się wedle scenariusza: od zwierzęcia do futra, o tyle w części drugiej, 
skomponowanej już po przekroczeniu progu „kresu nocy”, panowałby porządek 
dokładnie odwrotny. Od futra do zwierzęcia. Właśnie ten podwójny semantyczny 
ruch jest głównym źródłem przerażenia autora oraz mającego je udokumentować 
wewnątrztekstowego napięcia.

Najwyższa pora kilka słów poświęcić drugiemu z elementów tytułu – kwestii 
przynależności gatunkowej. Jak pamiętamy, przed analogiczną zagadką stanął 
swego czasu sam Sigmund Freud 24. Zapytajmy więc: dlaczego wilk? Nawet jeśli 
uznamy, że jest to dość niefortunnie zadane pytanie, oparte na presupozycji, iż de 
facto nie ma obszarów snu, które byłyby niedostępne interpretacji, mimo to spró-
bujmy się z nim zmierzyć i udowodnić, że tym razem aparat nieświadomości auto-
ra niczego nie pozostawił przypadkowi. Jak widzieliśmy, tropy wilka wiodą w głąb 
marzenia sennego, to tam objawił się jako zwierzę, które – wbrew regułom ludzkich 
lęków i atawizmów 25 – pani X. obdarzyła wyjątkową przyjaźnią. Nie powinno to 
dziwić o tyle, że wilk ze snu rodem z wielu powodów jest osobnikiem nietypowym, 

cyjne w pewnych środowiskach warszawskich. I przypuszczam, że gdyby była mniej »lewicowa«, 
mniej by ją o snobizm pomawiano – bo dopiero na tle owej lewicowości wykwintne maniery pani 
Zofii szczególnie jaskrawo odbijały”. 

24 Nawiązuję tu, oczywiście, do przypadku jednego z najsłynniejszych pacjentów S. F r e u d a  (Z his- 
torii nerwicy dziecięcej á„człowiek-wilk”ñ. W: Dwie nerwice dziecięce. Przeł. R. R e s z k e. Warsza-
wa 2009), Siergieja Pankiejewa, nazwanego z racji prześladujących go snów „człowiekiem-wilkiem” 
(der Wolfsmann). Dopowiedzmy, że wilk z marzeń sennych rosyjskiego arystokraty w opinii wie-
deńskiego psychoanalityka stanowiłby zakamuflowaną figurę ojca, i jako taki wskazywałby na 
dręczący pacjenta kompleks Edypa. Zob. też R. A p p i g n a n e s i, Człowiek-wilk. Ilustrowany Freud. 
Przeł. W. S z o t, S. B u ł a. Rys. S. H a r a s y m o w i c z. Warszawa 2016.

25 Więcej na ten temat zob. Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii. Red. D. W ę ż o w i c z - Z i ó ł-
k o w s k a, E. W i e c z o r k o w s k a. Katowice 2014.
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który – jak wszystko na to wskazuje – dawno przekroczył bariery domestykacji. 
Z jednej bowiem strony, przypomina mieszkańca bajek i baśni, posiadł dar ludzkiej 
mowy, z drugiej – w całości wyzbył się krwiożerczych intencji, można więc rzec, że 
został sportretowany jako idealne zwierzę towarzyszące 26 (nie tylko we wspólnych 
wyprawach do kina). Raz uruchomiony mechanizm inwersji, permanentnej zamia-
ny ról, nie potrafi jednak tak łatwo się zatrzymać i oto dowiadujemy się, iż w ramach 
tej osobliwej onirycznej wariacji na temat Czerwonego Kapturka potencjalną ofiarą 
ma być nie kobieca postać, ale jej zwierzęcy przyjaciel, udomowiony drapieżnik. 
Powtórzmy raz jeszcze: „kiedy mi się znudzi jego towarzystwo, to ukręcę mu głowę 
i uszyję z niego futro” – bez skrępowania deklaruje subtelna na pozór i nader ła-
godna dama.

To właśnie ta nieoczekiwana pointa onirycznego monologu spotyka się z – pod-
szytym przerażeniem – niedowierzaniem autora (a właściwie jego śniącego „ja”), 
które ostatecznie miało doprowadzić do rozerwania nici marzenia sennego. Nawet 
podczas snu wierny zasadom zdrowego rozsądku podmiot wyraża zdziwienie, gdyż 
nigdy nie słyszał, „by damy nosiły takie [tj. wilcze] futra; nikt zresztą nie jest na nie 
łasy” 27. Rzecz jasna, to nie przypadek, można by przewrotnie skomentować, powo-
łując się na... konwencję waszyngtońską 28. Zgodnie z tą ratyfikowaną przez Rzecz-
pospolitą Polską umową wilki (Canis lupus) prawnie znajdują się pod ochroną, eo 
ipso kupno, sprzedaż, ale także przechowywanie ich futer są ustawowo zakazane. 
Zgódźmy się jednak, że trudno wymagać perfekcyjnej znajomości tego rodzaju 
prawa od podmiotu marzenia sennego; aby sen mógł pozostać snem, w jego ramach 
obowiązywać wszak powinna alternatywna logika. Paradoksalnie, żeby skutecznie 
objaśnić zajmujący nas tu fragment marzenia sennego, musimy wykroczyć poza 
krawędź jego opisu, wektor naszej uwagi skierować ku warstwie (auto)objaśnienia 
towarzyszącej onirycznej relacji i dokonać interpretacji interpretacji. W związku 
z tą czynnością pomocny okazać się może, jak zapowiadałem, dodatkowy rzut oka 
na zreprodukowany przeze mnie fotograficzny portret Nałkowskiej.

Gdy raz jeszcze z bliska przyjrzymy się temu zdjęciu, dostrzeżemy, że spływa-
jące z kobiecego ramienia lisie futro dużo bardziej niż futro przypomina – zwierzę. 
Mielibyśmy więc do czynienia z perwersyjnym przypadkiem pośmiertnej mimikry, 
choć kluczowe dla naszej optyki wydaje się właśnie zamazanie owej nieprzekraczal-
nej linii między życiem a śmiercią. Mimowolnie uchwycone wzrokiem Głowińskiego 
rozedrganie tej wyjątkowej granicy mogło stanowić – to już moja hipoteza – jeden 
z impulsów, pod którego wpływem po pewnym czasie uruchomiona została praca 
marzenia sennego, nieświadomy proces przeistaczania się najbardziej skrytych 
myśli i afektów w obiekty wizualne (choć równie dobrze jesteśmy sobie w stanie 

26 Zob. D. H a r a w a y, Manifest gatunków stowarzyszonych. W zb.: Teorie wywrotowe. Antologia 
przekładów. Red. A. G a j e w s k a. Poznań 2012, s. 251 (przeł. J. B e d n a r e k): „Zwierzęta towa-
rzyszące to konie, psy, koty lub cała rzesza innych istot chętnych do tego, by ulec biouspołecznie-
niu jako pies pomocnik, członek rodziny albo członek drużyny w międzygatunkowym sporcie”. 

27 G ł o w i ń s k i, Wilcze futro, s. 97.
28 Pełna nazwa: Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 

zagrożonych wyginięciem, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora). Zob. na stronie: https://www.nid.pl/upload/iblock/3e5/3e5d5c137b1ff695a-
ed6c014ba4c764d.pdf (data dostępu: 1 VIII 2019).
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chyba wyobrazić także przebieg odwrotny). Mówiąc o konkretnym fotograficznym 
portrecie pisarki, który jednak w obrębie moich rozważań funkcjonuje jako pew-
nego rodzaju pars pro toto, nawiązuję do Freudowskiej koncepcji snu jako „okruchów 
dnia wczorajszego”. Ta część teorii ojca psychoanalizy może nam pomóc w odpo-
wiedzi na postawione nieco wcześniej pytanie: co się śni filologom? Bez wątpienia, 
niemałą grupę marzeń sennych, których doświadczają literaturoznawcy – znamy 
to z własnego doświadczenia – stanowią sny karmiące się „zdeponowanymi na 
powierzchni resztkami życia codziennego [...]” 29, a więc w prezentowanym tu pas-
susie – fragmentami lektur, scenami z konferencji naukowych, sympozjów, wieczo-
rów autorskich, etc. 30 Nie można wykluczyć, iż tak właśnie stało się w wypadku 
Wilczego futra. Głowiński, którego z pisarstwem Nałkowskiej łączą wielowymiarowe 
więzi, zarówno naukowe, jak i literackie (by wspomnieć tylko o zamieszczonym 
w Przywidzeniach i figurach obszernym cyklu „charakterów” 31), miał niemało po-
wodów, by regularnie powracać do lektury jej pism, w tym do dzienników suto 
inkrustowanych fotografiami.

Świadectwem takich powrotów jest – dotyczący właśnie diariusza Nałkowskiej – 
komentarz, jakim narrator tuż po przebudzeniu opatrzył prowokacyjnie niefraso-
bliwe zachowanie swej onirycznej bohaterki, pani X. Nie muszę chyba dodawać, że 
tym, co najmocniej poruszyło autora w ramach doznanej „epifanii przebudzenia” 32, 
była nagle odkryta narzucająca się analogia pomiędzy postawami obu kobiet. Po-
słuchajmy Głowińskiego:

W swym prowadzonym przez całe życie dzienniku od czasu do czasu [Nałkowska] ubolewała, że 
nie dysponuje odpowiednimi sumami, które pozwoliłyby kupić futro znajdujące się na poziomie jej 
marzeń 33. Miłość do zwierząt i miłość do futer w świadomości znakomitej pisarki nie wchodziły z sobą 
w konflikt, należały do zupełnie innych rejonów, nawet się nie zazębiały. Autorka pięknych historii 
o zwierzętach nie zastanawiała się nad tym, co musi się stać, by ona mogła pokazać się w futrze zaspo-
kajającym jej wygórowane wymagania 34. 

Nie ma tu miejsca na całościową analizę złożonego stosunku autorki Granicy 
do zwierząt, wielokrotnie wypowiadali się na ten temat literaturoznawcy (przede 
wszystkim Hanna Kirchner 35), i mnie również zdarzyło się napisać o tym kilka 

29 G. B a c h e l a r d, Poetyka marzenia. Przekł., oprac., posł. L. B r o g o w s k i. Gdańsk 1998, s. 170.
30 Analizy kilku tego rodzaju – jak to autor ujmuje – „branżowych” snów znalazły się w artykule 

O w c z a r s k i e g o  Teksty i sny (s. 66–69).
31 Zob. cykl M. G ł o w i ń s k i e g o  Figury i charaktery (w: Przywidzenia i figury). Dodajmy także, że 

w tym samym tomie zawarł twórca jeszcze jeden zakamuflowany portret Nałkowskiej, wpleciony 
we wspomnienie z warszawskiego kiermaszu książki z 1954 roku, chodzi o Dwie pisarki. Drugą 
z autorek sportretowanych w tym miniszkicu jest najpewniej M. Dąbrowska.

32 Określenie O w c z a r s k i e g o  (Sennik polski, s. 34). 
33 Myśli tu Głowiński np. o następujących fragmentach: „pelerynka ze srebrnego lisa dotąd mię 

dręczy jako pokusa” (Z. N a ł k o w s k a, zapisek z 25 I 1936 áWarszawañ. W: Dzienniki. T. 4: 
1930–1939. Cz. 2: 1935–1939. Oprac., wstęp, komentarz H. K i r c h n e r. Warszawa 1988, s. 90); 
po czterech dniach od przytoczonej notatki (29 I) autorka z dumą informuje: „Kupienie pelerynki 
ze srebrnego lisa stało się pełnym wagi faktem” (ibidem, s. 92).

34 G ł o w i ń s k i, Wilcze futro, s. 97.
35 Zob. np. H. K i r c h n e r: Nałkowska albo życie pisane. Warszawa 2011, rozdz. Bracia mniejsi; Nasi 

krewni. W: Z. N a ł k o w s k a, Między zwierzętami. Opowiadania, fragmenty. Wstęp, wybór, oprac. 
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zdań 36. Z pewnością podobnych do wytropionej przez Głowińskiego niekonsekwen-
cji znalazłoby się nieco więcej, by wspomnieć tylko o dość kłopotliwym fakcie, że 
„autorka pięknych historii o zwierzętach” bywała uczestniczką polowań, w tym 
wypadku górę nad miłością do zwierząt brałaby miłość do drugiego męża, Jana 
Jura-Gorzechowskiego (albo jego despotyzm). Istotniejsze wydaje się, jakie z tych 
światopoglądowych paradoksów wyciągniemy wnioski. Głowiński okazuje się na-
der surowy, przekonuje zaś o tym nie tylko dyskursywna, „dzienna” część inter-
pretowanego utworu, ale również scenariusz marzenia sennego, poddanego po-
dwójnej analizie. Snu, który, parafrazując Petera Singera, zatytułować by można: 
„co się przydarzyło (lub co mogło się przydarzyć) twojemu futru, kiedy było jesz- 
cze zwierzęciem?” 37. A oprócz wszelkich okrucieństw, ujawnionych i słusznie 
napiętnowanych przez orędowników praw zwierząt (tu najdonioślejszy głos należy 
bez wątpienia do przedstawicieli organizacji PETA), przydarzyło się także coś, co 
określiłbym jako substytucję, przesunięcie (tym razem uchylam psychoanalitycz-
ne implikacje owych terminów). Myślę o procesie onirycznej metamorfozy, w któ-
rego wyniku srebrny lis z fotografii mógł – a właściwie musiał – przemienić się 
w wilka.

Klucz do owej przemiany odnajdziemy wewnątrz... Biblii, mówiąc zaś precyzyj-
niej, w Ewangelii według św. Mateusza. To z niej wywodzą się słowa mające dać 
początek pewnemu hiperonimowi, który jednak zgodnie z charakterystyczną dla 
marzeń sennych alternatywną odmianą logiki ulega inwersji: „Strzeżcie się pilnie 
fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz 
są wilcy drapieżni” (Mt 7, 15) 38. Jak mogliśmy się przekonać, nieświadomość pisa-
rza dostrzegła jeszcze jedno nader realne ryzyko: proroków przychodzących do nas 
„w odzieniu wilczym”. Owce paradujące w wilczym futrze.

Patrz na mnie wilkiem

Uwrażliwienie na los zwierząt – czy nawet szerzej – na ogólnie pojmowaną kondycję 
pozaludzką, to, w moim przekonaniu, istotny motyw pisarstwa Michała Głowiń-
skiego. Do kilku możliwych portretów, jakie dałoby się naszkicować po uważnej 
lekturze jego próz nie tylko autobiograficznych, należałoby dołączyć zatem jeszcze 
jedno ogniwo: Głowiński ekokrytyczny, biocentryczny. Fundamentem tego rodzaju 
postawy jest kilkukrotnie ponawiany przez pisarza gest zawieszenia antropocen-
tryzmu, przyjmujący niekiedy formę próby spojrzenia na świat z perspektywy innych 

H. K i r c h n e r. Warszawa 2013. Zob. też M. J a n o w s k a, Postać, człowiek, charakter. Moderni-
styczna personologia w twórczości Zofii Nałkowskiej. Kraków 2007, rozdz. Bestiarium.

36 P. K r u p i ń s k i, „Dlaczego gęsi krzyczały?” Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wie-
ku. Warszawa 2016 (tu: rozdz. 1 i 2).

37 Zob. P. S i n g e r, Wyzwolenie zwierząt. Przeł. A. A l i c h n i e w i c z, A. S z c z ę s n a. Warszawa 
2004, s. 147 (pełny tytuł rozdziału brzmi: Droga przez farmę przemysłową, czyli co się przydarzy-
ło twojemu obiadowi, kiedy był jeszcze zwierzęciem).

38 Wersety te cytuję z Pisma Świętego według edycji: „Biblia” w przekładzie księdza Jakuba Wujka 
z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. Wstęp J. F r a n k o w s k i. Wyd. 8. 
Warszawa 2013.
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elementów biosfery, np. muchy 39, ryby 40, robaka zamieszkującego wnętrze śliwki 41, 
a nawet – tu moglibyśmy wstawić zwielokrotniony wielokropek – torby na ramieniu, 
dyskretnie nie skarżącej się na to, że wbrew własnej woli została ściągnięta „ze 
skóry z poczciwego zwierzęcia” 42. Z sytuacją odwrócenia perspektywy mieliśmy do 
czynienia również w przypadku Wilczego futra, i byłaby to inwersja niejako podwój-
na, przeciwstawiająca się Plautowemu dziedzictwu („Homo homini...”) oraz igrająca 
z frazeologicznym uzusem. Innymi słowy, prowokująca nas do tego, byśmy jako 
istoty ludzkie na świat patrzyli – także – wilkiem, bo tylko w taki sposób dostrzec 
możemy pozorność mniemania o uprzywilejowanym miejscu człowieka w przyrodzie.

Kwestią osobną, wymagającą od interpretatora tyleż dociekliwości, co pogłę-
bionego taktu, pozostawałoby pytanie, do jakiego stopnia wolno nam łączyć ten 
szczególny biocentryczny rys wrażliwości Głowińskiego jako pisarza z jego przeży-
ciami z okresu wczesnego dzieciństwa, z Holokaustem. Za tego rodzaju hipotezą 
przemawiać by mogły nader liczne przypadki osób, które stały się „braćmi zwierząt” 
(określenie Edgara Kupfera-Koberwitza 43), właśnie ze względu na doświadczenia 
związane z Zagładą. W przeciwieństwie jednak do (naznaczonych wojenną traumą) 
orędowników ekologii, obrońców zwierząt 44 – aktywistów autor Czarnych sezonów 
i w tym wypadku pozostaje wyjątkowo dyskretny. Przejście od uwrażliwienia na los 
ludzki do oceny moralnej stosunku człowieka do (innych) zwierząt nigdy nie dzieje 
się w utworach Głowińskiego bezpośrednio ani ostentacyjnie. Dopiero uważna 
mikrolektura, w całości skupiająca się na tym, co pod skórą języka, a nawet – jak 
widzieliśmy – pod powierzchnią mowy nieświadomości, pozwala nam odsłonić 
jeszcze jeden z kręgów przemocy rozpoznanej przez pisarza. Przemocy ludzi wobec 
ludzi, ale i wobec innych stworzeń. 

A b s t r a c t
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HOW IS “WILCZE FUTRO” (“WOLF FUR”) MADE? ON MICHAŁ GŁOWIŃSKI’S SHORT 
ONEIRIC SKETCHES A MICROLOGICAL STUDY

The article is devoted to an analysis of Michał Głowiński’s Wilcze futro (Wolf Fur), one of the “short texts” 
that the writer placed for over two decades in the Polish literary papers. An exceedingly detailed analy-
sis and interpretation of the piece allows the author of the paper to reconstruct the rules of micropoet-
ics which is characteristic of Głowiński’s writing. The tools offered by dream studies and ecocriticism 
proved particularly helpful in the reading of the text in question. The analysis contained in the article 
allows to expound the so far not clearly identified features of Głowiński’s writing, namely sensitisation 
to lives of other, not necessarily human, beings, especially animals, a polemics with anthropocentric 
paradigm, and breaking the stereotypes related to the connections between a man and natural world. 

39 M. G ł o w i ń s k i, Lekcja względności. W: Przywidzenia i figury.
40 M. G ł o w i ń s k i, Lubię ryby. W: jw.
41 M. G ł o w i ń s k i, Hibernacja. W: jw.
42 M. G ł o w i ń s k i, Oda do torby (na ramieniu). W: jw., s. 56.
43 E. K u p f e r - K o b e r w i t z, Bracia zwierzęta. Rozważania o etycznym życiu (wybrane fragmenty). 

Wybór, przekł. K. K o ń c z a l. „Narracje o Zagładzie” nr 3 (2017).
44 Zob. Ch. P a t t e r s o n, Wieczna Treblinka. Przeł. R. R u p o w s k i. Opole 2003, rozdz. Byliśmy 

tacy jak one. Obrońcy zwierząt doświadczeni przez holokaust.
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„NIEUSTANNA AKTUALIZACJA” O WĄTKU METAKRYTYCZNYM  
W PISMACH MICHAŁA GŁOWIŃSKIEGO

Pragnienie krytyki

W roku 2009, przypominając postać Jana Błońskiego, Michał Głowiński napisał 
to zagadkowe zdanie: 

Dla krytyka wszystko, czym się zajmuje, należy do l i t e r a t u r y  ż y w e j, nie jest tylko dokumen-
tem czy tylko mniej lub bardziej zacnym zabytkiem historycznym 1. 

Już adres samego słowa „krytyk” okazuje się tu wieloznaczny. Głowiński, co 
oczywiste, ma na względzie Błońskiego, lecz również – „wielkiego krytyka” (taka 
figura pojawiła się w tytule artykułu), bo właśnie za sprawą tego ostatniego prze-
mienia się kształt literatury, staje się ona czymś „żywym”. Jednocześnie – można 
sądzić – Głowiński mówi też o krytyku w ogólności, o krytyku jako takim i o każdym 
krytyku, którego zadaniem byłoby co najmniej dążenie do przemiany, podejmowa-
nie próby przekształcenia postaci tekstu literackiego tak, by „martwa” litera stała 
się „żywym słowem”. Zwróćmy także uwagę, iż tego rodzaju przemiana nie wymaga 
żadnych tajemniczych formuł, procedur czy narzędzi. U Głowińskiego krytyk nie-
jako sam przez się dokonuje cudownego ożywienia. To on okazuje się formułą, 
procedurą bądź magicznym urządzeniem, dzięki któremu literatura zaczyna żyć.

Określenie „literatura żywa” ma, oczywiście, proweniencję romantyczną, a jego 
występowanie w słowniku Głowińskiego musi zaskakiwać ze względu na to, że 
romantyzm nigdy nie należał do przedmiotów zainteresowania badacza. Być może, 
terminologiczna pożyczka sugeruje, iż autor artykułu – choć dorobek Błońskiego 
traktuje z najwyższym uznaniem – wkracza na obce pole i pisząc o krytyce, nie 
identyfikuje się bynajmniej z tym rodzajem aktywności. Tak czy owak, w tradycji 
romantycznej określenia typu: „żywe słowo”, „prawdy żywe”, „żywa poezja”, odno-
siły się do sfery głębokiej, kojarzonej z tym, co źródłowe, do wewnętrznych doświad-
czeń, do tego, co autentyczne i co przeciwstawia się wszystkiemu, co powierzchow-
ne, konwencjonalne, zakłamane. Określenie „literatura żywa” łączy więc w sobie 
przynajmniej dwa kluczowe motywy. Pierwszy z nich to motyw hermeneutyczny, 
ponieważ chodzi o literaturę związaną z planem głębokich struktur i treści. Drugi 

1 M. G ł o w i ń s k i, Wielki krytyk. W: Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści szkiców. Warszawa 
2014, s. 183. Podkreśl. K. U.
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z kolei, to motyw komunikacyjny czy nawet komunionistyczny, albowiem taka li-
teratura tworzy podstawę prawdziwego porozumienia.

W monografii Ekspresja i empatia, bez wątpienia najważniejszej z prac Głowiń-
skiego na temat historii rodzimej krytyki literackiej, jako jedną z głównych tez 
wysunął autor twierdzenie, że właśnie w okresie Młodej Polski „krystalizuje się 
wyraźna tendencja hermeneutyczna. Zarysowało się tu pierwsze stadium herme-
neutyki, jeszcze żywiołowej, w ogromnej liczbie przypadków nieświadomej siebie, 
czy – jeśli kto woli – prehermeneutyki” (E 89–90) 2. 

To szczególne zatem osiągnięcie, związane z wprowadzeniem postawy herme-
neutycznej do arsenału praktyk krytycznych, Głowiński skłonny był przypisać 
bohaterom swojej książki, jakkolwiek przyznawał, że postawa ta miała anteceden-
cje romantyczne. Trudno tu jednak o przekonujący werdykt, osąd sprawy zależy 
bowiem w dużej mierze od preferencji rozjemcy. Pod koniec XIX wieku hermeneu-
tyka, odnowiona przez Wilhelma Diltheya, stała się znaczącym nurtem antropolo-
gii filozoficznej i, szerzej, całej humanistyki. Wszelako nie sposób mówić o bezpo-
średnich wpływach Diltheya na polską kulturę literacką przełomu XIX i XX stule-
cia, co zresztą podkreślał sam Głowiński (E 92). W grę musiały wchodzić czynniki 
subtelniejsze, przy tym zaś oddziałujące w bardzo szerokim zakresie, skoro – jak 
czytamy – „tendencje hermeneutyczne obejmowały prawie całą krytykę tego [...] 
czasu [tj. okresu Młodej Polski]” (E 90). Jeśli jednak pomyśleć o hermeneutyce 
sensu largo, a więc jako tradycji intelektualnej sięgającej drugiej połowy XVIII wie-
ku i dalej – aż po egzegezę biblijną oraz potwierdzone autorytetem Ewangelii roz-
różnienie na ducha i literę – wtedy dokonania krytyków młodopolskich wydadzą 
się raczej rozwinięciem tej tradycji aniżeli jakimś zasadniczym novum. Recenzując 
monografię Głowińskiego i wystawiając jej najwyższą ocenę, Mirosław Strzyżewski 
nie omieszkał zauważyć, że autor omawianej pracy „chyba nieco przecenia katego-
rię ekspresji jako oryginalnej zdobyczy modernistów”, albowiem „podobna herme-
neutyczna procedura obowiązywała i krytyków romantycznych” 3. I niebagatelne 
będzie, rzecz jasna, to, iż w roli recenzenta wystąpił tu akurat historyk literatury 
doby romantyzmu! 4

Jeśli zatem w roku 2009 Głowiński skorzystał ze słownika romantycznego, to 
znaczy, że tym razem chodziło o krytykę jako fenomen występujący w całej nowo-
czesnej kulturze literackiej. Więcej, taki fenomen, który cechuje pewna, można rzec, 
dyspozycja hermeneutyczna, realizowana, oczywiście, za pomocą zróżnicowanych 
historycznie, teoretycznie i metodologicznie praktyk krytycznych, a ponadto w roz-
maitych przedziałach czasowych zaznaczająca się zmiennym natężeniem. Przy czym 
zasadniczą stawką byłyby tu nie tyle korzyści interpretacyjne, ile każdorazowe 
odnawianie komunikacji literackiej (i nie tylko literackiej) tak, aby uczynić ją rów-
nocześnie bardziej pojemną i autentyczną. Innymi słowy, krytyka (a przynajmniej 

2 Skrótem E odsyłam do: M. G ł o w i ń s k i, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce li-
terackiej. Kraków 1997. Liczby po skrócie oznaczają stronice.

3 M. S t r z y ż e w s k i, Przekrój i zbliżenia młodopolskiej krytyki literackiej. „Twórczość” 1997, nr 10, 
s. 115, 116.

4 Sam Strzyżewski należy do badaczy, którzy szczególnie dużo zawdzięczają Głowińskiemu jako 
autorowi Ekspresji i empatii.
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„wielka krytyka”) renegocjuje zastane s t y l e  o d b i o r u  w tym celu, by w sposób 
możliwie pełny wyzyskać komunikacyjny potencjał literatury.

Ta ostatnia kwestia musiała się wydawać szczególnie ważna w oczach literatu-
roznawcy, który strukturalistyczne inspiracje przetwarzał w ujęciu komunikolo-
gicznym. W opublikowanej w roku 1977 książce Style odbioru Głowiński wskazywał 
na recepcję krytyczną jako obszar, w którego ramach „czynności interpretacyjne 
są zwykle w wysokim stopniu uświadomione” 5. Wypowiedź krytyczna zatem nie 
poprzestawałaby na samym tylko przedłożeniu takiej bądź innej próby odczytania 
komentowanego tekstu. Odznaczałaby się również „wysokim stopniem” interpre-
tacyjnej autorefleksyjności, a ponadto realizowałaby funkcję metakomunikacyjną. 
W jednym z najważniejszych rozdziałów książki, w artykule Świadectwa i style 
odbioru, Głowiński wywodził, że dla historii literatury pojmowanej jako „dzieje 
różnych metod literackiego komunikowania” teksty krytyczne – z wyłączeniem tych 
najmniej cenionych przez badacza, reprezentujących odmianę „impresjonistyczną” – 
stanowią szczególnie wartościowy materiał, będący „świadectwem tego, jak w danej 
epoce czytano [...]” 6.

Zwrócono uwagę, że zaproponowana przez Głowińskiego typologia stylów od-
bioru jest właściwa takiej lekturze, jakiej oczekujemy przede wszystkim od uprzy-
wilejowanej instytucjonalnie grupy zawodowych komentatorów i badaczy dzieł li-
terackich 7. To oni bowiem w największym stopniu mieliby realizować założenia 
estetyzującego stylu odbioru, w którego ramach nader dobitnie wyeksponowana 
zostaje specyfika tekstu literackiego, jego cechy szczególne, odróżniające go od 
wypowiedzi innego rodzaju 8. A ponieważ do tego właśnie grona czytelników nale-
żeliby zarówno krytycy (z wyłączeniem, jak pamiętamy, „impresjonistów”), jak 
akademiccy literaturoznawcy, to wyraźnie zarysowywałaby się możliwość zbliżenia 
między obiema cechami. Mało tego! W perspektywie komunikologicznej lektura nie 
polegałaby jedynie na rozpoznaniu i potwierdzeniu specyficznych właściwości te- 
kstu literackiego. Właściwości te bowiem, odniesione następnie do obowiązującego 
kodu literackiego, służyłyby rewizji tego, co na danym etapie historycznym zwykło 
uchodzić za literaturę. Tak rozumiana lektura i jej świadectwa stanowiłyby zatem 
f a k t o r, czynnik, który dynamizuje proces historycznoliteracki w stopniu porów-
nywalnym z dokonaniami najbardziej innowacyjnych autorów. Samo zaś (charak-
terystyczne dla danego okresu czy momentu historycznego) pojęcie literatury nie 
byłoby kształtowane jednostronnie przez jej twórców, lecz podlegałoby przemianom 
w ramach otwartego procesu pisania/czytania, uwarunkowanego społecznie oraz 
kulturowo. Zauważmy przy tym, że ukierunkowana komunikologicznie historia 
literatury zasadniczno poprzestawałaby na prezentowaniu, próbie rekonstrukcji 

5 M. G ł o w i ń s k i, Odbiór, konotacje, styl. W: Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. Kraków 
1977, s. 55.

6 M. G ł o w i ń s k i, Świadectwa i style odbioru. W: jw., s. 120.
7 Zob. A. S k r e n d o, Nieprofesjonalne świadectwa lektury. W zb.: Obraz literatury w komunikacji 

społecznej po roku ’89. Red. A . W e r n e r, T. Ż u k o w s k i. Warszawa 2013, s. 191–192.
8 Trzeba wszakże podkreślić, że estetyzujący styl odbioru nie był, zdaniem G ł o w i ń s k i e g o  (Świa-

dectwa i style odbioru, s. 132), zarezerwowany w y ł ą c z n i e  dla znawców. Jak czytamy: „Jedną 
z postaci estetyzującego stylu odbioru może być ludyczny sposób lektury: dzieło recypuje się przede 
wszystkim w kategoriach zabawy, jako źródło uciechy i rozrywki”. 
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zamkniętych już odcinków owego procesu. Oddziaływanie na aktualną świadomość 
miałoby tu charakter wyłącznie pośredni, związany np. z zabiegiem rewaloryzacji 
jakiegoś niedocenianego fenomenu z przeszłości. Krytyka natomiast dysponuje 
fascynującą mocą (współ)decydowania o tym, czym r e a l n i e  staje się dla nas li-
teratura. I nie chodzi bynajmniej o wypowiedzi programowe bądź jakąś zadekreto-
waną definicję. Akademicka teoria literatury z pewnością dużo precyzyjniej opisu-
je i określa swój przedmiot. Wszelako krytyka, choć, oczywiście, omawia teksty 
literackie, to przede wszystkim ma specyfikę wypowiedzi performatywnej – w dużej 
mierze to za jej właśnie sprawą literatura jawi się nie jako zbiór incydentalnych 
tekstów, lecz jako f a k t  społeczno-kulturowy. A mimo iż nie można powiedzieć, że 
jest to jej wyłączna prerogatywa (przecież zróżnicowane świadectwa odbioru poka-
zują, iż literatura oddziałuje i funkcjonuje niekoniecznie za pośrednictwem kryty-
ki), to w ramach kultury nowoczesnej zostaje na tym polu wyposażona w szczegól-
ne uprawnienia.

W perspektywie komunikologicznej pojęcie literatury wykracza daleko zarówno 
poza akt pisania, jak też poza sam tekst (wraz z jego strukturą). Literatura bowiem 
stanowi tu coś, co się wydarza (i wytwarza) w toku procesu pisania/czytania, ro-
zumianego zresztą jako społeczno-komunikacyjna praxis, nie zaś jako wyizolowa-
ny i wyidealizowany akt komunikacji jednostkowego autora z jednostkowym od-
biorcą. Otóż dyskurs krytyczny szczególnie służy instytucjonalizacji, uspołecznieniu 
„prywatnej” lektury. Jest także instancją dyscyplinującą i normatywizującą zarów-
no pisanie, jak i czytanie. A zarazem stanowi swoisty układ korygujący, w którego 
ramach dokonuje się proces renegocjacji uprawnionych strategii pisania/czytania, 
pewne praktyki artystyczne bywają sankcjonowane (lub dyskwalifikowane), nawy-
ki zaś i przyzwyczajenia lekturowe poddane zostają próbie, a niekiedy – nomen 
omen – krytyce. Z takiego zatem punktu widzenia k r y t y k a  o k a z u j e  s i ę 
d o p e ł n i e n i e m  l i t e r a t u r y, co można i należy rozumieć również w ten spo- 
sób, że bez udziału krytyki literatura byłaby wyłącznie pewną potencjalnością, 
niedokonanym czy niedopełnionym aktem komunikacji, zawieszonym w próżni 
społecznej...

Figura Wielkiego Krytyka oznaczałaby więc nie tylko kogoś w rodzaju idealne-
go partnera dla Wielkiego Pisarza, kogoś, kto tego drugiego potrafi rozpoznać i zro-
zumieć lepiej od wszystkich innych. Krytyka – najlepiej, oczywiście, „wielka kryty-
ka” – urasta tu bowiem do rangi s t r u k t u r a l n e g o  w a r u n k u  dla możliwości 
samego zaistnienia komunikacji literackiej. Charakterystyczne, że Głowiński 
w szkicu o Błońskim aktywności krytycznej przeciwstawiał odczytania redukcjoni-
styczne, sprowadzające tekst literacki np. do roli dokumentu czy źródła dotyczą-
cego określonej epoki. Wiele lat wcześniej, w artykule Świadectwa i style odbioru, 
badacz wymieniał siedem kodów lekturowych, z których sześć pierwszych trakto-
wało tekst literacki jako przekaźnik różnego rodzaju informacji i tylko w przypadku 
ostatniego z nich, estetyzującego, należało powiedzieć, że:

U jego podstaw znajduje się dążenie do odbioru dzieła literackiego przede wszystkim jako dzieła 
literackiego, można tu więc mówić o swojego rodzaju lekturze autotelicznej 9. 

9 Ibidem, s. 131.
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Rzecz jasna, zdarzają się – wcale nieczęsto – krytycy i opinie krytyczne dalekie 
od estetyzującego stylu odbioru, widać jednak wyraźnie, że w ramach zarysowane-
go ujęcia ideał krytyczny dałoby się ziścić wyłącznie z zastosowaniem takiego wła-
śnie kodu lekturowego. Ale też widać znacznie więcej: jeśli bowiem krytyka literac-
ka najpełniej realizuje własne powołanie tylko w obrębie lektury autotelicznej, to 
równocześnie sama literatura może zrealizować swój potencjał pod warunkiem, że 
na drodze napotka godną siebie krytykę! Jak się okazuje, komunikologiczna teoria 
literatury Głowińskiego zasadza się na takich – metafizycznych – przesłankach.

Rozliczając się z własnymi wyborami i drogą zawodową, tak pisał autor Stylów 
odbioru w roku 2010:

Do pewnych idei, zasad, sposobów działania i procedowania jestem przywiązany, uwewnętrzniłem 
je – i nie mam zamiaru niczego zmieniać. [...] Nadal jestem zwolennikiem dyskursu przejrzystego i zdy-
scyplinowanego, zapośredniczonego odczytywania sensów dzieła poprzez analizę jego poetyki, podkre-
ślania roli odbiorcy, a więc czynników komunikacyjnych, jak też odwołań do socjologii mówienia (i ję-
zyka) 10. 

Jakkolwiek cytowane wystąpienie zapamiętano głównie z powodu wyznania, iż 
jego autora w coraz mniejszym stopniu zajmuje teoria literatury, to przecież głów-
na linia wywodu służyła podkreśleniu stałości zainteresowań i metod badawczych 
Głowińskiego. Właśnie dlatego, że w swoich pracach analityczno-interpretacyjnych 
uczony pozostaje wierny dawniej wypracowanemu idiomowi teoretycznemu, to nie 
odczuwa potrzeby jego daleko idącej rewizji, zadowalając się uzupełnieniami czy 
wysubtelnieniami. Jednocześnie Głowiński otwarcie deklaruje, iż ciągle jest zwią-
zany z akademicką nauką o literaturze („nie zrezygnowałem z naukowego zajmo-
wania się literaturą [...]” 11), przestrzega również przed nieroztropnym przekracza-
niem granic dyscypliny przy niedostatku kompetencji z innego zakresu („Razi mnie 
odchodzenie od pewnych rygorów, jakie nasza dyscyplina wypracowała od czasów 
pozytywizmu, rażą mnie dowolności i manieryzmy, a przede wszystkim ufilozoficz-
nienie” 12). W świetle tych uwag dystynkcja między nauką o literaturze a hybrydycz-
nymi, „zmąconymi” dyskursami interpretacyjnymi przedstawia się bardzo wyraźnie. 
Wiadomo także, po której stronie sytuuje się sam badacz. Jeżeli jednak przyjrzymy 
się jego deklaracji programowej, to uderzy nas, że Głowiński nie występuje z jakimś 
rygorystycznym i rozbudowanym zestawem wymagań. Rzecz sprowadza się do 
dwóch zasadniczych postulatów: klarownego i zdyscyplinowanego (pojęciowo) ję-
zyka oraz potwierdzania tez interpretacyjnych w ramach analizy poetyki (lub pro-
cesów komunikacji literackiej). W tak szeroko zakreślonym polu metodologicznym 
zmieściłyby się nie tylko różne warianty literaturoznawczego strukturalizmu, ale 
też orientacje inspirowane fenomenologią (np. krytyka tematyczna), hermeneutyką 
czy dialogiką. Na akceptację mogłaby liczyć również współczesna krytyka, jeśli – 
przy mniejszym rygorze terminologicznym – pozostawałaby wierna wymaganiom 
estetyzującego stylu odbioru, który, przypomnijmy, podkreśla i afirmuje specyficz-

10 M. G ł o w i ń s k i, O rozstaniu z teorią literatury. W zb.: Poágraniczañ teorii. Red. E. R y c h t e r, 
M. B i e l e c k i. Wałbrzych 2010, s. 18.

11 Ibidem, s. 18.
12 Ibidem, s. 19.
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ne właściwości tekstów literackich. Istotnie, to estetyzujący styl odbioru wyznacza 
pole, gdzie – przy zachowaniu instytucjonalnej i dyskursywnej odrębności – spoty-
kaliby się ze sobą (przynajmniej niektórzy) badacze literatury i (niektórzy) krytycy.

Jestem więc daleki od tego, by pragnienie krytyki odnosić do samego Głowiń-
skiego. Charakterystyczne, że recenzje literackie, jakie przyszły autor Ekspresji 
i empatii pisywał w najwcześniejszym okresie swojej działalności (głównie dla 
„Twórczości”), bywały utrzymane w dyskursywnej ramie porządkującego wywodu 
historyka literatury 13. Od swoich początków do dziś konsekwentnie zatem utożsa-
miał się Głowiński z rolą uczonego, w żadnym razie – krytyka. Niemniej przyjęta 
przez niego koncepcja literatury zakłada jej komunikacyjne otwarcie, dzięki które-
mu dzieło „predysponowane jest do wchodzenia w kontakt z różnymi kontekstami 
i z różnymi stylami odbioru [...]” 14. Wszystko to zaś dzięki „Zestawieniu konotacji 
proponowanych przez dzieło z konotacjami sugerowanymi przez daną kulturę lite-
racką [...]” 15. W przypadku szczególnie sprawnego czytelnika ta uniwersalna zasa-
da ulega intensyfikacji. Mamy wówczas do czynienia z lekturą, która znacząco 
przekształca modus postrzegania utworu, a nawet zmienia myślenie o całej litera-
turze. Krytyk zaś okazuje się takim czytelnikiem, który „zestawia” konotacje w spo-
sób nieoczywisty, zaskakujący, inwencyjny (na podobieństwo bricoleura). Nie 
chodziłoby zatem o krytyka w rozumieniu wyłącznie instytucjonalnym, choć bez 
wątpienia właśnie on byłby szczególnie predysponowany do odegrania takiej roli. 
Wszak najważniejsza wydawałaby się tu pewna sprawność czy umiejętność, której, 
owszem, należałoby oczekiwać w pierwszej kolejności, oczywiście, od krytyka (a już 
bezsprzecznie od Wielkiego Krytyka), lecz którą równie dobrze może przejawiać 
czytelnik lub komentator występujący z jakiejś odmiennej pozycji. Przykładowo: 
ktoś, kto literaturą zwykł się zajmować naukowo, ale jednocześnie – w razie potrze-
by – umiałby dać prawdziwy popis lekturowej inwencji, nawet w ramach wypowie-
dzi o charakterze akademickim. Teleologicznym horyzontem, tą instancją w proce-
sie komunikacji, dzięki której literatura najpełniej realizuje się jako literatura, jest, 
w rzeczy samej, Wielki Krytyk, lecz równie dobrze taką rolę odegrać może b a d a c z, 
k t ó r y  b y ł b y  n i c z y m  w i e l k i  k r y t y k. Co zaś najważniejsze, kimkolwiek 
by był, jego udział okazuje się konieczny, by literatura w jak najpełniejszy sposób 
stała się tym, czym być powinna – literaturą.

Krytyka radykalna

Ekspresja i empatia, książka o krytyce młodopolskiej, spotkała się ze środowisko-
wym uznaniem głównie jako nowatorska – na polskim gruncie – propozycja meto-
dologiczna. Przypomnijmy, że swoje najistotniejsze założenia Głowiński przedstawił 

13 Gwoli przykładu, recenzja tomiku J. L a s k o w s k i e g o  Siedem lat barwnych (Warszawa 1959) 
rozpoczyna się w ten sposób: „Wydaje się, że w poezji, która kształtuje się od czasu świetnych 
debiutów z roku 1956, wyodrębnić się dają najogólniej trzy nurty. Nazwać by je można umownie 
szkołą Białoszewskiego, szkołą Różewicza i szkołą Harasymowicza [...]” (M. G ł o w i ń s k i, Poetyka 
małoobrazkowa. „Twórczość” 1960, nr 4, s. 117).

14 G ł o w i ń s k i, Odbiór, konotacje, styl, s. 39.
15 Ibidem, s. 47.
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w szkicu Próba opisu tekstu krytycznego, ogłoszonym 13 lat przed opublikowaniem 
monografii. Pomysł polegał na tym, by zwrócić uwagę przede wszystkim na szcze-
gólną organizację wypowiedzi krytycznych, ich retorykę i poetykę:

Zamierzam [...] analizować wypowiedź krytyczną tak, jakby była swoistym tekstem literackim, 
którego sensy ujawniają się nie wtedy, gdy chce się je uchwycić w ich dosłowności i bezpośredniości. 
Innymi słowy, opis tekstu krytycznego, którego próbę chciałbym tu przedstawić, nie jest opisem formu-
łowanych w nim myśli, przekazywanych programów, bezpośrednio wyrażanych ewaluacji, różni się więc 
w sposób zasadniczy od metod postępowania przyjętych na ogół w pracach z zakresu historii krytyki, 
traktującej swój przedmiot tak, jakby był on prostym zapisem idei. Krytyka literacka jest zespołem 
tekstów, jest pisaniem. Ich struktura nie jest nigdy obojętna dla formułowanych poglądów – stąd ko-
nieczność opisu w swoiście pojętych kategoriach literackich 16. 

W samej monografii ta zmiana perspektywy badawczej została opisana również 
jako przejście od („bezpośredniej”) historii idei do analizy dyskursu (E 11). Jak się 
wydaje, pojęcie dyskursu pojawiło się tutaj bez związku z koncepcjami Michela 
Foucaulta oraz jego spadkobierców. Istotne były za to wpływy rodzimej tekstologii 
czy też lingwistyki tekstu, gdzie owo pojęcie utrwaliło się w znaczeniu wyprowadzo-
nym od Émile’a Benveniste’a (za pośrednictwem Teuna A. van Dijka). Tą właśnie 
drogą – 

Dyskurs [...] został wpisany w polską tekstologię. Pierwotnie utożsamiany wprost z tekstem [...] 
stał się stopniowo synonimem jego wymiaru pragmatycznego. Dynamiczne, aktywne i interaktywne 
działanie mowne, uwzględniające kontekst, intencjonalność i skuteczność (innymi słowy, „język w uży-
ciu”) wpłynęło na definiowanie dyskursu jako zdarzenia komunikacyjnego obejmującego całość aktu 
(aktów) komunikacji. [...] stąd częste powoływanie się na definicję dyskursu Stanisława Grabiasa [...]: 
„ciąg zachowań językowych, których postać zależy od tego, kto mówi, do kogo, w jakiej sytuacji i w jakim 
celu” 17.

Na takim tle tym bardziej zrozumiałe wydaje się płynne przejście w pracach 
Głowińskiego od analiz poetyki do studiów z zakresu komunikacji literackiej, wresz-
cie – analizy dyskursu krytycznego (oraz, równolegle, wypowiedzi propagandowych). 
Mimo wszystko w Ekspresji i empatii można się też doszukać pewnego foucaultow-
skiego śladu, choć nazwisko francuskiego autora nie padło tu ani razu (gwoli 
prawdy trzeba dodać, że Benveniste czy Stanisław Grabias także nie występują 
w indeksie nazwisk). Otóż najważniejszym celem analizy okazuje się wydobycie 
h i s t o r y c z n e g o  charakteru wypowiedzi krytycznej. Kwestię tę Głowiński pod-
kreślał dobitnie już w 1984 roku:

W opisie tekstu krytycznego analiza stylu nie jest celem samym w sobie, zmierza do ujawnienia 
jego historyczności, jego osadzenia w sposobach mówienia właściwych epoce. Tekst krytyczny jest 
bowiem historyczny nie tylko za sprawą idei, które przekazuje, jest historyczny całym sobą. I właśnie 
analiza stylu powinna to zakotwiczenie w historii ujawniać 18.

Wynikiem zatem „analizy stylu” (tak w roku 1984) czy też „analizy dyskursu” 

16 M. G ł o w i ń s k i, Próba opisu tekstu krytycznego. W zb.: Badania nad krytyką literacką. Seria 2. 
Red. M. G ł o w i ń s k i, K. D y b c i a k. Wrocław 1984, s. 73–74.

17 H. G r z m i l - T y l u t k i, Francuska analiza dyskursu i jej recepcja w Polsce. „Oblicza Komunika- 
cji” 2012, nr 5, s. 54.

18 G ł o w i ń s k i, Próba opisu tekstu krytycznego, s. 75.
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(w roku 1997) nie miała być rekonstrukcja abstrakcyjnego modelu wypowiedzi 
krytycznej, lecz opis modernistycznej krytyki jako określonej praktyki tekstotwór-
czej, która pozostawała w ścisłym związku ze sposobami mówienia swojej epoki. 
Owe nieco enigmatyczne sposoby mówienia są tu kategorią szerszą, stanowią jak-
by ramę i podstawę, p o d ł o ż e  konkretnej wypowiedzi (skoro ta okazuje się w nich 
„osadzona”), przy czym nie są one wyrażone wprost, lecz zawsze za pośrednictwem 
swoich własnych tekstowych dokumentów. Sposobów mówienia nie należy pojmo-
wać jako zespołu tekstotwórczych reguł. Ich normatywność ma charakter społecz-
no-kulturowy, wiąże się z tym, c o  i  j a k  mogło zostać powiedziane w określonym 
polu wypowiedzeniowym (w zajmującym nas przypadku – w polu modernistycznej 
krytyki literackiej). Jednak kierunek motywacji byłby tu obustronny, to nie tylko 
bowiem instytucja wytwarza dokumenty (krytyka generuje teksty), lecz także do-
kumenty stanowią instytucję (teksty stanowią krytykę).

Tu dygresja: dziwnym trafem to samo określenie – „sposób mówienia” – odgry-
wa istotną rolę we fragmencie poświęconej Foucaultowi książki Tadeusza Komen-
danta, w tym fragmencie, który dotyczy współczesnej humanistyki, widzianej 
z perspektywy lektury Słów i rzeczy:

Bez przerwy [nauki humanistyczne] rozważają człowieka, ale nie mogą określić punktu ważności 
swoich rozważań. Co więcej: nie mogą też określić ściśle przedmiotu swych rozważań bez niebezpie-
czeństwa wkroczenia w inną dyscyplinę. Być może tedy imię nauk przywłaszczają sobie bezprawnie, 
być może są tylko i jedynie s p o s o b e m  m ó w i e n i a? 19

W odróżnieniu od literaturoznawstwa krytyka nie aspiruje do miana nauki 
(uznajemy ją zwyczajowo za pewną sprawność, t e c h n i k ę). W jej przypadku zatem 
mniej obrazoburczy może się wydać domysł, iż nie jest ona związana z władzą są-
dzenia, nie realizuje żadnych specyficznych dla siebie funkcji, nie stanowi też 
przykładu wypowiedzi o dominancie metaliterackiej, jest „tylko i jedynie s p o s o- 
b e m  m ó w i e n i a”, innymi słowy – instytucjonalnie wyodrębnioną, skodyfikowa-
ną społecznie i kulturowo praktyką tekstotwórczą. W wielu fragmentach Ekspresji 
i empatii Głowiński podnosił, jak ogromną rolę w krytyce młodopolskiej odgrywało 
wartościowanie. W zajmującym badacza przypadku oznacza to jednak, że – jak 
czytamy w związku ze szkicem Ignacego Matuszewskiego – „sformułowania warto-
ściujące nie stanowią dodatków czy uzupełnień, nie są wydzielone, przeciwnie, są 
ściśle zrośnięte z analizą” (E 224). Nie chodzi więc o suwerenny sąd, ponieważ 
wartościowanie okazuje się wynikać z operowania takim a nie innym sposobem 
mówienia. Trudno zatem o pewność, że wartościujący stosunek uprzedza i warun-
kuje dyskurs krytyczny. Równie zasadne bowiem byłoby twierdzenie przeciwne, 
zgodnie z którym to s a m  d y s k u r s  w y z n a c z a  w a r t o ś c i u j ą c ą  p e r- 
s p e k t y w ę...

Zatrzymajmy się jednak, bo przecież Głowiński nie stawia sprawy w ten sposób. 
Niemniej jego monografia dowodzi, że „modernistyczny tekst krytyczny” (E 6) po-
sługuje się charakterystyczną poetyką, której składnikami są ekspresywizm (E 28), 
mimetyzm krytyczny (E 85), „reguła minimum terminologicznego” (E 97), „mowa 

19 T. K o m e n d a n t, Władze dyskursu. Michel Foucault w poszukiwaniu siebie. Warszawa 1994, 
s. 127.
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pozornie zależna w krytyce” (E 158), styl hiperboliczny (E 211). Wykazuje też wy-
raźne preferencje genologiczne, w roli najbardziej wpływowego gatunku obsadzając 
portret literacki (E 128). Taka zaś poetyka łączy się z określoną koncepcją komu-
nikacji, dopomina się o „czynnościowe (albo procesualne)” (E 50) ujęcie dzieła, co 
wymaga z kolei postępującego, możliwie daleko, utożsamienia z podmiotem autor-
skim (E 177), który znajduje się za tekstem, będąc z nim nierozerwalnie powiązany. 
Wreszcie, poetyka ta przejawia wspomnianą już wcześniej tendencję hermeneu-
tyczną (lub prehermeneutyczną). Zwróćmy uwagę, że tak przedstawiony dyskurs 
krytyki młodopolskiej ma charakter intersubiektywny. Jako taki nie jest więc 
własnością nawet najwybitniejszych indywidualności epoki. Występują one raczej 
jako jego uprzywilejowani eksponenci, którzy dokonując indywidualizacji, zarazem 
uwyraźniają jego właściwości. Jeśli zatem reguła „w i e l k i e j  p a r a t a k s y” (E 281) 
byłaby specyficzna dla Legendy Młodej Polski Stanisława Brzozowskiego, to jedno-
cześnie w ten szczególny sposób w konkretnym dziele realizowałaby się szersza 
formuła „dyskursu dynamicznego, zmiennego w swych kształtach, »ciekłego«” (E 304).

Na wstępie monografii Głowiński tak oto tłumaczył, dlaczego wybrał ten obiekt 
własnych dociekań:

Żywię przekonanie, iż krytyka ta [tj. młodopolska] stanowi przedmiot wart osobnej analizy, więcej, 
uważam ją za wielkie zjawisko literackie i kulturalne, za ogromne osiągnięcie, któremu do tej pory nie 
oddano sprawiedliwości, mimo że sporo pisano o kilku jej wybitnych przedstawicielach. [E 6]

Samo przekonanie o wybitności krytyki z początku XX wieku należy do sądów 
szeroko rozpowszechnionych w rodzimym literaturoznawstwie. Owszem, przeko-
nanie to przed Głowińskim nie znalazło potwierdzenia w opracowaniu monogra-
ficznym, wszelako w przypadku Ekspresji i empatii istotną nowością nie była ocena 
zjawiska, lecz sposób jej uzasadnienia. W swojej książce badacz wielokrotnie pod-
kreślał daleko idące podobieństwo między zasadami organizacji dyskursu krytycz-
nego a literaturą epoki. Przywołajmy jeden z takich passusów: 

Mamy tu [tj. w krytyce młodopolskiej] do czynienia z procesem analogicznym do tego, jaki zaznaczył 
się w rozwoju prozy narracyjnej tego czasu: najwcześniejsze powieści młodopolskie były niemal bez 
wyjątku powieściami w pierwszej osobie, ale szybko miało się to zmienić, bo tego rodzaju konstrukcje 
zastąpione zostały narracją w mowie pozornie zależnej. [E 69]

Kwestię tę podniesiono również w recenzjach tomu. Wojciech Gutowski pisał, 
że monografia Głowińskiego „wskazuje na zasadniczą homologię między twórczością 
artystyczną a krytyką Młodej Polski” 20. Poddając teksty krytycznoliterackie z epo-
ki próbie opisu w kategoriach poetologicznych oraz tekstologicznych (analiza dys-
kursu), Głowiński potraktował je jako artefakty, stwierdzając przy tym, że ukazane 
z takiej perspektywy, urastają do rzędu największych dokonań artystyczno-kultu-
ralnych ówczesnej literatury polskiej.

Krytykę literacką ujął tedy Głowiński – niczym „właściwą” literaturę – w ramy 
estetyzującego stylu odbioru. Samo w sobie nie wystarczyłoby to jednak do wysta-
wienia tak wysokiej oceny komentowanej tendencji. Nie wystarcza również odno-

20 W. G u t o w s k i, Nowa lektura krytyki literackiej Młodej Polski. „Kwartalnik Artystyczny” 1997, 
nr 2, s. 159.
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towanie, a nawet wnikliwe opisanie najdalej idących analogii (czy wręcz homologii, 
jak chciał Gutowski) między dążeniami ówczesnej krytyki i literatury. Istota spra-
wy tkwi gdzie indziej. Otóż wszystkie wskazane przez Głowińskiego cechy dyskur-
su krytycznego służą temu, by dziełu nadać bądź przywrócić charakter dziejącego 
się tu oto zdarzenia komunikacyjnego, by je podjąć i realizować w ramach własnej 
wypowiedzi krytycznej:

Czynnościowe ujęcie dzieła literackiego nie sprowadza procesualności do kwestii jego genezy. Ten 
proces trwa nieustannie, a krytyk opisując utwór traktuje owo dzianie się tak, jakby toczyło się także 
dzisiaj [...]. Mamy tu do czynienia z  n i e u s t a n n ą  a k t u a l i z a c j ą. To, co jest procesem w dziele 
(i w działaniach pisarza), ma być także procesem w dyskursie krytycznym. [E 182; podkreśl. K. U.]

W ten właśnie sposób dokonywałby się zwrot ku „l i t e r a t u r z e  ż y w e j”, 
która za sprawą stosownych operacji, przeprowadzonych przez krytyka, tym razem 
przechodziłaby nie tyle ze stanu martwoty do stanu życia, ile ze sfery potencjalno-
ści do sfery aktualności wypowiedzeniowej. Zauważmy, że w tej odmienności ramy 
dla procesu wypowiadania zaznacza się różnica między dyskursami romantycznym 
i młodopolskim (zamiast opozycji „martwej litery” i „żywego słowa” w drugim przy-
padku mamy ruch skierowany od potencjalności do aktualności). Oczywiście, sama 
czynnościowa koncepcja dzieła nie została wypracowana dopiero przez młodopolan. 
W znakomitej – i wciąż nie docenianej – książce Krzysztof Rutkowski pokazał, że 
na polskim gruncie koncepcja ta doszła do głosu już w romantyzmie oraz że inno-
wacyjne tendencje w literaturze współczesnej związane są właśnie z jej aktualiza-
cjami 21. Nie chodzi tu jednak o bezpośrednie odwołania do idei romantycznej czy 
też nieustające nawroty tego samego (w odświeżonym kostiumie). Czynnościowa 
koncepcja dzieła, która urasta do rangi idée fixe literackiej nowoczesności, była za 
każdym razem redefiniowana, formułowana od początku i wpisywana od nowa 
w aktualny kontekst społeczno-kulturowy (w tym także – kompleks medialny). 
Można by powiedzieć, że wszystkie aktualizacje z zasady były jednocześnie r a d y-
k a l i z a c j a m i.

Samą radykalizację należy tu rozumieć jako ruch transgresji zasadzający się 
na dialektyce negowania zastanej rzeczywistości i afirmowania takiej bądź innej 
możliwości, która przez współczesnych bywa niedostrzegana, marnowana, zaprze-
paszczana lub choćby niedostatecznie wyzyskana 22. Jak się wydaje, szczególnie 
zajmująca powinna się okazać interpretacja radykalizmu w ujęciu postsekularnym. 
Trzeba zauważyć, że w interesującym nas przypadku odzywa się wyraźnie owa 
specyficznie mesjańska modalność, którą Giorgio Agamben nazwał „wymagalno-
ścią” 23. Postulat aktualizacji nie jest bowiem równoznaczny z zadaniem zrealizo-

21 K. R u t k o w s k i, Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwar-
da Stachury. Bydgoszcz 1987.

22 Ostatnio pojęciu radykalizmu interesującą książkę – mimo pewnych jej dyskusyjnych aspektów – 
poświęcił M. R a k u s a - S u s z c z e w s k i  (Cień radykalizmu. Pojęcie radykalizmu w świetle teorii 
ruchów społecznych. Warszawa 2016). Radykalizm został tu wyraźnie oddzielony od ekstremizmu 
czy fundamentalizmu. Autor opisuje radykalizm jako dyspozycję właściwą nowoczesności od samych 
jej początków i dochodzącą do głosu w obrębie ruchów o rozmaitym zabarwieniu ideowym.

23 G. A g a m b e n, Czas, który zostaje. Komentarz do „Listu do Rzymian”. Przeł. S. K r ó l a k. War-
szawa 2009, s. 53–54.
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wania określonej możliwości w taki sposób, który wiązałby się z aktem jednorazo-
wego i ostatecznego spełnienia, wyczerpania potencjału. Według Agambena: „Wymóg 
jest [...] relacją między tym, co jest (bądź było), a możliwością, ta zaś nie uprzedza 
rzeczywistości, lecz za nią podąża” 24. Nie chodzi zatem o to, by możliwość urzeczy-
wistnić, ale o to, by rozpoznać możliwości, jakie tkwią (ukryte) w bieżącym stanie 
rzeczy. Aby to, co jest, zyskało (lub odzyskało) własną dynamikę.

Wszystko, co zostało dotąd powiedziane, dotyczy wszakże nie samej krytyki, 
ale literatury (nowoczesnej). I trudno byłoby upatrywać jakiegoś szczególnego wa-
loru w tym, że teksty krytyczne upodabniają się do dzieł, że naśladują je, obracają 
się w coś na kształt takich dzieł, o jakich traktują. Pamiętamy jednak, iż najistot-
niejsza wartość pism Brzozowskiego i spółki nie polegała na naśladowaniu, lecz na 
podjęciu wysiłku aktualizacji literatury (z całkiem dobrym – jak wiadomo – skut-
kiem). Sam przez się tekst literacki (i w ogóle tekst) okazuje się czymś dalece nie-
dostatecznym, by nie tyle może: zrealizować, ile – wdrożyć czynnościową koncepcję 
dzieła. Nic w tym zresztą dziwnego, skoro nie realizuje się ona w samym dziele, lecz 
w procesie pisania/czytania. Dlatego też czynnościowa koncepcja literatury musi 
znaleźć swoje przedłużenie i rozszerzenie w ramach recepcji. Wszystkie zaś specy-
ficzne właściwości krytyki młodopolskiej, w tym dążenie do możliwie największej 
absorpcji omawianego dzieła, winno się traktować jako środki służące spełnieniu 
takiego zadania.

Właśnie z tego powodu dokonania z końca XIX i początku XX stulecia urasta-
ją do rangi arcywzoru nowoczesnej k r y t y k i  r a d y k a l n e j. Przy czym radykal-
ność należałoby tu postrzegać nie tylko przez pryzmat odstępstw od obowiązujących 
dotąd standardów. Rzecz w tym, iż krytyka – poddając się daleko idącym przeobra-
żeniom – zabiegała o to, by w możliwie największym stopniu sprostać wymogom, 
jakie wynikały z czynnościowej koncepcji literatury. Za jej radykalną formę wypa-
da uznać taką postać krytyki, która – funkcjonując w określonej formacji histo-
rycznej – dąży do wzmożenia, intensyfikacji, aktualizacji własnego potencjału. 
Czymś paradoksalnym wydawałoby się, że akurat w dobie Młodej Polski oznaczało 
to m.in. usiłowanie zmniejszenia dystansu wobec stylu samej literatury. Wiemy już 
wszakże, iż to paradoks pozorny. Z perspektywy bowiem ówczesnego sposobu ope-
rowania czynnościową koncepcją dzieła, sposobu, który zakładał nierozdzielność 
dzieła i autorskiego podmiotu, była to strategia w pełni uzasadniona.

Trudno przeoczyć, że w Ekspresji i empatii Głowiński wystąpił jako admirator 
krytyki, której właściwości pod wieloma względami stanowią najjaskrawsze zaprze-
czenie tego ideału postępowania wobec tekstów literackich, jaki pozostaje bliski 
samemu badaczowi. Z jednej strony, owszem, można przyjąć, że wynika to po 
prostu z odmienności krytyki oraz nauki o literaturze. Wszak stwierdzenie mówią-
ce o tym, iż „dyskurs [krytyczny] plasuje się w dużej odległości od wzorca rozprawy 
naukowej [...]” (E 128), z powodzeniem należałoby odnieść nie tylko do tekstów 
młodopolskich. Z drugiej jednakże strony, nie byłoby trudnym zadaniem wskazanie 
wybitnych dokonań krytycznych, gdzie nie ma już wyraźnego konfliktu z normami 
humanistyki akademickiej. Poczynając od lat trzydziestych XX stulecia, można 

24 Ibidem, s. 54.
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nawet mówić o postępującym zbliżeniu obu dyskursów. Przełom XIX i XX wieku 
przyniósł apogeum sporu, który później przebiegał znacznie łagodniej. Jeśli więc 
uczony na swojego bohatera wybrał krytykę młodopolską, to cała sprawa – jak się 
zdaje – wykracza poza kwestię doniosłości historycznej opisywanego fenomenu.

Omawiając problem wartościowania w dyskursie krytycznym młodopolan, 
Głowiński uczynił m.in. takie oto spostrzeżenie:

Jest niewątpliwe, że dzieło traktowane procesualnie, zawsze w relacji do procesu twórczego, który 
nie zakończył się wraz z przedłożeniem utworu publiczności, nie osiąga statusu samodzielnego. Jest 
oceniane wraz z autorem. [E 207]

W tym fragmencie za najbardziej intrygujący uważam kwantyfikator, jaki się 
pojawił na wstępie pierwszego z przytoczonych zdań – „Jest niewątpliwe”. Z per-
spektywy końca XX wieku, po lekcjach udzielonych nam przez strukturalizm 
(podmiot jako funkcja wypowiedzi) i poststrukturalizm (Kim jest autor? Foucaulta, 
Śmierć autora Barthes’a), właśnie owa niepowątpiewalność wydaje się w najwyższym 
stopniu wątpliwa. Oczywiście, spostrzeżenie Głowińskiego zachowuje prawomoc-
ność, ale w odniesieniu do tego sposobu rozumienia procesualności pisania/czy-
tania, jakie obowiązywało na początku XX stulecia, kiedy to mieliśmy do czynienia 
z daleko posuniętą tendencją do s u b i e k t y w i z a c j i  dyskursu. Stąd też tak 
dobitnie podkreślany przez Głowińskiego prymat zasady ekspresyjności. Z biegiem 
czasu ekspresywizm i komplementarna wobec niego reguła empatii jako najważ-
niejszej dyrektywy lekturowej bywały coraz śmielej kwestionowane. Owszem, nigdy 
nie zostały całkowicie wyparte i również w polskiej krytyce literackiej końca wie- 
ku XX można znaleźć autorów, którzy przynajmniej pod pewnymi względami pla-
sują się zaskakująco blisko zrekonstruowanego przez Głowińskiego dyskursu 
krytyki młodopolskiej. Jako szczególnie wyraziste przykłady wymieniłbym Henryka 
Berezę i Karola Maliszewskiego – to zaś, że chodzi o krytyków reprezentujących 
zupełnie różne generacje, także jest tu istotne 25. Nie zmienia to jednak faktu, iż 
w XX-wiecznej literaturze i humanistyce pozycja człowieka jako subiectum okazu-
je się coraz bardziej problematyczna, a równocześnie narasta doniosłość problemu 
samego języka. Sięgnijmy znowu po Komendanta czytającego Foucaulta: „współ-
czesne pojawienie się języka w królestwie literatury być może oznacza więc koniec 
pewnej refleksji antropologicznej” 26. Zwróćmy uwagę, że perspektywa zastąpienia, 
„zluzowania” historii człowieka przez historię języka (dyskursu) funkcjonuje u Fou- 
caulta/Komendanta jako pewna potencjalność. Niewykluczone zatem, iż w ujęciu 
ściśle historycznym (wszak „Historia jest miejscem powstania nieładu, choć rów-
nocześnie nadzieją na ładu przywrócenie” 27) dyskurs stanowiłby rozwinięcie su-

25 A. S k r e n d o  (Genologia Henryka Berezy ákilka wstępnych ustaleńñ. W zb.: Dyskursy krytyczne 
u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem. Red. D. K o z i c k a, T. C i e ś l a k - S o k o-
ł o w s k i. Kraków 2007, s. 25) przy okazji rozważań o dyskursie krytycznym H. Berezy pisał  
m.in. o „krytycznoliterackiej mowie pozornie zależnej”. Spośród omówień dotyczących twórczości 
krytycznej K. Maliszewskiego – zob. A. D z i a d e k, Poezja i krytyczna emfaza. „FA-art” 1999,  
nr 2, s. 62–63. – P. Ś l i w i ń s k i, Krytyka, wiara i czucie. „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 27, 
z 4 VII, s. 15.

26 K o m e n d a n t, op. cit., s. 114.
27 Ibidem, s. 125.
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biektywizmu. Właśnie historia literatury pozwalałaby nam na przejście od młodo-
polskiego (wczesnomodernistycznego) ekspresywizmu do późnomodernistycznej 
analizy dyskursu, które w tej perspektywie okazałyby się historycznie odmiennymi 
inwariantami czynnościowego ujęcia dzieła.

Dlatego przy wszystkich różnicach nie ma żadnej sprzeczności w dążeniach 
krytyki młodopolskiej oraz ukierunkowanego komunikologicznie strukturalizmu, 
jeśli tylko zgodzimy się z tym, że ten drugi nie musi poprzestać na wyznaczaniu 
ramy teoretycznej dla dyskursu literaturoznawczego oraz na analitycznym opisie 
dzieł, bo może również podjąć się zadania aktualizacji pisania/czytania. Według 
Gutowskiego w Ekspresji i empatii:

Perspektywa aktualizująca wynika z hermeneutycznej postawy badacza. Oczywiście, Głowiński nie 
mówi językiem Matuszewskiego lub Brzozowskiego. [...] Precyzyjny i subtelnie różnicujący styl Głowiń-
skiego (bliższy raczej tradycji strukturalistycznej niż mowie mistrzów „krytyki tematycznej”) nie zamyka 
odbiorcy w przedmiotowym, petryfikującym opisie muzealnych zjawisk, przeciwnie: wydobywa w głosach 
epoki to, co indywidualne i zdolne pokonać dystans czasu 28.

Określenie „postawa hermeneutyczna” wydaje się jednak zarazem nazbyt ogól-
ne i nazbyt wąskie. Nazbyt ogólne, gdyż przechodzi do porządku ponad długą hi-
storią i rozmaitością poszczególnych, nierzadko konkurencyjnych względem siebie, 
hermeneutyk. Równocześnie jest zawężające, albowiem aktualizacja nie może po-
legać na samym tylko dialogowym otwarciu, próbach uchwycenia lub zrozumienia 
tego, co specyficzne i idiomatyczne w „głosach epoki”. Dyskusyjne pozostaje nb., 
czy istotnie wiąże się to z wydobyciem jednostkowego charakteru poszczególnych 
„głosów”. Powiedziałbym raczej, że u Głowińskiego są one traktowane głównie jako 
reprezentatywne dla określonej formacji dyskursywnej, a więc dla tego, co badacz 
nazywał sposobami mówienia właściwymi epoce. Aktualizacja bowiem nie powinna 
dotyczyć wyłącznie takiego tekstu, który zawsze dociera do nas skądinąd (np. 
z przeszłości, z innej epoki, innego języka). Nie może się także sprowadzać tylko do 
recepcji. Polega ona przede wszystkim na utworzeniu nowych perspektyw dla naszej 
własnej aktywności.

Takiej też lekcji udzielałaby nam krytyka młodopolska i tu należałoby upatry-
wać jej największej wartości. Byłaby ona szkołą p o s t a w y  k r y t y c z n e j  w jej 
najjaskrawszej, radykalnej postaci.

Towarzyszka

Tom Ekspresja i empatia kończy się dość zagadkowo. Zamyka go bowiem szkic, 
który – choćby z perspektywy chronologii – mógłby uchodzić za prolog całej mono-
grafii. Mam na myśli datowany na „luty 1969” szkic dotyczący dorobku Ostapa 
Ortwina (E 397). Pierwotnie pełnił on funkcję wstępu do drugiego tomu wyboru 
prac lwowskiego krytyka 29. To najstarsza część monografii, która powstała na 
wiele lat przed wszystkimi innymi, stworzonymi już po ogłoszeniu „programowego” 

28 G u t o w s k i, op. cit., s. 160.
29 O. O r t w i n, Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce. Oprac. J. C z a c h o w s k a. Wstęp 

M. G ł o w i ń s k i. Warszawa 1970. Pisma krytyczne Ostapa Ortwina. T. 2.
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artykułu Próba opisu tekstu krytycznego w roku 1984 i publikowanymi po raz 
pierwszy na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

Głowiński znalazł u Ortwina m.in. frapującą i inspirującą koncepcję, zgodnie 
z którą „k r y t y k a  p r o b l e m a t y z u j e  l i t e r a t u r ę” (E 391). Samą formułę 
spotykamy w szkicu zatytułowanym Samoistność krytyki literackiej, który Ortwin 
ogłosił w roku 1934 (chodzi zatem o tekst stosunkowo późny) oraz który – nagłówek 
w tym przypadku nie kłamie – przyniósł niezwykle klarowną i dobitną deklarację 
autonomii już nie literatury, lecz samej krytyki! Oddajmy głos autorowi szkicu:

Krytyka literacka, w nowoczesnym, najściślejszym [...] tego słowa znaczeniu, jest odrębną, całko-
wicie samoistną formą twórczej pracy umysłowej, o celach własnych i wyłącznie poznawczych na oku. 
[...] Prawdziwy [...] krytyk nie dba o autorów ani o ogół czytelników. Nie chce i nie umie być populary-
zatorem poszczególnych dzieł literatury ani uprawiać ich propagandy. [...] Nie jest organem pomocniczym 
ani pośrednikiem, ułatwiającym dostęp do nich [tj. książek] czytelnikom! K r y t y k  s ł u ż y  j e d n e j 
t y l k o, g ł ó w n e j  i  n a c z e l n e j  s p r a w i e  i jedno tylko zna zadanie: c h c e  r o z w i j a ć  k r y t y k ę, 
d o s k o n a l i ć  j e j  ś r o d k i  i  b o g a c i ć  n a r z ę d z i a  [...] 30.

Widać, że sztuka i literatura nowoczesna stanowią punkt odniesienia, inspira-
cję dla zarysowanej tu koncepcji autonomii („samoistności”) krytyki 31. Zarazem 
idea ta wymaga zerwania z takim myśleniem o działalności krytycznej, w którego 
ramach podporządkowywałoby się ono zadaniom obliczonym na korzyści czerpane 
przez inne instancje bądź instytucje życia społecznego lub systemu kultury. Teza 
o samoistnym charakterze krytyki zaprzecza każdemu twierdzeniu o jej służebno-
ści, niezależnie od tego, czy chodzić miałoby o podporządkowanie powinnościom 
społecznym, interesom ekonomicznym, zadaniom wychowawczym i edukacyjnym 
albo nawet rozmaicie rozumianym powinnościom względem samej sztuki lub lite-
ratury. Wszystkie one zostały też jednoznacznie odrzucone. A przecież dotyczy to 
koncepcji szeroko rozpowszechnionych i utrwalonych w świadomości literackiej. 
Wśród nich znalazła się choćby idea krytyki jako instancji pośredniczącej między 
pisarzami a czytelnikami oraz między (jednostkowym) dziełem a (społecznym) sys-
temem literatury, między sztuką a rynkiem, wreszcie – między epokami, formacja-
mi, obiegami, estetykami. Ta właśnie koncepcja mediacyjna była później z powo-
dzeniem  rozpatrywana w ujęciu hermeneutyczno-dialogowym, ale również – struk-
turalistycznym. Wystarczy wspomnieć kanoniczny artykuł Janusza Sławińskiego 
Funkcje krytyki literackiej, z tomu Dzieło, język, tradycja (1974) 32. Kariera koncep-
cji mediacyjnej nie może zresztą dziwić, zważywszy, że bardzo dobrze przystawała 
ona np. do komunikologicznego ukierunkowania strukturalizmu warszawskiego. 
Niewykluczone, iż echa lektury Ortwina stały się z czasem podnietą do przedłożenia 

30 Ibidem, s. 315–316.
31 Kreśląc sylwetkę Ortwina w jednym z pierwszych powojennych numerów „Pamiętnika Literackiego” 

(1946, z. 3/4, s. 302. Podkreśl. K. U.), J. K l e i n e r  w artykule zatytułowanym Ostap Ortwin ujął 
rzecz w następujących słowach: „Młoda Polska wznowiła romantyczną koncepcję kapłaństwa 
sztuki; Ostap Ortwin dopełnił tę koncepcję, której był głosicielem, ideą k a p ł a ń s t w a  k r y t y k i”. 
Z porównania obu retoryk wynika myśl o  a l t e r n a c j i  kapłaństwa romantycznego i nowoczesnej 
autonomii.

32 Odsyłam do wyd.: J. S ł a w i ń s k i, Dzieło, język, tradycja. Kraków 1998, s. 159–183. Prace wy-
brane Janusza Sławińskiego. Red. W. B o l e c k i. T. 2.
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samodzielnej i odmiennej koncepcji badań nad krytykę literacką, aczkolwiek per-
spektywa komunikologiczna również dla Głowińskiego była i jest niezwykle istotna.

Trzeba też zauważyć, że pisząc o metakrytycznych poglądach Ortwina, Głowiń-
ski przesunął akcenty. Odnotował, rzecz jasna, iż lwowski autor „przyznaje kryty-
ce byt samoistny, rozpatruje ją jako swoistą formę działań kulturalnych” (E 391). 
Zdecydował się jednak wyróżnić formułę, która nie dotyczyła samej krytyki, lecz 
relacji między nią a literaturą. Skoro zatem w ujęciu badacza krytykę definiuje jej 
szczególna postawa wobec literatury, to tym samym bezkompromisowy radykalizm 
Ortwina został nieco złagodzony. Wszelako w eseju lwowskiego autora kwestia li-
teratury pojawia się wyłącznie w tle:

K r y t y k a  p r o b l e m a t y z u j e  l i t e r a t u r ę. W każdym utworze wybija dno. W śmiałych pchnię-
ciach posuwa go na sam kraj przepaści [...]. Nigdy sobie sprawy nie upraszcza, zawsze każdą robotę 
utrudnia, wszystko supła i wikła. Poprzestaje na wynikach swych rozmyślań i poszukiwań, nie intere-
sując się zgoła o to, komu i na co są one przydatne. Swą rację bytu krytyka czerpie immanentnie 
z siebie samej i w sobie samej ją szuka i znajduje. Idealną byłaby forma krytyki, k t ó r a  b y  s i ę 
n a w e t  o b e j ś ć  p o t r a f i ł a  b e z  d z i e ł  r e a l n i e  i s t n i e j ą c y c h 33. 

Krytyka, owszem, problematyzuje, lecz nie czyni tego z uwagi na swój przedmiot. 
Ten okazuje się podręcznym pretekstem, najwyżej – podnietą dla „rozmyślań i po-
szukiwań”. Dlatego w ostatecznym rachunku daje się bez niego obejść. Konkluzję 
Ortwina można uznać, oczywiście, za prowokacyjną hiperbolę, za której sprawą 
autor z rozmysłem doprowadza swą koncepcję do ekstremum. Tym bardziej że 
wiemy to, czego przypuszczalnie nie uświadamiał sobie krytyk – iż Próżnia dosko-
nała i Wielkość urojona Stanisława Lema są to zbiory tekstów (meta)literackich, 
a nie krytycznych 34.

Ideał zaproponowany przez Ortwina wydaje się raczej karykaturą krytyki. Być 
może, dlatego Głowiński wybrał formułę mniej ekstrawagancką. Trzeba też przyznać, 
że samo problematyzowanie – słowo ważne u obu autorów – nie zostało szerzej 
opisane. Głowiński poprzestał na zdawkowym objaśnieniu: krytyka problematyzu-
je, to znaczy „nadaje jej [tj. literaturze] sens i stanowi odrębny rodzaj twórczości 
[...]” (E 391). Trudno wszakże zakładać, że sensotwórcze operacje dokonują się 
w polu dowolności, zależąc wyłącznie od inwencji interpretatora i nie będąc przy-
najmniej w pewnym stopniu motywowane przez analizowany tekst. Sens, o którym 
tu mowa, nie może więc w zupełności pochodzić spoza dzieła. U Ortwina z kolei 
problematyzowanie literatury zilustrowane jest dwoma metaforycznymi obrazami, 
gdzie krytyka odgrywa rolę siły stawiającej dzieło w sytuacji liminalnej, przed eks-
tremalną próbą. Opisane w taki sposób problematyzowanie nawiązuje do rytuału 
przejścia, w którego ramach literacka tożsamość utworu zostaje zawieszona lub 
wręcz zakwestionowana, ale tylko po to, by ostatecznie można było ustanowić ją 
na nowo (o ile, oczywiście, się okaże, że dzieło sprostało próbie, jakiej się je podda-
ło). W toku takich procedur za dyskusyjny uchodziłby w pierwszej kolejności status 
samej literatury, która podlega różnorakim spekulatywnym sprawdzianom i testom, 

33 O r t w i n, op. cit., s. 316.
34 Czy Lem czytał esej Ortwina? Bardzo to prawdopodobne, nawet jeśli nie wydarzyło się to  

w 1934 roku.
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ponownym de- i rekontekstualizacjom. Wszystko to można naturalnie rozumieć 
jako nadawanie sensu, z tym jednakże domyślnym zastrzeżeniem, iż sens nie de-
finiuje omawianego dzieła (ani literatury), nie rozstrzyga, nie dopowiada ani nie 
zamyka, lecz zupełnie odwrotnie – otwiera na nowo, czyniąc dzieło (po raz kolejny 
i kolejny) zadaniem interpretacyjnym. Przy czym hermeneutyczne otwarcie miało-
by strukturę rewizji czy apelacji, a więc takiej procedury, która zmierza do wzno-
wienia procesu (pisania/czytania). W tym znaczeniu krytyka – co podkreślał Ort- 
win – „utrudnia, wszystko supła i wikła”. Wkracza i komplikuje tam, gdzie każda 
rzecz wydawała się prosta i rozstrzygnięta, objaśnia natomiast (i oswaja) to, co 
uznano za nieczytelne i co odłożono na stronę, co u m o r z o n o.

Formuła Ortwina została przywołana przez Głowińskiego również w krótkim 
szkicu zatytułowanym Krytyka, towarzyszka literatury (1998), a dotyczącym głów-
nie sytuacji i dokonań krytyki lat dziewięćdziesiątych. W podsumowaniu tego 
teksu badacz pisał:

Ważny jest przede wszystkim sam ruch, jaki ona [tj. krytyka po roku 1989] współtworzy, sam fakt, 
że – w zgodzie z tym, w czym istotę krytyki literackiej widział przed laty Ostap Ortwin – nieustannie 
usiłuje właśnie problematyzować literaturę. Z całą pewnością jej orzeczenia nie będą miały charakteru 
ostatecznego czy obowiązującego – i to nawet w stosunkowo niewielkim przedziale czasowym. [...] Uwa-
żam [natomiast], iż faktem pierwszorzędnej wagi jest to, że krytyka ta potrafi towarzyszyć literaturze, 
jest w stanie ją takimi czy innymi metodami problematyzować, a w konsekwencji – oddziaływać także 
na świadomość czytelników i bieg życia literackiego 35.

Na krytykę z lat dziewięćdziesiątych Głowiński spoglądał życzliwie, choć jed-
nocześnie z dużym dystansem. Bardziej zgryźliwy komentator mógłby nawet po-
wiedzieć, iż bilans dokonań młodych nie wygląda imponująco, samo bowiem pro-
blematyzowanie literatury oznacza tylko, że krytyka po roku 1989 czyni dokładnie 
to, co krytyka czynić powinna. Więcej, skoro – powiada badacz – wyłącznie u s i-
ł u j e  ona problematyzować, to wolno wyprowadzić stąd wniosek, że dopiero stara 
się być krytyką! I tyle. A jednocześnie – aż tyle. Zarówno u Ortwina, jak i u Głowiń-
skiego problematyzowanie literatury nie jest przecież warunkiem brzegowym, lecz 
przeciwnie – ma charakter maksymalistyczny. Także w sensie etycznym, bo wy-
łącznie taka krytyka, która potrafi literaturę problematyzować, pozostaje zgodna 
z własnym powołaniem. Jeśli zaś w zdolności do problematyzowania upatrywać 
warunku brzegowego, to tylko w odniesieniu do tej postaci krytyki, którą wcześniej 
nazwaliśmy radykalną.

Przywołanie formuły Ortwina jest ważne również dlatego, że występujące w ty-
tule szkicu określenie krytyki jako „towarzyszki literatury” samo przez się nasuwa 
odmienne konotacje. Przywodzi na myśl m.in. figurę intelektualisty jako towarzysza 
drogi, poputczika działacza-rewolucjonisty. Odsyła też do – nacechowanego z per-
spektywy płci kulturowej – stereotypu kobiety-żony jako towarzyszki życia mężczy-
zny, która zajmuje miejsce u jego boku. Figura towarzyszki mogłaby więc sugerować 
sekundarną rolę krytyki, jej upodrzędnienie względem literatury. Dodanie tu for-
muły zaczerpniętej z eseju Ortwina zmusza jednak do wykroczenia poza taki krąg 
skojarzeń. Prowadzi również do reinterpretacji samej figury towarzyszki, która 

35 M. G ł o w i ń s k i, Krytyka, towarzyszka literatury. „Znak” 1998, nr 7 (lipiec), s. 37–38.
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ostatecznie okazuje się kimś więcej. Lub inaczej: chodzi, owszem, o towarzyszkę, 
ale taką, która podążając obok i podążając za swoim przewodnikiem, potrafi na 
niego wpłynąć, czyni go kimś innym, redefiniuje jego tożsamość.

Porównajmy ze sobą dwie ewaluacje dokonane przez Głowińskiego. Pierwsza 
opinia dotyczy młodopolan:

krytyka młodopolska wypracowała swoisty k a p i t a ł  i n t e r p r e t a c y j n y  [...]. 
Kapitał ten to po prostu swoisty sposób myślenia o sobie samych, o założeniach ideowych i este-

tycznych, które określały samo istnienie ówczesnej literatury [...]. 
Krytyka literacka bowiem nie tylko na gorąco, z bliskiego dystansu, ten wielki ruch literacki, któ-

ry zwykło się nazywać Młodą Polską, opisywała, była również jego w s p ó ł t w ó r c z y n i ą. [E 154–155; 
drugie podkreśl. K. U.]

Sąd drugi odnosi się do krytyki z ostatniej dekady XX wieku:

krytyka literacka [...] potrafiła dostrzec wagę ruchu, umiała pokazać, że powstaje na naszych oczach 
nowa formacja literacka – i że nie tylko warto jej się przyglądać, ale też poddawać bacznemu analitycz-
nemu oglądowi jej poczynania [...].

[...] sukcesem krytyki literackiej w ostatnich latach jest to, że potrafi towarzyszyć zjawiskom pi-
sarskim, umie je komentować, a przede wszystkim ujawnić ich wagę 36. 

Różnice nie polegają tylko na tym, że prowizoryczny termin „kapitał interpre-
tacyjny” funkcjonuje wyłącznie w pierwszym z cytatów. Gdyby go użyć w kontekście 
drugiego, to przyszłoby nam stwierdzić, iż „kapitał” wytworzony w latach dziewięć-
dziesiątych jest po prostu mniejszy (Głowiński wyraźnie sugeruje prowizoryczny 
charakter zaproponowanych wtedy rozpoznań). Widać też, że krytyka współczesna 
nie osiągnęła porównywalnego stopnia sprawczości. Aktywność recenzentów za-
sadniczo polega na dostrzeganiu, pokazywaniu, ujawnianiu właściwości oraz ran-
gi ruchu literackiego, który zdaje się istnieć na prawach fenomenu, a więc nieza-
leżnie od opisującej go krytyki. Z kolei Młoda Polska także przedstawia się jako 
ruch, ale ówczesna krytyka ten ruch współtworzyła (nie tylko omawiała). Jednak-
że jej odlegli spadkobiercy wpływają raczej na „świadomość czytelników i bieg życia 
literackiego”. Oddziałują zatem na sposób postrzegania nowej formacji, ba, umieją 
skutecznie narzucić sposób postrzegania aktualnych zjawisk w kategoriach nowej 
formacji (w tym sensie ową formację współtworzą), wszelako ich praca jawi się jako 
mniej efektowna.

Kryteria wartościowania pokazują wyraźnie, że Michał Głowiński skłania się 
do tego, by oceniać zoilów podług stopnia, w jakim potrafią oni – świadomie bądź 
nie – sprostać ideałom krytyki nowoczesnej (wielkiej, radykalnej, samoistnej), a więc 
tej, za której sprawą literatura ożywa, podlega nieustannym aktualizacjom, jest 
wciąż na nowo problematyzowana... Owszem, Głowiński nie okazuje się tu równie 
radykalny jak Ortwin. Gotów jest raczej wiązać ze sobą powinność towarzyszenia 
(podążania za literaturą lub obok niej) i problematyzowania (jej kwestionowania 
i projektowania). Daleki jest natomiast od przeciwstawiania sobie obu tych dążeń 
w ramach konfliktu heteronomii i autonomii. Ale właśnie dzięki temu metakrytycz-
ne rozprawy czy szkice Głowińskiego zarysowują możliwość spojrzenia na dzieje 

36 Ibidem, s. 35.
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krytyki nowoczesnej jako na ciąg gestów związanych z wysiłkiem zarazem restytu-
owania oraz redefiniowania, nieustannego aktualizowania literatury jako instytucji 
pisania/czytania.

A b s t r a c t
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“NIEUSTANNA AKTUALIZACJA [CONSTANT ACTUALISATION]” ON A METACRITICAL 
THREAD IN MICHAŁ GŁOWIŃSKI’S WRITINGS

Communicological direction of Michał Głowiński’s papers is responsible for the fact that literature is 
understood not only as a collection of texts with distinct features. As a cultural fact it is constructed 
in the reception process which is of historical and social character. A result of this is a significant role 
of criticism, an instance operating in a specific (in Głowiński’s view, aesthetic) style of reception, as well 
as an element which partakes in the mode of understanding literature in a given historical period (Style 
odbioru áStyles of Receptionñ, 1977). 

In an important monograph Ekspresja i empatia (Expression and Empathy) (1997) Głowiński pin-
points the most vital features of Young Poland’s literary-critical discourse. He uses the term “discourse” 
in accordance with the tradition of native text linguistics. Nevertheless, the researcher strongly empha-
sizes the historical dimension of Young Poland’s critical discourse as a text-producing practice. Its 
properties, namely expressiveness, critical mimesis, “principle of terminological minimum,” and “free 
indirect speech in criticism,” etc.  become at the same time a concrete realization of a broader directive 
according to which the task of modern (sensu largo) criticism is “constant actualisation” of the com-
municative potential that the reviewer finds in the texts he comments on. 

It is for this reason that the achievements of the criticism at the turn of the 19th and 20th c. in the 
Polish tradition become a specimen of the modern radical criticism which strives to strengthen, inten-
sify, and actualise both the literary potential and that of its own. Głowiński’s firm inspiration for his 
thinking about criticism was Ostap Ortwin’s 1934 short sketch Samoistność krytyki literackiej (Intrinsic 
Literary Criticism). Głowiński many a times referred to the formula from the sketch according to which 
“criticism problematizes literature” not only to redefine it, but also to develop its own discourse.
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HERMENEUTYKA I OKOLICE OD ZNUŻENIA DO NOWEGO WIGORU

Powtórna integracja

Policzyłem: mam na półce 12 książek Michała Głowińskiego. Pierwsza – i z tego 
powodu chyba najważniejsza z nich – to Poetyka i okolice (1992) 1. Zaglądam do niej 
i widzę mnóstwo dokonanych ołówkiem podkreśleń. Taki sposób czytania stał się 
potem moim zwyczajem – ale tu podkreśleń jest więcej niż gdzie indziej. Całkiem 
sporo już w szkicu Od metod zewnętrznych do komunikacji literackiej, umieszczonym 
na początku. Chciałbym się przy nim na chwilę zatrzymać. 

Głowiński rysuje tu wizję „ujęcia integralnego” dzieła literackiego 2. Ujęcie owo 
ma wynikać z przezwyciężenia podziału na metody opisujące relacje tekstu z tym, 
co poza tekstem, oraz te, które przedstawiają jego wewnętrzną organizację. Scale-
nie dokonałoby się na gruncie teorii komunikacji literackiej. Ale Głowiński ma na 
względzie także inny, jeszcze poważniejszy cel: zapośredniczenie pęknięcia głębsze-
go niż metodologiczne, czyli podziału na to, co literackie, i to, co nieliterackie. 
Zmierza do zarysowania „ogólnej teorii tekstu” 3, w której ramach pod kompetencje 
odmienionej poetyki podpadać będą różnorakie dyskursy społeczne i kulturowe. 
Bo – jak przekonuje – kompetencje te w wymiarze społecznym i kulturowym rosną, 
a nie maleją. 

Ciekawe, że Głowiński w roku 1992 (a właściwie w 1987, bo wtedy powstał 
szkic Od metod zewnętrznych do komunikacji literackiej) wyrażał to samo pragnie-
nie, które powoduje dziś nami. We wstępie do opasłego tomu Nowa humanistyka. 
Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii Przemysław Czapliński przekonuje, 
że jednym z najpilniejszych zadań jest obecnie „powtórna integracja humanistyki 
z innymi dziedzinami wiedzy” 4. I choć teraz najważniejszymi słowami stają się 
„węzeł” oraz „splot”, to dalej chodzi o to samo – o odzyskanie „sprawczości”. „W do-
datku w odniesieniu do tego samego: społecznej komunikacji” 5. 

1 M. G ł o w i ń s k i, Poetyka i okolice. Warszawa 1992. 
2 Ibidem, s. 24. 
3 Ibidem, s. 29. 
4 P. C z a p l i ń s k i, Sploty. W zb.: Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii. 

Red. P. C z a p l i ń s k i, R. N y c z  [i in.]. Warszawa 2017, s. 19. 
5 Ibidem. C z a p l i ń s k i  nie powołuje się w tym miejscu na Głowińskiego, lecz mówi o politykach 

jako „nieprawych dziedzicach postmodernizmu” (s. 18). Wymiana spodziewanego kontekstu teo-
retycznego na stricte polityczny wydaje się bardzo znacząca. Ale mogłaby być Głowińskiemu bliska. 

Pamiętnik Literacki CX, 2019, z. 4, PL ISSN 0031-0514
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Rodzi się pytanie: kiedy istniała owa „niezdezintegrowana” całość? Przypomina 
się tu pewne zdarzenie, o którym pisał Meyer H. Abrams: słynna kolacja u Benja-
mina Haydona w roku 1817, podczas której Charles Lamb i John Keats gwałtownie 
zaatakowali Isaaca Newtona, po czym wznieśli toast „na pohybel matematyce” 6. 
A wszystko z tego powodu, że Newton nazwał poezję „a kind of ingenious nonsense” 7, 
czyli „rodzajem pomysłowej niedorzeczności” 8. Ten toast trwa, chciałoby się powie-
dzieć, poczucie zaś utraty przynależności, doświadczenie obcości, świadomość od-
dzielania to ważny temat hermeneutyki. Ona zaś sama dzięki temu zyskała dużą 
popularność. Ale może też i nie przez przypadek hermeneutyka została niejako 
„przekroczona” w szkicu Głowińskiego i niemal nie pojawia się w tomie Nowa hu-
manistyka. Może bowiem bardziej niż utrata męczy nas uczucie deprywacji, które 
wywołuje. Znużenie to mało; znużenie samym znużeniem – oto stan, który obecnie 
odczuwamy. W reakcji na owo osobliwe odczucie wracamy do tego, co przed roman-
tyzmem, czyli nowoczesnością, a nawet dalej – przed nowożytnością. Wdzięk odzy-
skują wątki teologiczne, wzięcie mają spekulacje metafizyczne. Będzie jeszcze o tym 
mowa 9. 

Dodajmy ponadto, że samo odróżnienie metod zewnętrznych od wewnętrznych 
wywodzi się wprost od Wilhelma Diltheya. 

W swych wczesnych pracach Dilthey często wracał do idei, że różnica między naukami o naturze 
a naukami o duchu wynika z faktu, że te pierwsze zajmują się przedmiotami „zewnętrznego doświad-
czenia”, podczas gdy drugie „doświadczeniem wewnętrznym” 10. 

Jednak w Einleitung in die Geisteswissenschaften filozof wykonuje pewnego 

  6 M. H. A b r a m s, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka. 
Przeł. M. B. F e d e w i c z. Gdańsk 2003, s. 332.

  7 M. H. A b r a m s, The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. London – 
Oxford – New York 1971, s. 300. 

  8 Tak tłumaczy to F e d e w i c z  (ed. cit., s. 329).
  9 Możliwe są w tej kwestii różne podejścia. W tym miejscu przypomnijmy tylko, że np. S. T o u l m i n 

(Kosmopolis. Ukryty projekt nowoczesności. Przekł., wstęp T. Z a r ę b s k i. Wrocław 2004, s. 202) 
nie chce cofać się do średniowiecza. Wyróżnia więc, a jest to pamiętny gest, dwa nurty nowoczes- 
ności, literacki i humanistyczny, który zaczął się w XVI wieku, oraz naukowy i filozoficzny, roz- 
poczęty w XVII stuleciu. Drugi szukał niezależności od kontekstu, pierwszy, przeciwnie – rekon-
tekstualizacji. Pierwszy, ten lepszy, nie tęskni za absolutnym początkiem, ale przyjmuje, że zaczy-
namy „s t ą d ,  g d z i e  j e s t e ś m y, w  c z a s i e, w  k t ó r y m  ż y j e m y”. A to jest założenie 
hermeneutyczne (aczkolwiek samo słowo bodaj nie pada). Warto też przypomnieć wypowiedź 
S. R o s e n a  (Hermeneutyka jako polityka. Przeł. P. M a c i e j k o. Warszawa 1998, s. 208), który 
bardzo sugestywnie przedstawiał dzieje hermeneutyki: „Pierwotnym celem hermeneutyki było 
objaśnienie słowa Boga. Zostało to następnie rozszerzone na próby zrozumienia ludzkiego słowa. 
W dziewiętnastym stuleciu nauczyliśmy się najpierw od Hegla, a potem – skuteczniej – od Nie- 
tzschego, iż Bóg jest martwy. W wieku dwudziestym Kojève i jego uczniowie (w rodzaju Foucaulta) 
powiedzieli nam, iż martwy jest człowiek, otwierając tym samym otchłań postantropologicznej 
dekonstrukcji, w miarę więc jak poszerzał się zasięg hermeneutyki, dwa podstawowe źródła jej 
znaczenia, Bóg i człowiek, stopniowo znikały, zabierając ze sobą kosmos, a pozostawiając nas 
z samym tylko naszym gadulstwem, które zdecydowaliśmy się nazwać filozofią języka, lingwistycz-
ną filozofią czy jakoś podobnie”. Stąd może dojmujące odczucie znużenia – ileż można gadać o tym, 
że się gada?

10 A. b o w i e, From Romanticism to Critical Theory: The Philosophy of German Literary Theory. Abing-
don – New York 1997, s. 150. 
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rodzaju podwójny ruch. W słynnym fragmencie, w którym w nawiązaniu do Johna 
Stuarta Milla użył słowa „Geisteswissenschaft”, powiada najpierw, że fakty podpa-
dające pod termin „nie mają, o dziwo, powszechnie rozpoznawalnej nazwy”, a zaraz 
potem określa je – do którego to określenia wraca w dalszym wywodzie – jako „inną 
połowę intelektualnego globusa [andere Hälfte des globus intellectualis]” 11. Podwój-
ny gest jest zatem jednocześnie gestem emancypacji nauk o duchu, i na to zwykle 
kładzie się nacisk, ale i wyrazem tęsknoty za światem nie podzielonym na dwie 
połowy. Nawiasem mówiąc, to podwójne staranie – nacisk na historyczność, a więc 
dążność do relatywizacji, jednocześnie zaś próba odniesienia tego, co historyczne, 
do wspólnej podstawy – cechować będzie całe dzieło Diltheya. I z tego powodu nie 
zadowoli ono żadnej ze stron sporu. Niemniej to właśnie hermeneutyka może być 
uznana za macierzysty grunt dla prób, które nazywamy „integracją” naszego roz-
pękniętego na naukę i humanistykę (lub – na dwa rodzaje nauki) świata. 

Dygresja o sprawczości

Znużenie to temat występujący w samej hermeneutyce – ale w kontrastujących ze 
sobą intencjach. Dwa przykłady. Herbert Schnädelbach twierdzi, że zapadliśmy 
wszyscy na ciężką chorobę: morbus hermeneuticus. Polega ona na tym, że już nie 
dyskutujemy o problemach i sprawach, lecz o tekstach poruszających problemy 
i sprawy. Uważamy, że filozofowanie polega jedynie na czytaniu dzieł uznawanych 
za filozoficzne – a nie na filozofowaniu. Kto chce prawdziwie filozofować, czyli po-
stępować samodzielnie, systemowo i systematycznie, okazuje się „prostacki i za-
ślepiony”. Oto upadek, do którego przyczyniła się „hermeneutyczna ontologia” 12. 

Schnädelbachowi idzie oczywiście o to, że potrzebujemy innej ontologii. Takiej, 
w której niejako osobno istnieć będą sprawy, a osobno sposoby mówienia o spra-
wach – nie zaś tylko i jedynie sprawa sposobu mówienia o sprawach. Zapewne też 
chodzi mu o powstrzymanie nicującej siły historycyzmu, w którego ramach cokol-
wiek się powie, będzie to wyłącznie powtórzenie tego, co już powiedziane. Ale przede 
wszystkim Schnädelbach pragnie, aby filozofia odzyskała wigor. Hermeneutyka to 
uwiąd. Z tego powodu, że niejako zamyka nas w sztucznym świecie składającym 
się ze znaków i znaczeń. 

To samo – choć jakby co innego – mówi Gianni Vattimo. Swej książce Poza 
interpretacją daje prowokacyjny z punktu widzenia Schnädelbacha podtytuł: Zna-
czenie hermeneutyki dla filozofii (znaczenie jest takie, że czyni wszystko czymś bez 
znaczenia, albowiem do znaczenia wszystko sprowadza – powiedziałby Schnädel-
bach). Vattimo utyskuje, że hermeneutyka jest obecnie „nieszkodliwa i po prostu 
pusta”, „perswazyjna i pusta”, że swój sukces okupiła „rozmyciem się” 13. Głosząc 

11 W. D i l t h e y, Gesammelte Schriften. T. 1: Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer 
Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte. Wyd. 9. Stuttgart–Göttingen 
1990, s. 5. 

12 H. S c h n ä d e l b a c h, Morbus hermeneuticus. W: Rozum i historia. Odczyty i rozprawy 1. Przeł. 
K. K r z e m i e n i o w a. Warszawa 2001, s. 222. 

13 G. V a t t i m o, Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii. Przekł. K. K a s i a. Red. 
nauk. A. K u c z y ń s k a. Kraków 2011, s. 12, 11.
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„humanistyczne uznanie wyższości nauk o duchu nad naukami o naturze” oraz 
wyrażając niezgodę na fragmentyzację, stała się zaledwie opisem „stanu ducha” 14. 
Odtąd nie jest sobą. Tymczasem powinna być „pozytywnym przygotowaniem świa-
ta, w którym nie ma faktów, są tylko interpretacje” – bo inaczej okaże się „filozofią 
»bez konsekwencji«” 15. Vattimo mówi zatem: hermeneutyka nie ma niczego na 
swoje usprawiedliwienie oprócz wyższości, którą daje jej fakt, że ten właśnie brak 
otwarcie wyznaje. Jest interpretacją interpretacji – i niczym więcej. Czyli – wszyst-
kim, co możemy pomyśleć. 

Schnädelbach pragnie wyzdrowieć – Vattimo pragnie zachorować jeszcze bar-
dziej. To, co wedle Schnädelbacha stanowi znamię uwiądu, wedle Vattima jest 
oznaką wigoru. Obaj wszakże szukają wigoru, nie uwiądu – i niepiśmiennych kon-
sekwencji wynikających z tego, co piszą, czyli poczucia sprawczości. 

Jednak choć mniej więcej wiadomo, na czym polega brak sprawczości, wcale 
nie jest jasne, co to znaczy ją odzyskać? Schnädelbachowi chodzi, jak się zdaje, 
o to, żeby na gruncie filozofii rozstrzygały się (ponownie?) najważniejsze dylematy 
społeczne – ale przecież nawet jeśli tak kiedyś (w XIX wieku) było, to tylko w ramach 
określonej struktury klasowych przywilejów. Vattimo natomiast doszedł do wizji 
„komunizmu hermeneutycznego”. Swoją książkę Hermeneutical Communism (napi-
saną z Santiagiem Zabalą) rozpoczął od zdumiewającej parafrazy 11 tezy o Feuer- 
bachu: „J e ś l i  f i l o z o f o w i e  d o t ą d  n i e  z d o ł a l i  zmienić świata, to nie dla- 
tego, że ich polityczne przedsięwzięcia były błędne, lecz z tego powodu, iż dokony-
wane były w ramach tradycji metafizycznej” 16. Co chyba znaczy, że gmach ko- 
munizmu może powstać dopiero na ruinach metafizyki obecności. I że dopiero  
komunizm nada hermeneutyce prawdziwą siłę. 

Ciągłość i zerwanie

Rekonstrukcja i reintegracja jako zadania hermeneutyczne to tytuł podrozdziału 
Prawdy i metody Hansa-Georga Gadamera 17. Oba pojęcia pojawiające się w tytule 
uwikłane są w kontekst filozoficzny, bez którego pozostają niezrozumiałe. Maurizio 
Ferraris objaśnia: 

Hermeneutyczny stosunek do dzieł pochodzących z przeszłości nie polega, jak pisze Gadamer, ani 
na rekonstrukcji ich oryginalnego świata historycznego – co proponował Schleiermacher – ani też – 
zgodnie natomiast z modelem Heglowskim – po prostu na wpisaniu dzieła w jakąś teologię historyczną, 
która uzasadniałaby jego istnienie poprzez myślowe zapośredniczenie z dzisiejszym życiem. Z perspek-
tywy Gadamerowskiej integracja jako praktyka hermeneutyczna wymaga odmiennego zapośredniczenia 
z dziełem powierzonym przez tradycję, takiego mianowicie, którego dokonuje nie duch absolutny, lecz 
sama tradycja, mająca ze swej istoty językowy charakter 18. 

14 Ibidem, s. 33, 19. 
15 Ibidem, s. 35, 33. 
16 G. V a t t i m o, S. Z a b a l a, Hermeneutical Communism. From Heidegger to Marx. New York 2011, 

s. 1. 
17 H.-G. G a d a m e r, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł. b. b a r a n. Kraków 

1993, s. 174–178. 
18 M. F e r r a r i s, Zestarzenie się „szkoły podejrzliwości”. W zb.: Myśl mocna, myśl słaba. Hermeneu-

tyka włoska od połowy XX wieku. Antologia tekstów. Wybór, przekł., oprac. M. S u r m a - G a w-
ł o w s k a, A. Z a w a d z k i. Kraków 2015, s. 200 (przeł. A. Z a w a d z k i).
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Ferraris dodaje, że tak pojęta integracja „jawi się [jednak] jako stanowisko 
nadmiernie ireniczne” 19, a także nie uwzględnia przeszkód, jakie zwykle wnoszą 
„aktualne warunki dialogu społecznego” 20. Ale chyba nie to jest najgorsze. Kłopot 
polega na tym, że owa integracja wydawać się może równocześnie za mało i za 
bardzo zdecydowana.

Że za mało – sądzi, jak się zdaje, Jean Grondin we Wprowadzeniu do herme-
neutyki filozoficznej. Tłumaczy, iż uniwersalność hermeneutyki (z niej rodzi się 
nadzieja na integrację) zawiera się „w »wewnętrznym słowie«”, które „jest pozbawio-
ne dźwięku, a mimo to tkwi w każdym mówieniu oraz poprzedza wszelkie znaki”, 
oraz w języku, który „nie przyjął jeszcze postaci szczególnego, zmysłowego lub his- 
torycznego języka” 21 – może jednak być nazywany językiem. Jest to wyraźny zwrot 
w stronę teologii, dokonywany po to, aby odrzucić zarzut relatywizmu stawiany 
Gadamerowi z powodu jego stwierdzenia, że „Centralną funkcję w humanistyce 
zawdzięcza hermeneutyka n a r o d z i n o m  ś w i a d o m o ś c i  h i s t o r y c z n e j” 22. 
Ciekawe, że w decydującym momencie Grondin stwierdza wszakże, iż nie sposób 
cofnąć się do tego, co tkwi niepodzielnie wewnątrz, lecz można jedynie podjąć to 
coś (słowo sprzed języka) w rozmowie. Okoliczność, że „niewysławialność wewnętrz-
nego słowa” pozostaje „zdana na dalsze słowa”, nie jest przy tym postrzegana jako 
poważna trudność, ale – przeciwnie – jako istota hermeneutyki 23. 

Grondin nazbyt łatwo – jak się zdaje – przechodzi od milczenia do słowa. Swe-
go rodzaju samoczynna ciągłość – ciągłość nazbyt ciągła, chciałoby się powiedzieć – 
między tymi dwiema sferami może zaskakiwać. Tej ciągłości przeciwstawia się ze-
rwanie. Wedle wzoru podanego przez Jacques’a Derridę w 1981 roku w Paryżu 
w dyskusji z Gadamerem: 

Niezależnie od tego, czy mówimy o zrozumieniu czy nieporozumieniu (Schleiermacher), trzeba 
zadać sobie pytanie, czy warunkiem rozumienia, jak najdalszym od rozwijającego się odniesienia [do 
czegoś] [weit entfernt davon, ein sich kontinuierlich entfaltender Bezug zu sein] (jak to nazywano wczoraj), 
raczej nie jest zerwanie, swego rodzaju zerwanie jako [rodzaj] odniesienia [der Bruch als Bezug gewis-
sermaßen], zniesienie wszelkiej mediacji? 24

19 Ibidem, s. 204. 
20 Ibidem, s. 202. To nadmiernie eufemistyczne wyrażenie oznacza chyba przyznanie racji Habermasowi 

i wielu innym, którzy zarzucali Gadamerowi transcendentalizm, idealizm lub po prostu konser-
watyzm. Będzie o tym mowa. 

21 j. G r o n d i n, Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej. Przeł. L. Ł y s i e ń. Kraków 2007,  
s. 53, 50. 

22 G a d a m e r, op. cit., s. 174. G r o n d i n  (op. cit., s. 56) twierdzi, że Gadamer naśladuje ruch Au-
gustyna: „Korzyść teologiczna, którą Augustyn wyciąga z tej nauki, jest znaczna. Rozróżnienie 
wprowadzone przez niego, per analogiam dotyczy też Chrystusa, Słowa Bożego. Nie należy pomie-
szać Boskiego Słowa, które w określonym czasie wkroczyło w historię, z tym Słowem, które od-
wiecznie przebywa u Boga”. I dodaje, że ta analogia między Augustynem i Gadamerem nie powin-
na być lekceważona: „Byłoby czymś niewłaściwym powtarzanie [w kontekście tej analogii] obiego-
wych, lekceważących sądów o »ciemnych« wiekach średniowiecza”. 

23 G r o n d i n, op. cit., s. 54. 
24 j. D e r r i d a, Guter Wille zur Macht (I). Drei Fragen an Hans-Georg Gadamer. W zb.: Text und  

Interpretation. Deutsch-französische Debatte mit Beiträgen von j. D e r r i d a, Ph. F o r g e t,  
M. F r a n k, H.-G. G a d a m e r, j. G r e i s c h  und F. L a r u e l l e. Hrsg. Ph. F o r g e t. München 
1984, s. 58. 
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Nie chodzi tu wszakże o zerwanie po prostu, zerwanie jako jednorazowy gest, 
ale o swego rodzaju grafię powtarzanego rozstępu. O regularność, która generuje 
efekt ciągłości, nie tworząc nieprzerwanej linii. O repetycję pewnego gestu, który 
mimo że powtarzany za każdym razem w innym kontekście, zachowuje jakąś ru-
dymentarną tożsamość i może być jako taki właśnie gest – gest zerwania – wyko-
nywany 25. Słowem, Grondinowi szło o ciągłość ponad zerwaniem – Derridzie o ze-
rwanie, które nawiązuje, pozostając zerwaniem. 

Podobny do Derridiańskiego zarzut, mimo wszystkich różnic, sformułował 
Jürgen Habermas: że Gadamer w konserwatywny sposób pochwala autorytet, 
uniemożliwiając zmianę 26. Błyskotliwie analizował tę kwestię Horace L. Fairlamb: 

Nowoczesna teoria krytyczna narodziła się w nadziei na zmianę świata, a nie tylko jego interpre-
tację – i w nadziei dokonania tego na racjonalnych, nie zaś jedynie na historycznych podstawach. 
Wymaga założeń niezależnych od tradycji, niearbitralnych podstaw do krytycznej analizy. Pragnie 
dyskursu, którego reguły nie wynikają wyłącznie z historycznych wydarzeń 27.

Tymczasem Gadamer – a jest to opinia, która się upowszechniła – postanowił 
sięgnąć do uprzedzeń i przedsądów (Vorurteile), czyli żeby obronić się przed relaty-
wizmem, pochwalał autorytet oparty na tradycji, zamiast odwołać się do polegają-
cego na samym sobie rozumu 28. Tak więc okazał się konserwatystą.

Kwestię owego konserwatyzmu wolno tu jednak pominąć, bo ważne jest co 
innego: na czym opiera się, według Gadamera, roszczenie do integracji zgłaszane 
przez hermeneutykę? Na tym, że hermeneutyka ma wymiar uniwersalny, wynika-
jący z uniwersalności języka. Bo przecież nawet zwątpienie w język wyrażamy 
w języku. Uniwersalność nie musi przy tym wchodzić w konflikt ze skończonością 
Dasein, w którą za Heideggerem wierzy Gadamer. Równie dobrze wolno więc po-
wiedzieć, że hermeneutyka jest uniwersalna, ponieważ uniwersalne jest ogranicze-
nie rozumienia wynikające ze skończoności ludzkiego bytu. W tym miejscu rodzi 
się kłopot, który Fairlamb przedstawia następująco: 

Gadamer chce statusu transcendentalnego dla uniwersalizmu historycyzmu [...]. Uniwersalność 
hermeneutyki nie może być zarówno konieczna, jak i historyczna, jeśli ta druga właściwość oznacza 
przypadek i konwencjonalność 29. 

Innymi słowy: owszem, hermeneutyka ma uniwersalny wymiar nie z tego po-

25 Chodzi tu też o różnicę między hermeneutyką a dekonstrukcją. D. D i  C e s a r e  (Gadamer: 
A Philosophical Portrait. Transl. N. K e a n e. Bloomington 2013, s. 204) wyjaśnia: dystans między 
hermeneutyką a dekonstrukcją „bierze się z odmiennego pojmowania kategorii rozumienia: albo 
j e d n o ś ć  n i e p r z e r w a n e g o  d i a l o g u, albo r ó ż n i c a  [wynikająca z] p r z e r w a n i a”. 

26 Historię tej dłuższej debaty omawia D. C o u z e n s  H o y  w książce The Critical Circle. Literature, 
History, and Philosophical Hermeneutics (Berkeley – Los Angeles – London 1982, s. 117–130). 

27 H. L. F a i r l a m b, Critical Conditions: Postmodernity and the Question of Foundations. Cambridge 
1994, s. 112.

28 Gadamer odpowiada na to – jak pisze K. S i m m s  (Hans-Georg Gadamer. Abingdon – New York 
2015, s. 118): „Po prostu nie sposób zastosować krytycznej refleksji do każdej odziedziczonej mą-
drości, aby sprawdzić jej prawomocność – życie jest za krótkie. Czasem – bardzo często – trzeba 
zaakceptować to, co tradycja uczyniła akceptowalnym, inaczej nigdzie się w życiu nie dojdzie. 
Według Gadamera odrzucenie przez Habermasa dogmatu samo jest dogmatyczne”. 

29 F a i r l a m b, op. cit., s. 130. 
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wodu, że nie posiada granic, lecz dlatego, że granice są uniwersalne – ale jaki jest 
status samego tego stwierdzenia? 

W konsekwencji, z jednej strony, wolno było powiedzieć, że założenie, iż „wszyst-
ko ma być rozumiane historycznie, prowadzi do tego, że nic już nie może być zro-
zumiane, nawet status metody, nie mówiąc już o sensie jej używania” 30. Z drugiej 
strony twierdzono, że Gadamer dał nam „»historyczność doświadczenia« zamiast 
»doświadczenia historyczności«”, gdyż „odrzucając możliwość istnienia doświadcze-
nia bez podmiotu doświadczenia”, zaoferował jedynie „inny zestaw kategorii trans-
cendentalnych dla doświadczenia i poznania historycznego” 31. Wymyślony przez 
Gadamera hermeneutyczny kompromis – między historycyzmem a uniwersalizmem – 
szybko okazał się czymś tymczasowym i rychło przestał kogokolwiek zadowalać. 
Tym samym integrację, którą obiecywała hermeneutyka, uznano za gołosłowne 
zapewnienie. 

Poza hermeneutykę – ale w pobliżu

Być może zatem winniśmy wyjść poza hermeneutykę, aby dokonać integracji. Jak 
jednak daleko trzeba, a jak daleko potrafimy od niej odejść? Przyjrzyjmy się tej 
kwestii na przykładzie dwóch badaczy – zresztą bliskich sobie prywatnie i spowi-
nowaconych intelektualnie – Friedricha Kittlera i Hansa Ulricha Gumbrechta 32.

F r i e d r i c h  A. K i t t l e r

Teza główna: zamiast hermeneutyki nauka o mediach. Co oznacza zresztą odej- 
ście nie tylko od hermeneutyki, ale po prostu od dziejów metafizyki europejskiej. 
Kittler pisze: „Zaczynam od przypuszczenia, że filozofia (albo, w ujęciu Heideggera, 
europejska metafizyka) była istotowo niezdolna do pomyślenia mediów jako me- 
diów” 33. Lecz tylko do czasu Heideggera – no i samego Kittlera. Jak bowiem czyta-
my w przedmowie Kittlera 34 do jego głośnej książki Aufschreibesysteme 1800/1900, 
było tak: 

Przez długi czas historia intelektualna [intellectual history] przeskakiwała nad kanałem informa-
cyjnym zwanym pisaniem i zmierzała w stronę znaczenia przenoszonego przez pisanie, którego zrozu-
miałość pozostawała niezależna od tego kanału 35. 

30 R o s e n, op. cit., s. 212. 
31 F. A n k e r s m i t, Gadamer i doświadczenie historyczne. W: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. 

Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. D o m a ń s k a. Kraków 2004, s. 255, 304, 309 (przeł. 
P. A m b r o ż y).

32 Ich wspólna książka, Isolde als Sirene. Tristans Narrheit als Wahrheitsereignis (München 2012), 
reklamowana była jako „książka przyjaciół” (na stronie: https://www.perlentaucher.de/buch/hans-
-ulrich-gumbrecht-friedrich-kittler/isolde-als-sirene.html ádata dostępu: 18 X 2019ñ). Już po 
śmierci Kittlera – H. U. G u m b r e c h t  (Mythographer of Paradoxes: How Friedrich Kittler’s Legacy 
Matters. „Critical Inquiry” 42 á2016, Summerñ, s. 952) napisał: „[był on] jednym z najdroższych 
i najbardziej podziwianych przyjaciół z mojego pokolenia niemieckich uczonych i intelektualistów”.

33 F. A. K i t t l e r, Towards an Ontology of Media. „Theory, Culture & Society” t. 26 (2009), nr 2/3, s. 23.
34 Przedmowa ta nie została opublikowana w wydaniu niemieckim (1985) ani w angielskim (Discourse 

Networks, 1990), lecz znacznie później: F. A. K i t t l e r, Unpublished Preface to „Discourse Networks”. 
Transl. G. W i n t h r o p - Y o u n g. „Grey Room” 63 (2016, Spring).

35 Ibidem, s. 91. Owa „intellectual history” to przekład niemieckiej „Geistesgeschichte”.
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W Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften, co można przetłu-
maczyć jako „Wypędzenie ducha z nauk o duchu”, ów duch – jak komentował 
Samuel Weber: 

został „wyegzorcyzmowany” lub „wypędzony” z wytwarzających go instytucji, czyli z nauk o duchu, 
które – po oczyszczeniu – mogą powrócić w odmienionej, bardziej materialistycznej formie jako nauki 
o mediach 36. 

Nauki o duchu Kittler uważa za przygodny wytwór XIX-wiecznej struktury 
niemieckiego społeczeństwa. Nadzwyczaj trafna wydaje się formuła pojawiająca się 
w tytule jednego z rozdziałów książki Kittler and Media Geoffreya Winthropa-Youn-
ga – Kiss of the Snake Woman: The Birth of Poetry and Philosophy from the Spirit(s) 
of Bureaucracy, czyli „Pocałunek kobiety-węża: narodziny poezji i filozofii z ducha 
biurokracji” 37. Jak do tych narodzin – bo o tę formułę teraz idzie – doszło? Przywo-
łajmy słowa innego znanego komentatora Kittlera, Davida E. Wellbery’ego: 

Hermeneutyczne rozumienie wcale nie jest tym, co ludzie zawsze robią z tekstami pisanymi lub 
mówionymi, nie jest podstawowym warunkiem przetwarzania znaczących znaków. Jest to raczej zjawi-
sko przygodne w ewolucji praktyk dyskursywnych w Europie; opiera się na szeregu warunków wstępnych, 
takich jak alfabetyzacja, rozwój produkcji książek, organizacja nowoczesnego uniwersytetu, powstanie 
służby cywilnej; zakłada określone formy socjalizacji, do których z kolei się przyczynia; i wiąże się z in-
nymi, równie przygodnymi dyskursami, takimi jak pedagogika i poezja (Dichtung). [...] Daleka od bycia 
naszą naturalną lub ludzką kondycją, hermeneutyka wynika jedynie ze specjalnie wyszkolonej w dzie-
ciństwie koordynacji oczu, uszu i narządów głosowych. To dyscyplina ciała. Genealogii hermeneutyki 
nie można pisać w sposób hermeneutyczny; nie wolno jej przedstawiać siebie (jak nieuchronnie to 
czyni) jako sztuki wywoływania żywego ducha z grobowca litery 38. 

Jeszcze inaczej mówiąc: „ludzie zostali zaprogramowani do działania na mediach 
w sposób, który pozwolił im uniknąć materialności komunikacji” 39. Dilthey usta-
nowił Geisteswissenschaft, aby wygnać siły nowoczesności – rodzące się me- 
dia analogowe – ze świątyni ducha. Ten ruch ponowiono w latach sześćdziesiątych 
XX wieku: hermeneutyczny przełom dokonany za sprawą Gadamera to tarcza 
obronna, która chroniła odziedziczoną sieć dyskursów przed groźnymi mutacjami 
społecznymi i kulturowymi związanymi z rozwojem mediów. Z powodu takich po-
glądów zwykło się mówić o Kittlerze, że postawił myślenie o kulturze z tekstualno-

36 S. W e b e r, The Calculable and the Incalculable. Hölderlin after Kittler. W zb.: Media after Kittler. 
Ed. E. I k o n i a d o u, S. W i l s o n. London – New York 2015, s. 38.

37 G. W i n t h r o p - Y o u n g, Kittler and Media. Cambridge–Malden 2011, s. 39. 
38 D. E. W e l l b e r y, Foreword. W: F. A. K i t t l e r, Discourse Networks 1800/1900. Transl. M. M e t-

t e r, with Ch. C u l l e n s. Stanford 1990, s. X. S. K r ä m e r  (The Cultural Techniques of Time Axis 
Manipulation On Friedrich Kittler’s Conception of Media. „Theory, Culture & Society” t. 23 á2006ñ, 
nr 7/8, s. 94) dodaje, że Kittler chce „uniknąć takich kategorii, jak »rozumienie«, »interpretacja«, 
»znaczenie«, »referent« czy »reprezentacja«, terminów, które są inherentne dla słownika badań lite-
rackich. Kontekst tej teorii dodatkowo stanowi prowokujący pogląd Kittlera, że wszystko, czym 
zajmujemy się w badaniach literackich, to przetwarzanie danych. Kittler oddziela swój dyskurs od 
zachodniego dyskursu znaków, w którym wszystko, co stanowi medium, zostało już sformułowa-
ne w języku symboli”.

39 Translator’s Introduction: Friedrich Kittler and Media Discourse Analysis. W: F. A. K i t t l e r, Gra-
mophone, Film, Typewriter. Transl., introd. G. W i n t h r o p - Y o u n g, M. W u t z. Stanford 1999, 
s. XXII. 
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-semantycznej głowy na technologiczno-medialne nogi 40. Ustalił technologiczne 
a priori w badaniach nad mediami 41. Z technologii uczynił jedyny podmiot historii, 
uznając za swoją filozofię pewnego rodzaju techniczny materializm. Nie ma nicze- 
go poza mediami – „il n’y a pas de hors-média” 42. Co więcej, podobnie jak Michel 
Foucault (który jednak był myślicielem bibliotek i archiwów, podczas gdy Kittler – 
technologii i mediów) Kittler zdetronizował kategorię człowieka: „Gdzie był podmiot, 
powinien być program – ponieważ program był najpierw” 43. I ponownie (tym razem 
w nawiązaniu do Gertrudy Stein, a nie do Freuda) – „Ein Medium ist ein Medium 
ist ein Medium” 44.

Czym się staje literatura w ujęciu Kittlera? Przede wszystkim musi być skon-
frontowana z „pozorną zewnętrznością zwaną informacją” 45. Kittler pisze: 

Jeśli teksty literackie istnieją i mają historię, dotyczy ona technologii informacyjnych – bardziej 
w sensie programowania niż w znaczeniu tylko mimetycznym. Jeśli poezja jest informacją, to można ją 
czytać raczej jako technologię, a nie [...] jako okazjonalną refleksję nad innymi technologiami 46. 

I raz jeszcze: 

Literatura, cokolwiek będzie jej podmiotem czy tematem, jest przede wszystkim formą przetwarza-
nia danych; odbiera i przechowuje, przetwarza i przesyła informacje w sposób, który nie różni się 
strukturalnie od działania komputerów 47. 

Chodzi jednak nie tylko o to, że literatura traci swą autonomię, ale też o to, że 
przekształcona w strumień danych okazuje się częścią nowej wiedzy absolutnej: 

W komputerach wszystko staje się liczbą, liczbą bez obrazu, dźwięku lub głosu. A gdy sieci świa-
tłowodowe zamieniają odrębne wcześniej przepływy danych w znormalizowaną serię cyfrowych liczb, 
każdy nośnik może zostać przetłumaczony na dowolny inny. W przypadku liczb nic nie jest niemożliwe. 
Modulacja, transformacja, synchronizacja; opóźnienie, przechowywanie, transpozycja; szyfrowanie, 
skanowanie, mapowanie – wszechogarniające media oparte na cyfrowej bazie usuną samą koncepcję 
medium. Zamiast łączyć ludzi i technologie, absolutna wiedza [absolute knowledge] będzie działać jako 
nieskończona pętla 48. 

40 W i n t h r o p - Y o u n g  (op. cit., s. 87) cytuje bardziej dobitną, ustną wypowiedź Kittlera: „Po 2 800 
latach [czyli od czasów Homera] wreszcie dostarczyliśmy filologię stojącą na eksperymentalnych 
nogach zamiast tej opartej na tekstualnej masturbacji”.

41 Zob. K i t t l e r, Gramophone, Film, Typewriter, s. 117. 
42 Translator’s Introduction: Friedrich Kittler and Media Discourse Analysis, s. XX. 
43 W i n t h r o p - Y o u n g, op. cit., s. 80. 
44 F. A. K i t t l e r, Aufschreibesysteme 1800/1900. Wyd. 3, zupełnie zmien. München 1995, s. 288. 
45 K i t t l e r, Unpublished Preface to „Discourse Networks”, s. 92.
46 Ibidem, s. 91.
47 F. K i t t l e r, Benn’s Poetry: „A Hit in the Charts”: Song Under Conditions of Media Technologie. 

„SubStance” 19 (1990), nr 1, s. 11. j. D u r h a m  P e t e r s  (Introduction: Friedrich Kittler’s Light 
Shows. W: F. A. K i t t l e r, Optical Media: Berlin Lectures 1999. Transl. A. E n n s. Cambridge–
Malden 2010, s. 11) pisze: „Ideę, że cyfry skradły naszą duszę albo że humanistyka nie ma nic 
wspólnego z liczeniem czy urządzeniami, [Kittler] uważa za skandaliczną (zasadniczo – za skandal 
uznałby stwierdzenie, że mamy duszę do ukradzenia). Muzyka, taniec, poezja, wszystkie rodzaje 
sztuki – byłyby niczym bez liczenia, mierzenia i proporcji”.

48 K i t t l e r, Gramophone, Film, Typewriter, s. 1–2. W artykule Number and Numeral („Theory, Culture 
& Society” t. 23 á2006ñ, nr 7/8, s. 58) F. K i t t l e r  wykłada to samo może jeszcze wyraźniej: 
„Główna trudność polega na tym, że nie poddajemy pod osąd naszego świata złożonego z rachun-
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Odchodząc (na pozór) tak daleko, jak to możliwe, Kittler zatem ostatecznie 
pozostał w pobliżu, a chyba nawet – usytuował się w samym centrum tego, co 
odrzucił. Jeśli uznać, że hermeneutyka jest źródłowo teologią sensu łączącą byt 
i myśl, zmiana, którą wprowadził Kittler – zastąpienie Boga lub Bycia przez nie-
skończenie rekursywne transmisje danych – to zaledwie drobna korekta. Jak co-
kolwiek złośliwie zauważył Weber, egzorcyzm wymaga egzorcysty o księżowskich 
właściwościach 49. Czyż Kittler nie stał się kimś takim? Wedle Winthropa-Younga: 

Technologia cyfrowa nadchodzi z pewną mesjanistyczną ostatecznością: po jej przybyciu nie będzie 
już nic więcej, żadnej dalszej historii, a przynajmniej dalszej historii technologii, o której można by 
mówić 50. 

Ale czy mesjanizm bywa czymś więcej niż wyrazem desperacji? Gumbrecht 
zauważył: 

Apokaliptyczna teleologia Kittlera wynikała z idei, że wszystkie zmiany, które są decydujące dla 
ludzkiego życia, wkrótce będą się wydarzać tylko w „krzemowej architekturze” komputerów – co podczas 
wykładu w Bernie w 1989 r. nazwał [on] „nocą substancji” 51. 

Tylko czy taka apokalipsa ocala?
Ciekawe jest jeszcze może to, iż myśl Kittlera – w każdym razie Kittlera jako 

oponenta nauk o duchu i eksponenta nauk o mediach – przebiegła jakby od werwy 
do znużenia i od ruchu do bezruchu, czy raczej do ruchu tak intensywnego, że 
niejako zatrzymanego. To była Kittlerowska Gelassenheit. 

H a n s  U l r i c h  G u m b r e c h t

Teza główna: zapomnieć hermeneutykę, ale nie do końca. W Produkcji obecności 
Gumbrecht wynalezienie podziału na „twarde” i „miękkie” metody w humanistyce 
uznaje za „późną reakcję na traumę jej narodzin”, innymi słowy: humanistyka 
przyszła na świat dzięki „wykluczeniu epistemologicznych wymiarów percepcji oraz 
referencji”, czyli za cenę „utraty świata” (P 71) 52. Przywrócenie świata, by tak rzec, 
musi się odbyć poprzez przekroczenie podziału, a nawet – być może – w efekcie 
zniknięcia samej humanistyki. Przynajmniej w takim kształcie, w jakim ją znamy. 

ku matematycznego, rzeczy epistemicznych i mediów technologicznych najwyższej istocie, czy to 
Bogu, czy Znaczeniu, czy Człowiekowi – coś, czego nie potrafiła zrobić nowoczesność w początko-
wym okresie. Od Leibniza do Kroneckera najprostsze z liczb (binarne lub naturalne) były uważane 
za dar od Boga, a od Kartezjusza i Hegla do Diltheya »znaczenie« narzucane przez podmioty obiek-
tywnościom bądź mediom stanowiło ukryty opór przeciwko myśleniu o technologii. Najwyraźniej 
liczby musiały pozostawić ludzi za sobą i stać się częścią maszyn, które działają na własny użytek, 
aby technologia pojawiła się jako rama łącząca byt i myśl”.

49 W e b e r, The Calculable and the Incalculable, s. 42. 
50 W i n t h r o p - Y o u n g, op. cit., s. 74. 
51 H. U. G u m b r e c h t, Media History as the Event of Truth: On the Singularity of Friedrich A. Kittler’s 

Works. Posłowie w: F. A. K i t t l e r, The Truth of the Technological World. Essays on the Genealogy 
of Presence. Transl. E. b u t l e r. Ed. H. U. G u m b r e c h t. Stanford 2013, s. 318. 

52 W ten sposób odsyłam do: H. U. G u m b r e c h t, Produkcja obecności. Czego znaczenie nie może 
przekazać. Przeł. K. H o f f m a n n, W. S z w e b s. Poznań 2016. Liczba po skrócie wskazuje stro-
nicę.
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Trochę podobnie jak Kittler, Gumbrecht za pomocą relatywizacji historycznej kry-
tykuje wielką szkołę niemieckiej filologii – w pracy The Powers of Philology wymie-
nia nazwiska m.in. Ulricha Wilamowitza-Moellendorffa i Wernera Jaegera – powia-
dając: „z pewnością nie zdołali mnie pobudzić” 53. I dodaje – jakby reaktywując spór 
Wilamowitza-Moellendorffa z Nietzschem – „lepiej zapomnieć” całą tę tradycję, żeby 
móc wreszcie umieścić się w nurcie teraźniejszości. Nie warto jęczeć, ufając, że my, 
humaniści: 

sprzedamy, usprawiedliwimy albo uświęcimy naszą pracę przez taki opis jej funkcji społecznej, z któ-
rego wynikać będzie, że szczęśliwość lub nawet przetrwanie społeczeństwa zależy właśnie od nas. 
Trzeba to wreszcie powiedzieć: współczesne społeczeństwa z łatwością przetrwałyby bez naszej pracy 
i bez finansowych poświęceń, które czynią ją możliwą 54. 

To, czego zatem potrzebujemy najbardziej, to nie nowa teoria, lecz „by tak rzec, 
re-energetyzacja naszego autowizerunku”, która jednak wcale nie wyklucza naj-
gorszego scenariusza 55. 

Ale Gumbrecht daje też inny scenariusz, według którego czytanie „nie jest sy-
nonimem deszyfracji (jak w semiotyce)”, lecz odnosi się do „radosnej i bolesnej 
oscylacji między utratą a zachowaniem intelektualnej kontroli albo orientacji” 56. 
Choć scenariusz taki stanowi jedynie pewien nadmiar, osiągalny tylko w akademii 
(swego rodzaju luksus otrzymany jako dodatek po nabyciu profesjonalnych umie-
jętności i fachowej wiedzy), właśnie w ramach wolnego czasu i izolacji gwaranto-
wanej przez akademię studenci mogą poprzez literaturę zbliżyć się do życia same-
go i niejako – tą cokolwiek okrężną i podejrzanie hermeneutyczną drogą – „odzyskać 
świat”. 

W Produkcji obecności kluczowe dla projektu przezwyciężenia hermeneutyki – 
albo też jej ocalenia w takiej co najmniej mierze, w jakiej jest ona cechą naszej 
tożsamości o wiele starszą niż wszystko to, co narodziło się w XIX wieku – okazuje 
się wspomniane pojęcie oscylacji 57. Z jednej strony, Gumbrecht powiada, że jego 

53 Warto przywołać całe zdanie z The Powers of Philology. Dynamics of Textual Scholarship H. U. G u m-
b r e c h t a  (Urbana–Chicago 2003, s. 83), bo jasno pokazuje ono, że stawką, o którą gra Gumbrecht, 
jest również ponowna integracja, tylko że lepsza niż dotąd: „Przemówienia Wilamowitza z okazji 
urodzin cesarza, religijne protokoły i rytuały [Stefana] Georgego dotyczące kultury Zachodu, 
pedagogika dla narodu i ludzkości Jaegera, a także świeżej daty [różne] Denkschriften, zalecające, 
aby nauki humanistyczne stawały się »integracyjne« i »dialogiczne« – wszystko to z pewnością nie 
zdołało mnie pobudzić”.

54 Ibidem. 
55 Ibidem, s. 70.
56 Ibidem, s. 85.
57 Ciekawe, że w niemieckim przekładzie tytuł książki brzmi: Diesseits der Hermeneutik. Über die 

Produktion von Präsenz (Frankfurt am Main 2004), co można przetłumaczyć: „Po tej stronie her-
meneutyki. O produkcji obecności”. Świadczy to chyba, że Gumbrecht umieszcza się po tej samej 
stronie, po której sytuował siebie Nietzsche jako autor Jenseits von Gut und Böse (Poza dobrem 
i złem). Chodziłoby o coś, co można by nazwać hermeneutyką powierzchni. Angielski podtytuł: 
What Meaning Cannot Convey, „Czego znaczenie nie może przekazać”, to mniej więcej tyle co: 
„czego interpretacja/hermeneutyka nie może przekazać” lub „do czego nie potrafi dotrzeć, gdyż 
idzie za daleko”. Kłopot, z którym zmaga się Gumbrecht, jest zatem poważniejszy niż sama herme-
neutyka: jak przekazać to, co nieprzekazywalne? Jak za pomocą języka wyjść poza język? Jak za 
pomocą znaczenia połączyć się z tym, co nie jest znaczeniem? Czy wystarczy do tego semiotyka – czy 
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cel to „ponowne rozpalenie pragnienia, które przyciąga nas do rzeczy w świecie 
i otula nas w ich przestrzeń” (P 152), doznanie „rzadkich momentów harmonii” 
(P 156), osiągnięcie „intensywnej ciszy obecności”, będącej „»odkupieniem«” (słowo 
to sam bierze w cudzysłów) (P 150) 58. Kiedy indziej tłumaczy, że idzie zaledwie 
o „uchwycenie nieinterpretacyjnych komponentów naszej relacji do świata” (P 103).

Oczywiście, jak wolno się było spodziewać, uzasadnieniem tego dążenia staje 
się dojmujące odczucie znużenia lub przeciążenia hermeneutyką: „nie ma dziś 
rzeczy bardziej męczącej niż produkcja jeszcze jednego niuansu znaczeniowego, 
niuansu o »trochę większym sensie«” (P 120). Gumbrecht, aby odrzucić znużenie, 
przedstawia zarys czegoś, co nazywa „polem niehermeneutycznym”. Jego wyznacz-
nikami są m.in. „pragnienie bezpośredniości” (P 120), doświadczenie „»substancjal-
ności«” (albo – na tej samej stronicy – „substancjalności” áP 76ñ), „percepcja zmy-
słowa” (P 83) 59. 

Gdy przychodzi znaleźć jakąś paralelę historyczną dla dążenia ku bezpośred-
niości, Gumbrecht (mediewista) wraca do średniowiecza, bo wtedy „duch i materia 
były uważane za nierozdzielne” (P 49) (Kittler wracał do Grecji). Innym przykładem 
okazuje się katolicka (nie protestancka) eucharystia, oparta na relacji obecności, 
a nie zastępowania. Eucharystia to zresztą „prototyp kultur obecności”, podczas 
gdy – bardzo to w duchu Heideggera – „obrady parlamentarne są rytuałem pasu-
jącym do kultur znaczenia” (P 102). Gumbrecht pozostaje, oczywiście, świadom, że 
tego typu opozycje wzbudzą podejrzenie, iż jest konserwatystą lub nawet reakcjo-
nistą. Zatem, z jednej strony, zadaje „pytania” takie, jak to: 

Czy nie było tak, że ci intelektualiści, którzy w imię tradycji oświecenia próbowali wykluczyć teo-
logię ze świata akademickiego, nie wydawali mi się zawsze ograniczeni albo nawet żałośni? [P 158]

Z drugiej strony, zmuszony jest przyznać, że sprawia wrażenie kogoś, kto pra-
gnie „być jednocześnie teologicznym i nieteologicznym” (P 160), że w jego pisaniu 
ujawnia się „nuta mistycyzmu (albo nawet i więcej niż nuta)” (P 158), że „»rozkosz 
obecności« to [przecież] formuła mistyczna par excellence” (P 77–78).

Gumbrecht nie występuje po prostu przeciw hermeneutyce – bo rodzi się wte-
dy pokusa mistycznego zamilknięcia, kwietyzmu, a nawet przemocy 60. Ale jedno-
cześnie odrzuca hermeneutykę jako naukę sięgania „poza” i wybiera tę – o ile to 
możliwe i o ile to jeszcze hermeneutyka – która uczy pozostawania „tu i teraz”. 
Zachwala „oscylowanie pomiędzy efektami obecności a efektami znaczenia” (P 25). 
Pragnie nam uświadomić, że czasem warto (znów cudzysłów) „»na moment zamilk-

potrzeba czegoś zupełnie innego, czego jeszcze nie znamy? A może wolno po prostu zdać się na coś 
tak starego jak teologia? 

58 G u m b r e c h t  zastrzega się, że nie zależy mu na tym, aby nadać swojemu pisaniu „jakąś tajem-
niczą aurę” (P 153), ale – jak widać – słabo mu to wychodzi. 

59 Zob. też P 52: „Pole hermeneutyczne” składa się z „odcieleśnionego obserwatora”, który „penetru-
je powierzchnię świata, aby wydobyć wiedzę i prawdę stanowiące jego ukryte znaczenie”. 

60 Doświadczenie obecności, czy też epifanii estetycznej, bo również takiego określenia używa Gum-
brecht, jest nieodłączne od przemocy: „doświadczenie estetyczne nie może zaistnieć bez momentu 
przemocy – ponieważ nie istnieje doświadczenie estetyczne bez epifanii, to znaczy bez zdarzenia 
zajmowania przestrzeni przez substancję”. Owa przemoc jest czymś „niepohamowanie fascynują-
cym” (istnieje ona nie tylko na wojnie, ale także w corridzie lub boksie) (P 129). 
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nąć«” (P 155) 61 – zanim znów, z powodu fatalnego przymusu, doda się kolejny 
niuans do wszystkich poprzednich niuansów. Ostatecznie – co niewykluczone – 
Gumbrechtowi chodzi (tylko i aż) o sam cudzysłów. Aby niejako w sposób możliwie 
najtrwalszy usytuować się jego obrębie. Ale na pewno nie zmierza, jak sam zastrze-
ga, do (quasi-Kittlerowskiej) pochwały „marzenia o mrocznym świecie czystej sub-
stancji” (P 155). Mimo to trudno nie zapytać: czyż z marzeniem tym nie dzieje się 
tak, jak z przemocą, o której Gumbrecht mówi, że jest „niepohamowanie fascynu-
jąca”? Któż oprze się wezwaniu ciemnego światła; doznaniu obecności tak silnej, 
że jakby wyrwanej z upływu czasu; wieczności zawartej w chwili? Czy zdoła to 
uczynić ktoś, kto tak przemożnie odczuwa znużenie, a nawet – znużenie własnym 
znużeniem? 

Znużenie wigorem?

Pora podsumować trzy wątki, które przewijały się w tym szkicu. Pierwszy to inte-
gracja. Jak pamiętamy, już w wyjściowym sformułowaniu (zaczerpniętym ze szkicu 
Michała Głowińskiego) nie chodziło tylko o scalenie dwóch metod w jedną metodę, 
ale o kwestię (niemal) ontologiczną: o połączenie dwóch dziedzin, literackiej i nie-
literackiej, pod rządami odmienionej poetyki. Podział, choć nadal by istniał, został-
by zaleczony na gruncie nowej teorii tekstu. 

W przypadku Kittlera i Gumbrechta też chodzi o ontologię – i to w sposób jaw-
ny. Kittlerowi, po odrzuceniu dualizmu nauk – podziału na nauki o duchu i nauki 
o mediach – pozostał do pokonania ostatni szaniec w postaci rozróżnienia między 
softwarem a hardwarem. Szturmu dokonał on w tekście Es gibt keine Software (Nie 
istnieje software) 62. Winthrop-Young pisze: 

Kittler demaskuje oprogramowanie w podobny sposób, jak XIX-wieczna nauka podważała ludzki 
umysł, badając działanie mózgu. Ostatecznie nie ma oprogramowania z tego samego powodu, dla któ-
rego nie ma wyższego fakultetu, znanego jako Geist, umysł lub duch: oba nie są niczym więcej niż 
tylko konfiguracjami, które można zredukować do włączania i wyłączania niezliczonych małych obwo-
dów poprowadzonych przez puste pojemniki 63.

Gumbrecht zwalcza dualizm poprzez rezygnację i z hermeneutyki, i z kartezja-
nizmu – które traktuje łącznie – oraz poprzez wysunięcie idei, że winniśmy stać się 
częścią tego, co porzuciliśmy. Świata, czyli harmonii rzeczy w całej tak bardzo nas 
pociągającej bezpośredniości 64. Uczestnictwo, współobecność, przyswojenie, teo-

61 Trzeba by tu zainteresować się pojęciem Erleben, a właściwie Nacherleben, sięgając aż do  
Schleiermachera (choć on nie znał jeszcze tego słowa) i oczywiście do Diltheya. W Powers of Philo- 
logy G u m b r e c h t  zarysowuje coś, co nazywa „non Diltheyan conception of Erlebnis” (s. 85). 
W Produkcji obecności pisze o Erlebnis jako „interwale pomiędzy fizyczną percepcją przedmiotu 
i (ostatecznym) przypisaniem mu znaczenia” (P 141, przypis 40). 

62 F. A. K i t t l e r, Es gibt keine Software. W zb.: Schrift. Hrsg. H. U. G u m b r e c h t, K. L u d w i g 
P f e i f f e r. München 1993. Zob. też na stronie: https://mediarep.org/handle/doc/10183 (data 
dostępu: 18 X 2019).

63 W i n t h r o p - Y o u n g, op. cit., s. 76. 
64 W szerszym ujęciu: „doświadczenie rzeczy w świecie w ich przedpojęciowej rzeczowości [które] 

przywróci odczuwanie cielesnemu i przestrzennemu wymiarowi naszej egzystencji” (P 132). 
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fagia i antropofagia – oto stawka przedsięwzięcia Gumbrechta. Przedsięwzięcia, 
które jednak może wydawać się, jak zaznacza sam autor, odpychające: 

Najbardziej oczywistą przyczyną tej nie tylko intelektualnej antypatii jest oczywiście napięcie mię-
dzy naszą skoncentrowaną przede wszystkim na znaczeniu kulturą i zjadaniem świata jako najbardziej 
bezpośrednim sposobem stania się jednym z rzeczami w świecie w ich namacalnej obecności. [P 104]

Pamiętajmy jednak, że cały czas chodzi o „stanowisko wewnątrz humanistyki”, 
czyli de iure hermeneutyki – ale takie, które „wyłamuje się” oraz „łamie kilka tabu” 
(P 108–109). A przede wszystkim – nie boi się zbliżenia do teologii i afirmuje tę 
bliskość (czego zresztą Gumbrecht nie kryje).

W pragnieniu znalezienia nowej, jednolitej podstawy, które tu opisujemy, za-
wiera się też tęsknota za sprawczością. Dążenie do bezpośredniości to przecież 
dążenie do posiadania wpływu, zajmowania miejsca w przestrzeni, jak podkreśla 
Gumbrecht, i wreszcie – osiągania skutków poprzez przemoc 65. 

Drugi wątek – hermeneutyki. Okazuje się ona nieznośną i udręczającą prze-
szkodą, która oddziela nas od życia i czyni nudnymi szkolarzami, a jednocześnie 
wciąż przynosi nadzieję, że – by użyć metafory Gumbrechta jako autora Diesseits 
der Hermeneutik – po połączeniu jej obu stron uda się znieść nie tylko podział na 
dwa rodzaju nauki, ale także, logicznie niezależne od tego podziału, pęknięcie 
świata na dwie części (fizyczną i metafizyczną). Hermeneutyka – dzięki logice, któ-
rą sama opisuje – zbliża wtedy, gdy (i jeśli) się oddala. 

Trzeci wątek – znużenia i nowego wigoru lub też nowej werwy. Nie chodzi tu po 
prostu o emocje, ale o Stimmung, nastrój, tak jak pojęcie to rozumie (znów w na-
wiązaniu do Heideggera) Gumbrecht. Czyli o przedpojęciowe nastawienie – „bycie 
dotkniętym od środka” 66 – które nie poddaje się obróbce teoretycznej, lecz najmoc-
niej odróżnia nasze teorie od siebie nawzajem. Jest bowiem tak, iż pokusa przejścia 
na stronę zmysłów – a najlepiej odkrycia swego rodzaju ucieleśnionych znaczeń 
lub cielesnych wyobrażeń – wydaje się dziś silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. 
Oddziela nas ona od hermeneutyki, ale też sprawia, że pozostajemy w jej okolicach. 
W każdym razie w takiej mierze, w jakiej nadal pragniemy mówić. 

PS. 
Ale czy (nużące) gadanie o tym, że gadanie o znużeniu bardziej nuży niż samo 
znużenie, rzeczywiście dodaje nam wigoru? 

65 Gumbrecht zgadza się, że warto zapłacić cenę polegającą na tym, iż w humanistyce wszystko bę- 
dzie zupełnie inaczej, aby odzyskać poczucie sprawczości – czyli że musimy się pogodzić z utra- 
tą, bo już się dokonała, nawet jeśli wydaje nam się, że wciąż mamy czego bronić. Być może jed- 
nak – wbrew temu, co sądzi Gumbrecht, wbrew temu, iż uważa swoje stanowisko za radykalne, 
oraz wbrew temu, jak ten radykalizm sam ocenia, a ocenia znakomicie – problem polega na czymś 
innym. Nawet nie na tym, że nasze poczucie sprawczości mierzymy miarą oddziaływania poza 
granicami nie tylko naszej dyscypliny, ale po prostu nauki – wcale nie jest oczywiste, iż tak win- 
niśmy czynić – lecz na tym, że nowy kontrakt, który zawieramy, zawieramy sami ze sobą. Pod tym 
względem Kittler był o wiele bardziej radykalny niż Gumbrecht. 

66 H. U. G u m b r e c h t, Czytanie nastrojów. Jak można pomyśleć dziś rzeczywistość literatur. W zb.: 
Teoria – literatura – życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej. Red. A. L e g e ż y ń s k a, 
R. N y c z. Warszawa 2012, s. 155 (przeł. A. Ż y c h l i ń s k i). Jest to tłumaczenie pierwszego rozdziału 
książki H. U. G u m b r e c h t a  Stimmungen lesen. Über eine verdeckte Wirklichkeit der Literatur 
(München 2011). 
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HERMENEUTICS AND AROUND FROM WEARINESS TO FRESH VIGOUR

The subject of the paper is hermeneutics, though understood in a very specific way, namely not from 
the inside, from the side of its own tradition, but somehow from the outside—from the side of the crit-
ics. Among the critics, the most crucial role are played by F. A. Kittler and H. U. Gumbrecht, though 
J. Derrida and J. Habermas are also referred to. Criticism of hermeneutics is described in its most 
source aspect as rejection of intermediary and desire to immediacy. The author of the article pays at-
tention to affective dimension of criticism: the dimension runs from the feeling of weariness, through 
weariness by weariness itself, and leads to something which may be called desire of fresh vigour. 
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ROZMOWA, AUTOBIOGRAFIA I SZTUKA ŻYCIA  
(MICHAŁA GŁOWIŃSKIEGO)

M i c h a ł  G ł o w i ń s k i, G r z e g o r z  W o ł o w i e c, CZAS NIEPRZEWIDZIANY. 
DŁUGA ROZPRAWA BEZ PANA, WÓJTA I PLEBANA. ROZMOWA-RZEKA. (Indeks 
nazwisk: Jan Jaroszuk). Warszawa 2018. „Wielka Litera”, ss. 494, 2 nlb.

Ta książka wydaje się ważna z wielu powodów. Zacznijmy od edytora: tom został 
opublikowany przez oficynę specjalizującą się w literaturze pięknej. A przecież 
Czas nieprzewidziany traktuje o tematyce naukowej, która nie jest zajmująca dla 
szerszego adresata. Co zatem może być w nim interesujące dla zwykłego odbior-
cy? Zapewne przynależność gatunkowa książki – Czas nieprzewidziany to auto-
biografia. Ta forma zaś jest dzisiaj ekspansywna i chętnie czytana. Nadmieńmy, 
iż mamy do czynienia z autobiografią historyka i teoretyka literatury, lecz także 
pisarza. Znane dokonanie literackie Głowińskiego stanowią Czarne sezony 1. 
Zdaję sobie sprawę, że to sformułowanie niefortunne, bo to książka wspomnień 
z okresu Zagłady. Ale przecież Głowiński jest twórcą wielu innych tomów opowia-
dań. Zresztą doczekały się one licznych świetnych komentarzy. Myślę o recenzjach, 
szkicach oraz rozdziałach w publikacjach autorskich i zbiorowych. Zwłaszcza 
analizy Czarnych sezonów wzbogaciły naszą wiedzę o Holokauście i rzuciły świa-
tło na koszmar życia w ukryciu w okresie wojny 2. Komentowano wnikliwie również 
Kręgi obcości 3.

Warto zwrócić uwagę, że Czas nieprzewidziany to tytuł literacki. Odsyła do tych 
utworów, które obiecują nam zrozumienie natury przemijania, a więc odsłaniają 
tajemnicę egzystencji. Pamiętamy, iż założycielska autobiografia w naszym kręgu 
kulturowym, Wyznania, zawiera właśnie fragmenty dociekań temporalnych, klu-
czowych dla zrozumienia życia człowieka. W księdze 11 czytamy: 

Bo czyż można by mierzyć przeszłość, której już nie ma, albo przyszłość, której jeszcze nie ma? 
Chyba że ktoś odważy się twierdzić, że mierzy to, co nie istnieje! Wniosek jest taki, że uświadamiać 

1 M. G ł o w i ń s k i, Czarne sezony. Warszawa 1998. 
2 A. U b e r t o w s k a, Świadectwo, trauma, głos. Literackie reprezentacje Holokaustu. Kraków 2007, 

podrozdz. Między „słownikiem Zagłady” a figurą autobiografii (Michał Głowiński).
3 Zob. „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 2. – A. H e l l i c h, Gry z autobiografią. Przemilczenia, inte-

lektualizacje, parodie. Warszawa 2018, rozdz. Aneks. Ekspresja w autobiografii. Na przykładzie 
twórczości Michała Głowińskiego.

Pamiętnik Literacki CX, 2019, z. 4, PL ISSN 0031-0514
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sobie czas i mierzyć go można tylko wtedy, gdy on właśnie przemija. Kiedy przeminął – już to jest nie-
możliwe, bo go nie ma 4.

Dodajmy, iż jeden z XX-wiecznych autobiograficznych traktatów powieściowych 
opatrzony został tytułem W poszukiwaniu straconego czasu. A wątki Proustowskie 
pojawiały się w analizach Głowińskiego, np. gdy pisał o Niecierpliwych Zofii Nał-
kowskiej. 

Ale w Czasie nieprzewidzianym nie chodzi tylko o literaturę. Głowiński jako 
doświadczony człowiek oraz jako intelektualista i nauczyciel jest przygotowany na 
udzielenie lekcji życia. Najpełniej przedstawia ją w części ostatniej, O starości. 
Znamienne, że jakkolwiek cała książka ma charakter dialogowy, to tu dominuje 
raczej monolog, który poświadcza formuła: „Zadam pytanie sobie samemu [...]” 
(s. 470). Symptomatyczne, że jeśli we wcześniejszych partiach Czasu nieprzewi-
dzianego literatura, a zwłaszcza poezja, stanowi niezbywalny składnik egzystencji, 
to kondycję człowieka w starości określają inne jeszcze elementy. Właściwie eks-
ponowane są dwie formuły, które służą konceptualizacji wieku późnego. Pierwsza 
dotyczy przeżycia Zagłady. Głowiński wspomina o „poholokaustowym witalizmie” 
(s. 472). Chodzi o oddanie uczucia, które niełatwo nazwać, bo przecież nie o „radość” 
z tego, iż się przetrwało Zagładę. Stąd Głowiński wykorzystuje archaizm, pisze, że 
„jest kontent, że żyje [...]” (s. 472). To wyznanie nie ma charakteru religijnego, raczej 
filozoficzny. Wiązałoby się z koncepcjami głoszącymi pochwałę życia. A także z tymi 
ujęciami, które wskazują na potencjalność człowieka, a nie na jego istotę. Głowiń-
ski jeśli nie musi (interpretując literaturę), nie zapuszcza się na obszary filozofii, 
choć w jego znakomicie przygotowanych antologiach znajdziemy teksty z różnych 
dziedzin nauki. W każdym razie formuła „jestem kontent, że żyję” może być obja-
śniana filozoficznie. Przypomina koncepcje tych myślicieli, którzy pytali o to, co 
stanowi rewers życia. Owa kwestia przypomina filozofię Jeana-Paula Sartre’a. 
Poznawał ją Głowiński, gdy zajmował się teorią współczesnej powieści francuskiej.

Druga formuła ma charakter estetyczny. Głowiński wspomina, że w okresie 
starości zajmuje go problem fabuł przerwanych. Pisarz i tu odsyła do swoich opo-
wiadań, do Małych szkiców. Z tej perspektywy, jak zauważa, „życie jest czekaniem 
na to, jak takie czy inne fabuły się rozwiążą” (s. 474). Ciekawe, iż wymienione 
formuły pozostają wobec siebie w napięciu. Z jednej strony, pochwała życia, a więc 
uczestnictwa, z drugiej – satysfakcja kibica (sam Głowiński używa metaforyki 
sportowej). Zresztą ostatecznie górę bierze aktywizm. Badacz w późnym okresie 
swego życia nie dystansuje się wobec sporów politycznych. Zabiera głos. I nie są 
to chłodne komentarze, lecz z pasją wypowiadane osądy, również o poszczególnych 
osobach ze świata akademickiego (wspomina o „wojnie na chamstwo” ás. 478ñ). 
A i cały tom rozmów stanowi poświadczenie czynnej działalności naukowej i pu-
blicznej. 

Ostatnia część Czasu nieprzewidzianego, poświęcona ars vivendi, ma – jak już 
nadmieniłem – znaczenie dla szerszego odbiorcy. Możemy dowiedzieć się nie tylko, 
czym jest w wypadku naukowca satysfakcja zawodowa, lecz także – egzystencja 

4 Św. A u g u s t y n, Wyznania. Przekł., posł., kalendarium Z. K u b i a k. Wyd. 3, popr. Warszawa 
1987, s. 286.
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sensowna i „życie spełnione”. Warto przypomnieć, że w publikacjach przewodniko-
wych eksponowane miejsce zajmują książki Viktora E. Frankla, więźnia Auschwitz, 
twórcy koncepcji logoterapii, autora poradnika Człowiek w poszukiwaniu sensu 5. 
Skąd to odniesienie? Wydawca na ostatniej stronie okładki eksponuje właśnie 
słowa pisarza o „pobycie za murami getta” i o „życiu darowanym”. 

Ale opowieść Głowińskiego jest pasjonująca w kontekście naukoznawczym, gdy 
pytamy np. o to, jak uprawianie jakiejś dyscypliny wpływa na rozumienie świata. 
Takie zagadnienia zajmują dzisiaj przedstawicieli rozmaitych dziedzin. M.in. Bartosz 
Brożek stwierdza, że „myślenie prawnicze opiera się na równoczesnym wykorzysta-
niu i współpracy trzech mechanizmów poznawczych – intuicji, wyobraźni i rozu-
mienia języka” 6.

Nie mam pewności, czy właśnie te mechanizmy poznawcze są wyróżnikiem 
tylko myślenia prawniczego. Wspominano też o wielkiej wadze wyobraźni (literackiej) 
w naukach ścisłych 7. Znajdziemy niemało dociekań na temat pożytku z imaginacji 
w socjologii 8. Istotnie, warto pytać, co stanowi wyróżnik światopoglądu zbudowa-
nego na czytaniu literatury. Czy dałoby się na podstawie analizy Czasu nieprzewi-
dzianego odpowiedzieć na takie pytanie? Czy moglibyśmy się pokusić o taką re-
konstrukcję licznych publikacji Głowińskiego, aby wydobyć z nich to, co równocze-
śnie istotne w literaturze, ważne w polityce i niezbywalne w życiu publicznym? 
Spróbujmy.

Sądzę, że jednym z najistotniejszych rozdziałów Czasu nieprzewidzianego spół-
ki Głowiński i Wołowiec jest część O interpretacjach. Mówi w niej badacz o fascy-
nacjach literackich, o olśnieniach estetycznych. Przedstawia komentarze do swoich 
książek, wspomina o planach naukowych, z których nie wszystkie zostały zreali-
zowane, a zwłaszcza obszernie analizuje prace o wybitnym poecie polskim, Bole-
sławie Leśmianie. Na pytanie Wołowca: „Co w twórczości Leśmiana jest dla ciebie 
tak trwale pociągającego?”, uczony odpowiada: 

W przypadku Leśmiana kwestią podstawową jest jego język. Mnie język poetycki Leśmiana intere-
sował szczególnie, dlatego że w tym języku dzieje się niezwykle dużo. W istocie każde słowo jest warte 
komentarza, próbowałem takie właśnie komentarze pisać. [s. 293]

Następnie mówi o swoich dwóch książkach o Leśmianie, małej i dużej. Mała to 
tom wydany w serii „Biblioteka Analiz Literackich” 9, zawierający znakomite wy-
kładnie liryki. Duża to Zaświat przedstawiony 10. Jego pierwsza edycja ukazała się 
w 1981 roku. I właśnie do tego tomu Głowiński się odnosi: 

Tytuł książki nawiązuje do jednego z motywów niezmiernie ważnych w poezji Leśmiana, mianowi-
cie do jego fantazji na temat świata po śmierci. Ale też jest żartobliwym nawiązaniem do słynnej formu-
ły Romana Ingardena „świat przedstawiony”. [s. 294]

  5 V. E. F r a n k l, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Przeł. A. W o l n i c k a. Warszawa 2009.  
  6 B. B r o ż e k, Umysł prawniczy. Kraków 2019, s. 17.
  7 Zob. np. A. N. W h i t e h e a d, Nauka i świat współczesny. Przeł. s. M a g a l a. Warszawa 1988.
  8 Zob. C. W. M i l l s, Wyobraźnia socjologiczna. Przeł. M. B u c h o l c. Red. nauk., przedm. do wyd. pol. 

j. M u c h a. Warszawa 2007.
  9 M. G ł o w i ń s k i, Wiersze Bolesława Leśmiana. Interpretacje. Warszawa 1971.
10 M. G ł o w i ń s k i, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. Warszawa 1981.
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To pierwsze nawiązanie wydaje się oczywiste, drugie – raczej nie. Mówi jednak 
dużo o staranności uczonego w opatrywaniu książek tytułami. A sama ta nazwa 
wiele znaczy dla rozumienia polonistycznego światopoglądu Głowińskiego. Tytuł: 
Zaświat przedstawiony, łączy najważniejszy bodaj temat Leśmiana oraz dyskuto-
waną szeroko w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku kategorię 
struktury dzieła literackiego. Jak wiemy, strukturalizm warszawski adaptował do 
swojej koncepcji utworu niektóre składniki fenomenologicznej koncepcji literatury. 

Trzeba przypomnieć, że Głowińskiego interpretacje utworów autora Napoju 
cienistego są powszechnie uznawane zarówno przez polonistów, jak i przez slawistów 
oraz komparatystów. Tylko książka Zaświat przedstawiony zawiera olśniewające 
interpretacje liryki Leśmiana, a także kategorie analityczne, które przydały się 
w problematyzowaniu innych poetów i poetyk. To Głowiński jako pierwszy u nas 
wykorzystał epifanię w interpretacji literatury – jako kategorię poznania, nie zaś 
religii (Słowo i pieśń, Od poznania do epifanii). Wprowadził również do interpretacji 
literatury koncepcję Giambattisty Vica, którą i dzisiaj interesują się literaturoznaw-
cy oraz naukoznawcy różnych orientacji badawczych, choćby konstruktywiści 
(Leśmian, czyli poeta jako człowiek pierwotny). Dodam jeszcze, że także po wydaniu 
książek monograficznych Głowiński pisał świetne szkice o Leśmianie. Opublikował 
np. esej z dziedziny literaturoznawczej mikrologii o ptasim świecie autora Sadu 
rozstajnego i muszą go uwzględniać zwolennicy współczesnej zookrytyki 11. 

O zakresie oddziaływania Głowińskiego jako badacza twórczości Leśmiana 
łatwo się przekonać przeglądając książkę Małgorzaty Gorczyńskiej 12. W dociekliwej 
analizie pokazuje ona wpływ Głowińskiego na recepcję Leśmiana, a odniesienia do 
autora Zaświata przedstawionego znajdziemy na 70 stronicach. Dodajmy jeszcze, 
że Głowiński zainteresował się poetą w szkole średniej. Z wdzięcznością wspomina 
nazwisko polonistki, która poleciła uczniowi wiersze do lektury. O Leśmianie pisał 
też pracę magisterską (pod kierunkiem Jana Kotta), ale o jej tytuł Wołowiec nie 
zapytał. 

A zatem Leśmian to bodaj najważniejszy dla Głowińskiego poeta, który jedno-
cześnie zajmuje wyjątkowe miejsce w literaturze polskiej. Zresztą niejako przy 
okazji badacz podaje intrygującą linię poezji polskiej:

Zajmowałem się językowymi kategoryzacjami świata w tej poezji, zajmowałem się rolą zagadki i tak 
dalej. A także poszczególnymi wierszami, które starałem się zinterpretować. Wiersze Leśmiana są tak 
niezwykłe i tak bogate w znaczenia, że każdy wymagałby osobnej rozprawy. Pod tym względem Leśmian 
dorównuje największym, Kochanowskiemu, Mickiewiczowi i Słowackiemu. [s. 294]

W Czasie nieprzewidzianym o Leśmianie powiedziano sporo, Stanisława Jerze-
go Leca wzmiankuje się tylko raz. A i temu twórcy Głowiński poświęcił znakomite 
studia. W jednym z nich, zatytułowanym Aforyzmy, fraszki, liryki, zajmował się 
konstrukcją podmiotu w Myślach nieuczesanych, który był zbudowany inaczej niż 
w klasycznej aforystyce: 

Podmiot ów jest przekonany nie tylko o względności rzeczy, ale także o względności swoich sfor-

11 Zob. M. G ł o w i ń s k i, Świat ptasi w poezji Bolesława Leśmiana. W: Monolog wewnętrzny Telime-
ny i inne szkice. Kraków 2007.

12 M. G o r c z y ń s k a, Miejsca Leśmiana. Studium topiki krytycznoliterackiej. Kraków 2011.
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mułowań. Ironizuje własną postać dlatego, że w istocie nie potrafi dać jednoznacznego ujęcia danej 
sprawy 13. 

Następnie Głowiński cytuje jeden ze znanych aforyzmów z Myśli nieuczesanych: 
„Co to jest Chaos? To ten ład, który zniszczono przy Stworzeniu Świata”, a wresz-
cie podaje znakomitą wykładnię tych zdań 14. Leca się u nas przywołuje, ale nie tak 
często interpretuje. Oto podsumowanie Głowińskiego: 

W cytowanej wyżej maksymie narzucającym się czynnikiem jest kontrast pomiędzy znaczeniem 
„ładu” i „chaosu”. Względność uczestniczących w aforyzmie słów odbiera mu jego pewność i niezmien-
ność. Lec nie zabiega o ujmowanie zjawisk w stanie zakrzepłym i doskonałym, usiłuje raczej wydobyć 
na jaw istniejące w nich sprzeczności. Zaznacza je zwykle przez swoiste konstrukcje językowe, element 
sprzeczności staje się ich składnikiem 15.

Interpretacje Leca, również te dawniejsze, bo szkic o Myślach nieuczesanych był 
pisany jeszcze w warunkach cenzury, stanowią podstawę dla zrozumienia książek 
Głowińskiego o nowomowie. Wolno nawet zaryzykować stwierdzenie, że właśnie 
w koncepcji języka i w filozofii Leca znajdziemy zaplecze do analiz języka publiczne-
go; że autor Myśli nieuczesanych był „teoretykiem” nowomowy, uczył, jak czytać 
gazety w PRL. Istnieją, oczywiście, takie aforyzmy, których w latach 1960–1970 
Głowiński nie mógł analizować: „Prasa uciska”, „Argumętnie”, „Dr tautologii”, „Do-
gmatoł”, „Dom publicystyczny” 16 (a każdy z nich zasługuje na osobną rozprawkę 17).

Otóż właśnie „zawodowy” światopogląd polonisty mieściłby się między biegu-
nami wyobraźni literackiej i językowej, które odsłaniają twórczość Leśmiana z jed-
nej strony, a Leca – z drugiej. Każdy z tych pisarzy odnosi się do innych treści li-
teratury. Leśmian silniej łączy się z estetyką i filozofią, Lec – z pragmatyką języka 
i z mową publiczną. Znamienne, te dwa obszary zainteresowań obrazują antologie 
ułożone przez Głowińskiego w serii „Panorama”, Symbole i symbolika oraz Język 
i społeczeństwo 18.

Czas nieprzewidziany jest również wybornym, jeśli tak można to ująć, trakta-
tem autobiograficznym naukowca. Na książce wyeksponowany został podtytuł: 
Rozmowa-rzeka. Już ta formuła okazuje się intrygująca. W literaturze fachowej 
funkcjonuje wywiad-rzeka 19. Innowacja jest zrozumiała. Wołowiec to nie dzienni-
karz, lecz badacz. Choć uczestniczył w seminariach Głowińskiego, napisał pod jego 
kierunkiem pracę doktorską, to w tej chwili występuje przecież jako partner roz-
mowy. Symetrię podtrzymuje projekt okładki. Nazwiska interlokutorów zostały 
wydrukowane identyczną czcionką. Oczywiście, to Głowiński jest bohaterem książ-

13 M. G ł o w i ń s k i, Aforyzmy, fraszki, liryki. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne 
i interpretacje. Kraków 2000. Prace wybrane Michała Głowińskiego. Red. r. N y c z. T. 5, s. 450.

14 Cyt. jw.
15 G ł o w i ń s k i, Aforyzmy, fraszki, liryki, s. 451.
16 s. j. L e c, Myśli nieuczesane wszystkie. Wyd. 5. Red. L. K o ś k a. Warszawa 2015, s. 309, 383, 

394, 491, 497.
17 Zob. L. K o ś k a, Lec. Autobiografia słowa. Warszawa 2015.
18 Symbole i symbolika. Wybór, wstęp M. G ł o w i ń s k i. Warszawa 1990. – Język i społeczeństwo. 

Wybrał i wstępem opatrzył M. G ł o w i ń s k i. Warszawa 1980.
19 Zob. M. G ł o w i ń s k i, Wywiad-rzeka. Hasło w: M. G ł o w i ń s k i, T. K o s t k i e w i c z o w a, 

A. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a, j. S ł a w i ń s k i, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. 
i popr. Wrocław 1998, s. 631.
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ki, ale Wołowiec, kiedy trzeba, proponuje zmianę tematu konwersacji. Uzupełnia 
pewne kwestie. Dopowiada. 

Jak wiemy, Głowiński wielokrotnie zajmował się w swojej pracy badawczej 
zagadnieniami związanymi z dialogiem. Pisał o rozmaitych formach gatunkowych 
stylizowanych na rozmowę, analizował polifoniczność literatury, przedstawił swoją 
koncepcję intertekstualności... Nieuchronnie przymierzamy do tych rozpraw dys-
kusję Głowińskiego i Wołowca. Trudno byłoby utrzymywać, że Czas nieprzewidzia-
ny odsłania dialogiczność w rozumieniu Michaiła Bachtina. Jest inaczej. Najogólniej 
rzecz ujmując, struktura książki tak wygląda: Głowiński opowiada, Wołowiec 
słucha. Zresztą z rozsianych w książce wzmianek łatwo zrekonstruować taki właśnie 
jej charakter („O tym będziemy dalej mówić [...]” ás. 69ñ, „Będę o tym mówił dalej” 
ás. 73ñ). A więc to raczej Głowiński ma pewien plan opowieści. Prawdopodobnie 
ten układ komunikacyjny wyzwala narrację, modyfikuje tok wspomnień, sprawia, 
że Czas nieprzewidziany jest następnym ogniwem przedsięwzięcia reminiscencyj-
nego (po autobiografii oraz opowiadaniach), a nie dziełem suwerennym. Głowiński 
nie chce powtarzać rzeczy zapisanych wcześniej. Raczej podpowiada, gdzie znaleźć 
można rozwinięcie tego, o czym mówi teraz. 

Ale to układanie życia w kolejnych książkach autobiograficznych objaśnić by 
się dało inaczej, w zgodzie z tymi teoriami, które Głowiński nam kiedyś przybliżał. 
Według Georges’a Gusdorfa, wyśmienitego teoretyka i znawcy piśmiennictwa oso-
bistego: 

Uprzywilejowanie autobiografii polega [...] koniec końców na tym, że ukazuje [...] ona nie obiek-
tywne etapy jakiegoś życia – ich dokładne zbadanie jest zadaniem historyka – lecz wysiłek twórczy, aby 
przekazać sens własnej legendy. Każdy jest dla siebie głównym świadkiem; jednakże świadectwo, jakie 
daje, nie posiada ostatecznej ważności. I to nie tylko dlatego, że obiektywny krytyk zawsze znajdzie 
nieścisłości, lecz przede wszystkim dlatego, iż nie ma nigdy końca w tym dialogu życia z sobą samym, 
w poszukiwaniu własnego absolutu. Każdy jest tutaj dla siebie samego życiową stawką w grze, której 
nie można ani całkiem przegrać, ani całkiem wygrać 20.

Charakter tomu wolno wytłumaczyć jeszcze inaczej. Głowiński wielokrotnie 
udzielał wywiadów, również wybitnym przedstawicielkom sztuki reportażu. Zresz-
tą w książce wspomina np. istotny wywiad z Anką Grupińską zamieszczony w „Ty-
godniku Powszechnym”, w którym po raz pierwszy mówi o poholokaustowym wi-
talizmie 21. A przecież znamy też wywiad Głowińskiego z Teresą Torańską. Różni się 
on od Czasu nieprzewidzianego, przede wszystkim dlatego, że Torańska zadaje 
krótkie pytania, a niekiedy ożywia dialog jednym słowem. I otrzymuje wstrząsają-
ce odpowiedzi: o upokorzeniu, o milczeniu, o koszmarach sennych 22. Można więc 
stwierdzić, iż na te najtrudniejsze pytania Głowiński już odpowiedział, w książce 
Czas nieprzewidziany rozprawia na te tematy, na które chce.

20 G. G u s d o r f, Warunki i ograniczenia autobiografii. W zb.: Autobiografia. Red. M. C z e r m i ń s k a. 
Gdańsk 2009, s. 45–46 (przeł. j. B a r c z y ń s k i). Tematy teoretycznoliterackie: Archiwum prze-
kładów „Pamiętnika Literackiego”. Red. M. G ł o w i ń s k i. T. 9.

21 Zapisywanie zagłady. Z M. G ł o w i ń s k i m  rozmawia A. G r u p i ń s k a. Na stronie: http://www.
tygodnik.com.pl/kontrapunkt/50-51/glowinski.html (data dostępu: 15 XI 2019).

22 Rozmowa z prof. Michałem Głowińskim. W: Śmierć spóźnia się o minutę. Trzy rozmowy Teresy To-
rańskiej. Warszawa 2010.
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A zatem, czy Czas nieprzewidziany można sobie wyobrazić jako kolejny tom 
napisany przez Głowińskiego, a nie wspólnie z Wołowcem? Raczej nie. Badacz 
wielokrotnie wspomina o agorafobii, o kłopotach w nawiązywaniu kontaktu z in-
nymi, o obawach przed zawieraniem nowych znajomości. W tym kontekście Woło-
wiec jako słuchacz, jako wcześniejszy seminarzysta, jako uczeń, zapewnia swemu 
interlokutorowi poczucie bezpieczeństwa w rekonstrukcji przeszłości. Dodatkowym 
aspektem owej rozmowy jest to, że pomimo różnicy wieku, zgadzają się z oceną 
historii najnowszej i współczesności. Świetnie porozumiewają się, kiedy rekonstru-
ują PRL jako formację polityczną i ideową oraz estetyczną i obyczajową. W tym 
odtwarzaniu ważna okazuje się kompetencja naukowa interlokutorów. Tu zabiera-
ją głos na równych prawach. Wołowiec formułuje tezy nie tylko jako współautor 
świetnych haseł w Słowniku realizmu socjalistycznego 23, lecz także jako badacz 
awangardy w PRL 24. Jeśli chodzi o Głowińskiego, przydają się założenia struktu-
ralizmu. W kilku miejscach wydobywa badacz swoistość epoki, ukazując znaczenia 
słów ujętych w opozycje (sowiecki–radziecki, mieszczański–burżuazyjny). No i w tych 
rozmaitych modelach rekonstrukcji mieści się używanie kategorii historycznych. 
Gdy Głowiński i Wołowiec rozmawiają o dekadzie powojennej i zastanawiają się 
nad znaczeniem słowa „rewolucja”, nawiązują do koncepcji semantyki historycznej 
Reinharta Kosellecka (s. 45). 

A więc Czas nieprzewidziany ma strukturę dopowiedzeń. To zresztą osobliwość 
całego szeregu książek autobiograficznych. Tych zwłaszcza, które stanowią kolejne 
ogniwo cyklu wspomnieniowego. Tak jest i tu, Głowiński wraca pamięcią do wielu 
osób, zarówno z kręgu rodzinnego, z otoczenia szkolnego, jak i ze środowiska za-
wodowego oraz literackiego. Owe wzmianki o ludziach przywołuje badacz na różnych 
zasadach. Najbardziej wyraziste są portrety osób z kręgu zawodowego. Sporo pisze 
Głowiński o: Janie Józefie Lipskim, Romanie Zimandzie, Mirosławie Puchalskiej. 
O nich wszystkich przeczytamy zresztą w innych książkach Głowińskiego. Oddziel-
ne szkice poświęca naukowiec tym postaciom w tomie Realia, dyskursy, portrety 25. 
Najkrócej rzecz ujmując, wymienione one zostały na różnych zasadach. Głowiński 
pamięta z wdzięczności, a także ze względu na wpływ intelektualny i duchowy, 
który wiązał z poszczególnymi osobami, niekiedy zaś, aby odsłonić jakąś tajemnicę 
losu (niespełnione życie naukowe Puchalskiej). Na innych zasadach wspomina 
badacz swoich najbliższych współpracowników, a zwłaszcza Janusza Sławińskiego, 
o czym dalej. 

Ale z pewnością najważniejszy jest poznawczy wymiar Czasu nieprzewidziane-
go. Tak zresztą został tom zakwalifikowany formalnie. Książka stanowi przedsię-
wzięcie badawcze, sfinansowane przez grant ministerialny (historia Instytutu Badań 
Literackich Polskiej Akademii Nauk). Jako taka mieści się wśród innych inicjatyw 
związanych z dokumentacją uniwersyteckiego życia naukowego. Programy akade-
mickie istnieją zresztą w postaci tekstowej i filmowej oraz audialnej. Także Czas 
nieprzewidziany ma wielkie znaczenie dokumentalne. Nie dlatego, że nie dysponu-
jemy poświadczeniami historii nauki powojennej, która byłaby pisana z tak bliskiej 

23 Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Ł a p i ń s k i, W. T o m a s i k. Kraków 2004.
24 G. W o ł o w i e c, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer. Wrocław 1999.
25 M. G ł o w i ń s k i, Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice. Kraków 2011.
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perspektywy, czyli przez uczestnika wydarzeń. Wyznania Głowińskiego stanowią 
jedno z kilku świadectw autobiograficznych 26. W takim kontekście nie wydaje się 
znaczące, czy rekonstrukcja jest trafna, czy bezstronna. Ciekawi nas inna sprawa: 
czym różni się ta historia instytucji od pozostałych historii.

Poza tym jest wiele intrygujących przekrojów Czasu nieprzewidzianego. Wybie-
ram najważniejsze. Zajmujący bywa już zestaw kategorii, jakimi rozmówcy odnoszą 
się do przeszłości. Rozprawiają bowiem – jak wzmiankowałem – o osobach. Niepo-
dobna wyobrazić sobie rekonstrukcji historii nauki bez pokazania, jak w kolejnych 
dekadach radzili sobie z administrowaniem nauką: Stefan Żółkiewski, Kazimierz 
Wyka, Stefan Treugutt, Zbigniew Goliński. Niemało więc w tomie Głowińskiego 
i Wołowca uwag o koniunkturach politycznych i ich wpływie na prowadzenie badań 
literackich, a także o sporach ideowych i metodologicznych w zespołach pracujących 
w IBL. Zresztą o niektórych dyrektorach instytutu i powojennego życia akademic-
kiego Głowiński potrafi opowiadać w trybie anegdotycznym. Jak np. o Żółkiewskim 
i jego przedwojennej jeszcze koleżance ze studiów: 

Dyrektorem Instytutu był Żółkiewski. Ona [tj. Irena Sławińska] była wtedy po doktoracie i zdecy-
dowała się przenieść na KUL. Przyszła do Żółkiewskiego – znali się sprzed wojny – żeby mu to zakomu-
nikować. Żółkiewski powiedział: pani Ireno, niech pani tego nie robi, przecież my ten uniwersytet zli-
kwidujemy i będzie znowu kłopot z pracą dla pani. [s. 76]

Tak, nie może być zgłębiania przeszłości bez opisu instytucji. Czy analiza roli 
IBL nie stanowi najważniejszego naukowego wątku książki? Jednocześnie ma ona 
znaczenie indywidualne dla Głowińskiego, ale niewątpliwie wypowiada się też hi-
storyk w imieniu innych (współpracowników z zespołów badawczych i uczniów). 
Ma także wartość dla tych, którzy obserwowali działalność IBL z oddali. W środo-
wisku literaturoznawczym polonistyka uprawiana w IBL była paradygmatem no-
woczesnej humanistyki.

Inna sprawa, że polemika Głowińskiego dotycząca historii instytucji nakłada 
się na historię znajomości kolegów z lat uniwersyteckich, współpracowników 
i współautorów fundamentalnych opracowań z zakresu wiedzy o literaturze. Z pew-
nej perspektywy rozmowy Głowińskiego i Wołowca niejako równoważą fingowany 
wywiad z Januszem Sławińskim w „Kulturze Niezależnej”, stanowiący jego małą 
historię IBL 27. Rozdział Czasu nieprzewidzianego jest zatytułowany Polemika wokół 
Instytutu Badań Literackich. To bezsprzecznie partia książki o najwyższej tempe-
raturze emocjonalnej. Jakkolwiek w punkcie wyjścia mamy dzieje IBL, to przecież 
rozmowa dotyczy mnóstwa innych kwestii: lojalności pracownika wobec swojej 
instytucji, stosunku do PRL, pojmowania aktywności naukowej, intensywności 
wysiłku intelektualnego (Głowiński wspomina o kryzysie twórczym Sławińskiego), 
organizacji studiów wyższych...

Z perspektywy historii autobiografii akademickiej warto zauważyć, że w wielu 

26 Zob. S. Ż ó ł k i e w s k i, Cetno i licho. Szkice 1938–1980. Warszawa 1983, rozdz. Jak zakła- 
daliśmy Instytut Badań Literackich. – Transe, traumy, transgresje. 1: Niedobre dziecię. Z M. j a- 
n i o n  rozmawia K. S z c z u k a. Warszawa 2012. – R. L o t h, Zapamiętane. Z lat dawnych Insty-
tutu Badań Literackich PAN. Warszawa 2015. 

27 IBL od przedwczoraj do jutra. Rozmowa z J. S ł a w i ń s k i m. „Kultura Niezależna” 1988, nr 43. 
Przedruk w: J. S ł a w i ń s k i, Teksty i teksty. Warszawa 1990.
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nurtach i szkołach badawczych dochodziło do rozdźwięków i nieporozumień. W swo-
jej autobiografii Karl Jaspers rozdział 10 zatytułował Heidegger. Rozdział ten sta-
nowi surową ocenę wybitnego filozofa. Znamienne jednak, że różnice dotyczyły nie 
tylko publikacji: „Moje nastawienie wobec książki, oraz samego Heideggera, było 
kontynuacją owych napięć i dwuznaczności, które w zarodku tkwiły między nami 
od początku” 28.

Zresztą polemiki wewnątrz szkół badawczych znamy z historii humanistyki. 
Np. kontrowersje w szkole tartuskiej dotyczyły m.in. stosunku do tradycji filozo-
ficznej (od niechęci do akceptacji), a także pojmowania gramatyki generatywnej 29. 
W książce Głowińskiego i Wołowca krytyczny wobec Sławińskiego rozdział 7 zrów-
noważony jest rozdziałem 15: O „Słowniku terminów literackich”, w którym sporo 
przeczytamy o zasługach redaktora naukowego dla ostatecznego kształtu dzieła. 

A wreszcie w różnych modusach rekonstrukcji przeszłości wiele znaczy poka-
zywanie składników własnego dorobku. Tu analiza przeszłości ma charakter re-
windykacyjny. Głowiński podkreśla, jaką wartość przedstawia jego dorobek nauko-
wy nie tylko w Polsce, ale w perspektywie europejskiej (zwłaszcza wschodnioeuro-
pejskiej) i światowej, oraz co w swoim dorobku akceptuje i czego jest gotowy bronić, 
również w konfrontacji z innymi badaczami. Wylicza np., ile jego prac przetłuma-
czono na język angielski, francuski, rosyjski. I chodzi tu o publikowanie artykułów 
w najlepszych periodykach teoretycznoliterackich („New Literary History”) oraz 
w znakomitych wydawnictwach. Niekiedy Głowiński wyjaśnia jakieś pomyłki, któ-
re dotyczą jego dorobku. Wspomina nieporozumienie związane z koncepcją trady-
cji literackiej, przedstawioną w książce o Julianie Tuwimie: 

W pracy pewnej angielskiej polonistki przeczytałem, że ten mój rozdział jest świadectwem wpływu 
Eliota na literaturę polską i polską naukę o literaturze. Ale wtedy Eliota, w którego esejach tematyka 
tradycji literackiej jest kluczowa, nie czytałem. Jeszcze nie było polskiego przekładu, a w tamtym czasie 
nie znałem słowa po angielsku. [s. 218]

Ten incydent jest ciekawy. Odsłania nam przede wszystkim, jak jeden przypis 
może być interpretowany w autobiografii naukowca i w rozprawie na temat recep-
cji. Głowiński nie podaje nazwiska autorki i tytułu książki. A chodzi o pracę Jean 
Ward, T. S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy. Słowa badaczki wydają się rze-
czywiście zaczepne, bo nie poprzestaje ona na prostej konstatacji: 

Warto odnotować fakt, że Michał Głowiński stworzył we wczesnych latach sześćdziesiątych teorię 
tradycji literackiej, która ma sporo wspólnego z Eliotowskim ujęciem, a jednak nie powołał się ani razu 
na angielskiego autora 30. 

W przypisie Ward rozszerza swoje obserwacje, podkreślając m.in. rolę eseju 
Eliota Tradycja i talent indywidualny w koncepcji diachronii i synchronii Sławiń-
skiego i o konferencyjnej dyskusji na ten temat 31. 

Co do uwagi Głowińskiego, dopowiedzmy, że książka o Tuwimie ukazała się 

28 k. j a s p e r s, Autobiografia filozoficzna. Przekł., przypisy s. T y r o w i c z. Toruń 1993, s. 97.
29 Zob. B. Ż y ł k o, Semiotyka kultury. Szkoła tartusko-moskiewska. Gdańsk 2009, s. 80.
30 j. W a r d, T. S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy. Kraków 2001, s. 40.
31 Ibidem, s. 61, przypis 21.
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w 1962 roku, a polskie tłumaczenia esejów Eliota w 1963 roku 32. Dodajmy jednak, 
iż koncepcja Eliota cieszyła się popularnością i dyskutowano nad nią w Dwudzie-
stoleciu międzywojennym. Ekspertem od Eliota był Wacław Borowy, który opubli-
kował w „Marchołcie” szkic pod znamiennym tytułem T. S. Eliot jako krytyk literac-
ki i teoretyk tradycji 33. Po wojnie Borowy wykładał na warszawskiej polonistyce – 
legenda profesora żyła 34. 

Nie chodzi mi tu o rozstrzyganie, czy uwaga Ward okazuje się zasadna i fortun-
na. Chciałbym tylko dopowiedzieć to, co wiemy od teoretyków tradycji (także od 
Głowińskiego), że rozmaite koncepcje poznajemy również poprzez zapośredniczenie 
i nie zawsze sobie to uświadamiamy. Jednak z dzisiejszej perspektywy ta polemika 
z „anonimową” autorką jest ciekawa z innego jeszcze powodu. Uwidocznia, jak 
różni się jakaś sprawa postrzegana w porządku autobiografii, a jak, gdy rekonstru-
ujemy historię szkoły badawczej. Tradycją bowiem zajmowali się w latach sześć-
dziesiątych XX wieku nie tylko literaturoznawcy. Opracowanie o przekazywaniu 
dziedzictwa powstało w ramach warszawskiej szkoły historii idei. Jerzy Szacki 
akcentując konieczność przedstawienia dynamicznej treści przeszłości i wyróżnia-
jąc podmiotowe rozumienie tradycji, korzystał również z ujęć Głowińskiego i Sła-
wińskiego oraz innych literaturoznawców 35. 

Ale Głowiński spiera się nie tylko o drobiazgi, lecz także o sprawy zasadnicze. 
Do najciekawszych należy kontrowersja z Michałem Pawłem Markowskim dotyczą-
ca wykładni Gombrowicza. To o tyle ciekawe, że sposób czytania pisarza jest jed-
nocześnie polemiką o metodę, o znaczenie poetyki strukturalnej oraz o teorie po-
strukturalne. Przypomnijmy, o co chodzi. Markowski sięga po książkę Gombrowicz 
i nadliteratura 36, która zbiera prace Głowińskiego o autorze Kosmosu. Markowski 
krótko streszcza myśl Głowińskiego i stwierdza: „Nie może tu być zgody. Gombro-
wicz, owszem, parodiował rozmaite konwencje, ale nie nadliteratura była jego ob-
sesją, lecz życie samo” 37. To do tych słów odnosi się Głowiński i zauważa, iż nie 
należy do pozytywistycznych „wpływologów”, oraz uwypukla swoje stanowisko: 

Wydaje mi się, że Gombrowiczowi jest obce pojęcie literatury zarówno jako mimesis, jak i jako 
ekspresji. On reprezentuje kierunek, który można by nazwać estetyką intertekstualną. [s. 308] 

Na tym Głowiński nie kończy. Chodzi mu o to, iż za owym nasyceniem tekstów 
kryje się pewna teoria kultury (s. 308). 

Nie chcę tego intrygującego sporu komentować szerzej. Podkreślę tylko, że 
słowa autora Zaświatu przedstawionego nie usuwają kontrowersji. Debata dotyczy 
spraw podstawowych. Głowiński pragnie zgłębić literaturę, Markowski – Gombro-

32 Th. s. E l i o t, Szkice literackie. Red., wybór, przedm., przypisy W. C h w a l e w i k. Przekł. H. P r ę c z-
k o w s k a, M. Ż u r o w s k i, W. C h w a l e w i k. Warszawa 1963.

33 W. B o r o w y, T. S. Eliot jako krytyk literacki i teoretyk tradycji. „Marchołt” 1934/35, nr 4. Przedruk 
w: Studia i szkice literackie. Wybór, oprac. Z. S t e f a n o w s k a, A. P a l u c h o w s k i. T. 1. War-
szawa 1983.

34 Zob. Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1980–1950. Wybór szkiców i wspomnień A. B i e r-
n a c k i. Lublin 2005.

35 j. S z a c k i, Tradycja. Warszawa 1971 (wyd. 2, poszerz.: Warszawa 2010).
36 M. G ł o w i ń s k i, Gombrowicz i nadliteratura. Kraków 2001.
37 M. P. M a r k o w s k i, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura. Kraków 2004, s. 23.
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wicza. Głowińskiego zajmuje systemowe rozumienie rozmaitych stylistyk autorskich 
(i kultury). Markowski wnika w dylematy osoby. Głowiński czyta strukturalnie, 
Markowski – hermeneutycznie. Dzisiaj potrafimy docenić jeden i drugi tryb rozpo-
znawania estetyki Gombrowicza. Tu chciałbym zwrócić uwagę na to, jak Głowiński 
kwalifikuje słowa Markowskiego. Badacz przypomina: 

Moje ujęcie wywołało po latach polemikę profesora Michała Pawła Markowskiego. Nie mam do 
niego o tę polemikę pretensji, w pełni mieści się w normach polemiki naukowej, tylko że nie mam ocho-
ty z nim się zgadzać. [s. 307]

Głowiński w tym miejscu jest nazbyt wyrozumiały wobec retoryki Markowskie-
go. Nadmienię jedynie, że podrozdział polemiczny Czarnego nurtu zatytułowany 
został Masło zbyt Maślane 38. 

Twórczość Głowińskiego była wielokrotnie omawiana. Świetne wprowadzenie 
do jego pisarstwa stanowi wstęp do Prac wybranych ogłoszonych przez oficynę 
„Universitas” – Michała Głowińskiego poetyka nowoczesna: strukturalizm, teoria 
komunikacji literackiej, historyczna poetyka kulturowa 39. Nycz kieruje w nim uwa-
gę nie tylko na to, jak rozrastała się koncepcja Głowińskiego (od badania poetyki 
dzieła literackiego do teorii dyskursu). Podkreśla też, ile kategorii analitycznych 
wypracował autor Poetyki i okolic. 

Ale twórczość Głowińskiego omawiają również slawiści i komparatyści. Stanley 
Bill we wstępie do anglojęzycznego wyboru pism badacza zaznacza, że broniąc 
autonomii literatury, otwiera Głowiński literaturoznawstwo na inne dyscypliny 
społeczne i humanistyczne. A trwałym wkładem do nauki są jego studia nad mową 
totalitarną 40. 

A b s t r a c t

JERZY MADEJSKI University of Szczecin 
ORCID: 0000-0003-2911-2770

CONVERSATION, AUTOBIOGRAPHY AND THE ART OF LIFE (OF MICHAŁ GŁOWIŃSKI)

The reviewer discusses the book Czas nieprzewidziany. Długa rozprawa bez pana, wójta i plebana 
(Unpredictable Time. A Long Conversation without a Squire, a Bailiff and a Parson) on a few planes. The 
scholar points out that Głowiński and Wołowiec’s volume may be seen as a peculiar guidebook to  
the art of life which tells, for example, how literature helps habituate the drama of existence (after the 
Shoah). Nevertheless, the book in question is also an example of interlocutory literature since it reveals 
the past as a result of the interlocutors’ cooperation. Ultimately, it is an unusual (vide “spoken”) auto-
biography. A prominent place in the book is occupied by an attempt to put an order and to hierarchise 
Głowiński’s scholarly achievements.

38 Ibidem, s. 20.
39 r. N y c z, Michała Głowińskiego poetyka nowoczesna: strukturalizm, teoria komunikacji literackiej, 

historyczna poetyka kulturowa. W: M. G ł o w i ń s k i, Powieść młodopolska. Studium z poetyki hi-
storycznej. Kraków 1997. Prace wybrane Michała Głowińskiego. T. 1.

40 s. B i l l, Introduction: The Critic’s Revenge. W: M. G ł o w i ń s k i, Totalitarian Speech. Transl. 
s. B i l l. Frankfurt am Main 2014.
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PIOTR BOGALECKI Uniwersytet Śląski, Katowice

„USŁUGI BEZIMIENNE” FIGURA MARANA W TWÓRCZOŚCI  
ALEKSANDRA WATA*

Maran: każdy, kto zachowuje wierność sekretowi, którego 
nie wybrał 1.

Aleksander Wat należy do autorów, o których hebrajskości mówić da się – by stra-
westować przejmującą puentę z wiersza Charlesa Reznikoffa 2 – w każdym literatu-
roznawczym języku pod słońcem. Badacze jego tekstów czynią to od dawna; imię 
ich Chmara, ich zaś odczytania – w istocie różnojęzyczne 3 – liczne jak gwiazdy na 
niebie. Być może rzecz to oka, być może nieboskłonu, nie potrafię jednak odnaleźć 
na nim konstelacji włączającej w obręb naukowych dociekań dotyczących dorobku 
Wata figurę marana. Także dziś – kiedy dzięki rosnącemu zainteresowaniu filozo-
ficznymi i kulturowymi aspektami maranizmu 4 dostrzeżenie jej znaczenia dla au-
tora Ciemnego świecidła staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek – nie zdaje się ona 

* Artykuł powstał w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki Fenomen maranizmu: żydowska 
„tradycja ukryta” i nowoczesność o numerze 2017/25/B/ HS2/02901. Za inspirujące rozmowy 
towarzyszące powstawaniu tekstu oraz za udzieloną mi pomoc chciałbym podziękować zwłaszcza 
A g a c i e  B i e l i k - R o b s o n, A d a m o w i  D z i a d k o w i  oraz A d a m o w i  L i p s z y c o w i, a także 
M a r c i e  B a r o n - M i l i a n, P i o t r o w i  S a d z i k o w i  i  P r z e m y s ł a w o w i  S t r o ż k o w i.

1 j. D e r r i d a, Aporias. Dying – awaiting (one another at) the „limits of truth” (mourir – s’attendre 
aux „limites de la vérité”). Transl. t. D u t o i t. Stanford 1993, s. 81.

2 Zob. Ch. R e z n i k o f f, Jozue w Sychem. W: Co robisz na naszej ulicy. Wybór, przekł., oprac. 
P. S o m m e r. Poznań 2019, s. 69.

3 Literaturoznawcze analizy żydowskości dorobku Wata przekroczyły granice polszczyzny już wiele 
lat temu; poza fragmentami monografii t. V e n c l o v y  Aleksander Wat. Obrazoburca (Przeł. 
j. G oś l i c k i. Kraków 1997; wyd. oryg.: New Haven 1996) warto wymienić tu chociażby artykuł 
G. Z l a t k e s a  The 4th Warsaw Mystic – Aleksander Wat’s Encounter with the Devil in History, 
zamieszczony w książce zbiorowej Aleksander Wat und „sein” Jahrhundert (Hrsg. M. F r e i s e, 
a. L a w a t y. Wiesbaden 2002) oraz prawie stustronicowy rozdział monografii M. B e n e š o v e j 
Ve světle kabaly: Židovská mystika v polské literatuře meziválečného období (Praha 2017, s. 55–151), 
stanowiący najpełniejszą syntezę kabalistycznych inspiracji w twórczości autora Mojego wieku.

4 Zob. zwłaszcza prace Y. Y o v e l a: Spinoza and Other Heretics. t. 1: The Marrano of Reason (Prin-
ceton 1992) oraz The Other Within: The Marranos: Split Identity and Emerging Modernity (Princeton 
2009), a także zbiór studiów The Marrano Phenomenon Jewish „Hidden Tradition” and Modernity 
pod redakcją a. B i e l i k - R o b s o n  (Basel 2019), jak też inne teksty tej autorki, zwłaszcza mo-
nografię Jewish Cryptotheologies of Late Modernity: Philosophical Marranos (London – New York 
2014).

Pamiętnik Literacki CX, 2019, z. 4, PL ISSN 0031-0514
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lśnić światłem na tyle silnym, by rzucać się w oczy i, niczym w kabalistycznej 
Księdze blasku, przyćmiewać całą resztę. Dla historyczno-kulturowej figury mara-
na cecha to wręcz konstytutywna: żadna z niej supernowa, co najwyżej (nomen 
omen) czerwony karzeł, rozświetlany ogniem inkwizycyjnych stosów średniowiecz-
nej Hiszpanii czy Portugalii, a w późniejszych wiekach – rękoma sabbatajczyków 
i frankistów, następnie zaś zsekularyzowanych przechrztów, wychrztów, mechesów 
czy reprezentantów „żydokomuny” – sam rzucający iskry pod ogniska nowożytnych 
przemian i przewrotów. Podążanie śladami odciśniętymi w literaturze polskiej przez 
tak rozumianych maranów 5 jawi się jako zadanie fascynujące: nie ograniczają się 
bowiem one do światów przedstawionych dramatu i prozy (Nie-Boska komedia 
Zygmunta Krasińskiego, Przechrzta Michała Bałuckiego, Mechesy Mariana Gawa-
lewicza, Don Ildebrando Gustawa Herlinga-Grudzińskiego itd.) ani do wypowiedzi 
dyskursywnych (od „Żydów” i mechesów Cypriana Norwida do pracy O sytuacji 
pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku Artura Sandauera 6), a tym 
bardziej do pism samych żydowskich konwertytów (na czele z Księgą słów Pańskich 
Jakuba Franka, której brawurową interpretację jako powieści pikarejskiej przed-
stawiła ostatnio Agata Bielik-Robson 7), lecz obejmują również szerokie spektrum 
zróżnicowanych strategii szyfrowania i kamuflażu, pozwalających zarazem ukryć 
i wypowiedzieć tajemnicę złożonej maranicznej tożsamości (jak w utworach – by 
ograniczyć się tu jedynie do kilku charakterystycznych przykładów – Stanisława 
Lema, Teodora Parnickiego, Jana Brzechwy, Stanisława Jerzego Leca, Juliana 
Kornhausera czy Piotra Sommera). Siłą rzeczy zagadnienia te sytuują się na mar-
ginesie opracowań poświęconych „literaturze polsko-żydowskiej” czy „problematy-
ce żydowskiej w literaturze polskiej” 8; konsekwentnie redukowane są również 
w odczytaniach koncentrujących się na poszukiwaniu (śladów) sacrum w literatu-
rze tudzież wpisujących się w tradycję literatury religijnej. Marani literatury polskiej 
wydają się kłopotliwi dla jednych i dla drugich – podobnie jak przedwojenni „me-

5 Choć zdaję sobie sprawę, że w encyklopedycznym znaczeniu „marranos” to późnośredniowieczni 
konwertyci iberyjscy, w tekście niniejszym wychodzę z założenia, iż figurę marana – ponieważ 
właśnie ona rozpoczyna długi i ważny dla historii Europy oraz świata szereg postaci żydowskiego 
pochodzenia, które po przyjęciu chrześcijaństwa mniej lub bardziej niejawnie nawiązują do juda-
izmu w swych praktykach kulturowych – warto potraktować szerzej: jako ich synekdochę, a nawet 
metaforę, jak woli E. M a r k s  (Marrano as Metaphor: The Jewish Presence in French Writing. New 
York 1996). Podobnie postępują autorzy przywołani w poprzednim przypisie – np. Y o v e l  (The 
Other Within: The Marranos, s. IX), wychodzący od historii iberyjskich marranów i deklarujący, iż 
„posługuje się nią jako środkiem do prowadzenia szerszej refleksji filozoficznej”, a także J. Derri- 
da, którego rozsiane tu i ówdzie maraniczne rozważania wykorzystuję jako motta kolejnych części 
artykułu (marańskie aspekty myśli Derridy w najpełniejszy sposób opisuje a. B i e l i k - R o b s o n 
áBurn After Reading: Derrida, the Philosophical Marrano. W zb.: Divisible Derridas. Ed. V. E. T a y-
l o r, S. G. N i c h o l s. Aurora 2017ñ).

6 Na temat tekstów Sandauera oraz innych „kryptobiografii Polaków pochodzenia żydowskiego” 
powstających w PRL, w tym autobiograficznych tekstów Michała Głowińskiego, zob. a. H e l l i c h, 
Gry z autobiografią: przemilczenia, intelektualizacje, parodie. Warszawa 2018.

7 a. B i e l i k - R o b s o n, Burzliwy żywot amureca, czyli jak Jakub Pannę zdobywał: „Słowa Pańskie” 
Franka jako powieść łotrzykowska. „Wielogłos” 2019, nr 2 (w druku; korzystałem z pliku udostęp-
nionego przez autorkę). Na temat marańskich korzeni i charakteru powieści pikarejskiej zob. 
Y o v e l, The Other Within: The Marranos, s. 263–283.

8 W. P a n a s, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin 1996.
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chesi”, budzący „wstręt” i „obrzydzenie” zarówno Polaków katolików, jak i prawo-
wiernych Żydów 9. Chociaż nie dziwi, że marańskim śladem nie zdecydowali się 
podążyć badacze twórczości autora Dziennika bez samogłosek, tenże trop – podsu-
wany zresztą przez niego samego – wydaje się co najmniej obiecujący. Przechrzczo-
ny na katolicyzm, niepokorny syn „słynącego z mądrości i dobroci” (W 303) 10 
Mendla Michała Chwata przez większą wszak część życia żydowskość raczej ukry-
wał, a w okresie młodzieńczym usiłował wręcz, jak przyznawał po latach, „odejść 
od żydostwa za wszelką cenę” (M-1 396). Dopiero od pewnego momentu staje się 
Wat – jak powiada w Kartkach na wietrze – „łapczywy na każdy strzęp [...] [swojej] 
genealogii” (Dz 260) i eksponować zaczyna bogate dzieje swej „fantastycznej rodzi-
ny” (Coś niecoś o „Piecyku”, W 304). „Stary” ów, „rabiniczny” ród, rzekomo wywo-
dzący się od samego króla Dawida, obejmować miał wiele prześwietnych postaci: 
od „jedenastowiecznego filozofa z Troyes, Raszi, którego aramejskie komentarze do 
ksiąg Starego Testamentu [...] figurują w każdej hebrajskiej edycji Biblii”, przez 
Abrahama Lurie, przedstawionego w Coś niecoś o „Piecyku” jako XVI-wieczny od-
nowiciel „kabały, której ojciec mój był najbardziej może wtajemniczonym znawcą” 
(W 296), do „cadyka-cudotwórcy z Kozienic, do którego jeździł książę Czartoryski” 
(M-2 363), a wreszcie „wielkiego rabina, Mojszego Arona Kronsilbera” (M-2 363). 
Potężne ich dziedzictwo – „w miarę starzenia” doświadczane przez Wata „coraz 
głębiej” (Kartki na wietrze, Dz 260) – omawiali jego monografiści na różne sposoby, 
próbując poradzić sobie z charakterystycznym dla poety „osobliwym stopem juda-
izmu i chrześcijaństwa”, którego powstawaniu towarzyszyło, przynajmniej zdaniem 

  9 Zasadniczą treść opublikowanej w 1930 roku broszury M. T u r k o w a  Polacy, Żydzi i mechesi 
(Warszawa 1930, s. 16) wieńczy zdanie: „Wstrętni są ci mechesy. Obrzydzenie bierze człowieka na 
myśl o nich”, po którym jej autor – polski Żyd – oświadcza, że „w wielkim dziele porozumienia 
polsko-żydowskiego oni nie mają żadnego udziału. Należy się ich wystrzegać, gdyż oni właśnie 
ponoszą dużą winę, za nienormalny stan, jaki w stosunkach tych istnieje”. Znacznie częściej 
o knowaniach przechrztów donoszono z perspektywy nacjonalistycznej; na wstępie antysemickiej 
publikacji Żydzi chrzczeni (Warszawa 1935) – przedstawiającej historycznych maranów jako Żydów 
„udających chrześcijan, by tym lepiej chrześcijanom prawdziwym szkodzić” (s. 44) – jej autor, 
S. K o w a l s k i, deklaruje: „Praca nasza ma za zadanie przestrzec Polaków i w ogóle nie-Żydów 
przed możliwością zdrady ze strony pozornie nawróconych Żydów, przenikających pod maską 
chrztu do naszego społeczeństwa” (s. 5). 

10 Skrótem tym odsyłam do tomu a. W a t a  Wybór wierszy (Oprac. a. D z i a d e k. Wrocław  
2008. BN I 300). Ponadto stosuję następujące skróty, cytując inne dzieła a. W a t a: B = Bezro- 
botny Lucyfer i inne opowieści. Wybór, oprac. W. B o l e c k i, j. Z i e l i ń s k i. Wstęp W. B o l e c- 
k i. Warszawa 1993; Dz = Dziennik bez samogłosek. Oprac. przypisami i indeksem opatrzyli 
k. i P. P i e t r y c h o w i e. Wyd. zmienione. Warszawa 2001; K = Korespondencja. Część pierwsza. 
Wybór, oprac. a. K o w a l c z y k o w a. Warszawa 2005; KM = Kobiety z Monte Olivetto. Dramat 
w trzech aktach, pięciu odsłonach. Oprac., przedm. j. Z i e l i ń s k i. Warszawa 2000; M = Mój wiek. 
Pamiętnik mówiony. Oprac. nauk. r. H a b i e l s k i. Kraków 2011; N = Notatniki. Transkr. i oprac. 
a. D z i a d e k, j. Z i e l i ń s k i. Warszawa 2015; P = Poezje. Oprac. a. M i c i ń s k a, j. Z i e l i ń s k i. 
Posł. j. Z i e l i ń s k i. Warszawa 1997; Pb = Publicystyka. Zebr., oprac., przypisami, posłowiem 
i indeksem opatrzył P. P i e t r y c h. Warszawa 2008; Ś = Świat na haku i pod kluczem. Eseje. Oprac. 
k. R u t k o w s k i. Warszawa 1991; U = Ucieczka Lotha. Wstęp, oprac. tekstu, przypisy W. b o- 
l e c k i. Posł. t. V e n c l o v a. Warszawa 1996; UO = Utwory odnalezione. Oprac. a. D z i a d e k. 
„Zeszyty Literackie” 2009, nr 4; WŚ = Wiersze śródziemnomorskie. – Ciemne świecidło. Oprac. 
j. Z i e l i ń s k i. Gdańsk 2008. Liczby po skrócie oznaczają stronice; w razie potrzeby podaję też 
numer tomu, oddzielając go łącznikiem od skrótu.
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Tomasa Venclovy, poczucie „oczywistej porażki prób pogodzenia wiary w jedno 
z wiarą w drugie” 11. Inaczej proces ten postrzega Jarosław Borowski, stawiający 
tezę, że po 1962 roku „judaizm i katolicyzm – do tej pory rozdzielone przez fakt 
konwersji – schodzą się w jedno, jakby stapiają się w »judeochrześcijańską« synte-
zę” 12. Prosty schemat ten komplikuje Sławomir Żurek, według którego następują-
ca „w ostatnim okresie” drogi twórczej Wata „wyraźna ewolucja postaw mesjańskich” 
doprowadziła go do „własnej koncepcji mesjańskiej (inspirowanej w dużej mierze 
mistyką kabalistyczną), będącej podsumowaniem osobistych doświadczeń religij-
nych i poetyckich”: młodzieńczych „biblijno-talmudycznych” oraz późniejszych 
„chrześcijańskich” 13. Z kolei w agonicznej interpretacji Przemysława Rojka – prze-
konanego, że judaizm i chrześcijaństwo zawsze „wchodzić będą ze sobą w kolizję” 
– w twórczości i życiu Wata to „żydowskość przemaga chrześcijaństwo”, gdyż (przy-
najmniej zdaniem badacza) „tożsamość żydowska w pełniejszy sposób pozwalała 
mu się uporać tak z przemożną, demoniczną nonsensownością historii, jak z nie 
mniej przemożną i nie mniej demoniczną chorobą” 14. Znacznie ostrożniejszy jest 
z kolei Józef Olejniczak, podkreślający, co prawda, fakt ewolucji „duchowości poety”, 
lecz zaznaczający przy tym, że duchowość ta pozostać winna „tajemnicą”, „przed-
miotem hermeneutyki pytań i odpowiedzi” 15. O krok dalej idzie wreszcie Tomasz 
Żukowski, odczytujący oparte na „zestawieniu motywów chrześcijańskich i żydow-
skich w postaci Chrystusa” wiersze Wata jako „szczególną mapę napięć, między 
którymi rozpięty jest podmiot” skazany na „doświadczanie sprzeczności” i fanta-
zjujący o „ucieczce poza totalność [obu] tradycji” 16. Dialektyka zatem, ewolucja, 
agon, idiom czy negacja? Ostatecznie rozstrzygnąć nie sposób, nieciągły zaś cha-
rakter przepastnego dzieła niespełnionego konwertyty sprzyja raczej kontrowersjom 
niż konsensusom.

Choć próba interpretacji złożonej twórczości Wata z perspektywy wyznaczonej 
przez figurę marana z pewnością nie rozwiąże streszczonego tu sporu, umożliwia 
jego rekonfigurację: niektóre jego elementy usuwa w cień, inne uwidacznia, część 
zaś z nich łączy z sobą w inny – mam wrażenie, że zasługujący na uwagę – sposób. 
Dotyczy to zwłaszcza relacji komunizmu i chrześcijaństwa, na które kolejno „chrzci 
się”  obrazoburczy potomek króla Dawida; właśnie dzięki ich kontaminacji i różni-
cowaniu wyłonić mógł się w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku zin-
dywidualizowany, maraniczny podmiot pisarstwa Wata: efekt różnicy raczej niźli 
sumy bądź syntezy. Przy całej swej idiomatyczności podmiot ten wykazuje wszak-
że podstawowe cechy modelowego podmiotu maranicznego, zwłaszcza zaś trzy 
charakterystyczne właściwości jego kształtowania się: 1) moment tożsamościo- 

11 V e n c l o v a, op. cit., s. 426.
12 j. B o r o w s k i, „Między bluźniercą a wyznawcą”. Doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra 

Wata. Lublin 1998, s. 234.
13 S. J. Ż u r e k, Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świe-

tle tradycji i teologii żydowskiej. Lublin 2004, s. 230, 217, 234.
14 P. R o j e k, „Historia zamącana autobiografią”. Zagadnienie tożsamości narracyjnej w odniesieniu 

do powojennej liryki Aleksandra Wata. Kraków 2009, s. 95, 153, 416.
15 j. O l e j n i c z a k, W-Tajemniczanie – Aleksander Wat. Katowice 1999, s. 105, 125.
16 t. Ż u k o w s k i, Obrazy Chrystusa w twórczości Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza. Warsza-

wa 2013, s. 314–315.
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wego rozszczepienia, z którego, zdaniem Yirmiyahu Yovela, zrodzić może się wy-
łącznie specyficzny typ „tożsamości zmieszanej bądź podzielonej, w której Inny 
zachowany zostaje w jaźni i częściowo ją konstytuuje” 17; 2) moment opowiedzenia 
się po stronie „heretyckiej” zasady przeżycia, ewokującej – cechującą szybko seku-
laryzujących się conversos – „implicytną filozofię immanencji”, której założenia 
streszcza Yovel w sloganie: „nie istnieje nic prócz życia i umierania na tym świecie; 
to, co leżeć ma poza nim, jest pustą spekulacją” 18; 3) wreszcie zaś moment prze-
zwyciężenia bierności i aktywnego włączenia się w zadanie naprawy świata („tikkum 
olam”), co skutkuje m.in. pojawieniem się nowego typu solidarności czy wręcz – jak 
chce filozof – „wyjątkowej intymności” 19, przekraczającej granice kręgów wyznanio-
wych. Według Yovela, opisany w ten sposób podmiot – którego pojawienie się „an-
tycypuje główne cechy i postulaty zachodniej modernizacji” 20, widoczne u takich 
potomków maranów, jak Miguel de Cervantes, Michel de Montaigne czy Baruch 
Spinoza – nie staje się żydowski i chrześcijański zarazem, lecz raczej ani taki, ani 
taki 21: stanowi wysoce indywidualną oraz dynamiczną rekonfigurację obu wiar 
i tradycji, w której „ja” wyłonić się może jedynie jako efekt intelektualnego, niepo-
równywalnie głębszego niż wcześniej, przepracowania ich obu. Będę starał się 
dowieść, że właśnie taki wewnętrzny wysiłek – nie unikający sprzeczności, lecz 
sprzęgający je z sobą i wprzęgający w służbę myśli – podjął w swych utworach 
Aleksander Wat. Aby jednak mogło się to udać, rozpocząć muszę nie od niego ani 
nawet nie od Aleksandra Chwata – lecz od autora znanego jako Stefan Bergholz.

Podniesiona przyłbica Stefana Bergholza

Aby powstał efekt hełmu, wystarczy, że użycie wizjera będzie 
m o ż l i w e  i ktoś będzie udawał, że go używa. Nawet wtedy, gdy 
jest on f a k t y c z n i e  podniesiony, możliwość jego opuszczenia 
oznacza, że ktoś może pod jego osłoną widzieć, nie pozwalając 
zarazem, by go zobaczono lub zidentyfikowano 22.

Do historii literatury przeszedł Bergholz jako autor jednego tłumaczenia oraz jed-
nego, ponad 70-stronicowego eseju, opublikowanego w 1961 roku jako wprowa-
dzenie do Opowieści fantastycznych Abrama Terca 23. Nie tylko z powodu swej ob-
jętości wstęp ten – noszący skromny tytuł Czytając Terca – przykuwać musiał 
uwagę; w zapowiedzi książki „Kultura” ochrzciła go mianem „wielkiej przedmowy” 
i zapewniała, że zainteresuje on „polskiego czytelnika oryginalnymi rozważaniami 
na temat współczesnej literatury polskiej” 24. Choć – jak po latach wspominać będzie 

17 Y o v e l, The Other Within: The Marranos, s. 78.
18 Ibidem, s. 98.
19 Ibidem, s. 313.
20 Ibidem, s. 338.
21 Zob. ibidem, np. s. 58, 98, 164.
22 j. D e r r i d a, Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka. Przeł. t. Z a-

ł u s k i. Warszawa 2016, s. 27.
23 a. t e r c, Opowieści fantastyczne. Przeł. j. Ł o b o d o w s k i, S. B e r g h o l z. Paryż 1961. Bergholz 

jest autorem przekładu opowiadania Gołoledź. 
24 Nowości biblioteki „Kultury”. „Kultura” 1961, nr 12, s. 162.
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Herling-Grudziński – jakiś czas potem wyśle Wat „masę listów do przyjaciół z za-
pytaniem, co sądzą o nowej gwieździe eseistyki polskiej nazwiskiem Stefan Bergholz”, 
swą „wielką przedmowę” przygotowywać miał „umierając ze strachu” 25. W rzeczy 
samej, wiedział poeta, że tekst ów będzie dlań pod wieloma względami przełomowy, 
stanowiąc – jak czytamy u Venclovy – jego „pierwszy wkład do literatury polskiej 
ukazującej się poza zasięgiem cenzury” i „pierwszą okazję do wyłożenia swoich 
długo dojrzewających przemyśleń na temat specyficznych cech ideologii stalinow-
skiej i sztuki sowieckiej” 26. W Notatnikach o „szkicu [...] opublikowanym pod na-
zwiskiem Stefana Bergholza” pisał Wat wręcz jako o wystąpieniu „z podniesioną 
przyłbicą”, w którym „nareszcie mógł wypowiadać swoją opinię bez cenzora 
zewnętrzánegoñ i wewnętrznego” (N 500). Podobnych sformułowań używał w liście 
z 20 X 1961, adresowanym do Herlinga-Grudzińskiego – wspominając o porzuceniu 
„cenzorka”, „jąderka zniewolenia i strachu, oglądania się wstecz i na boki, nieświa-
domego i zamrożonego” (K 276) – a także w liście do Jerzego Giedroycia, z 2 VIII 
1961, w którym, informując o postępach w pracy, wyznawał: „Piszę drastycznie, 
szczerze, zjadliwie, bez cenzora” (K 190). Już w następnym zdaniu zastanawiał się 
jednak: „Jak zachować sekret?” – po czym dopytywał: „Czy nie widzi Pan możliwo-
ści ewentualnego czyjegoś parrainage’u?” (K 190). Sekret starano się, owszem, 
zachować (np. w liście do Czesława Miłosza z listopada tego samego roku nie ujaw-
nia Giedroyc, kto kryje się pod pseudonimem, pisząc jedynie, że „za parę miesięcy 
Bergholz będzie mógł zająć się działem krajowym [»Kultury«] [...]” 27), zatem to Wat 
mógł stopniowo odsłaniać go sam: z początku nadmiernym zatroskaniem o losy 
przedmowy 28, następnie rozwijając jej tezy w wystąpieniu na sowietologicznej kon-
ferencji w Oksfordzie, wreszcie w 1963 roku oficjalną prośbą o status emigranta 
politycznego. W ataku, jaki przeprowadziła wówczas na Wata prasa krajowa, jego 
„sekretną” publikację, rzecz jasna, mu wypomniano: warszawska „Kultura” nie 
omieszkała zaznaczyć, że gdy autor Antyzoila „po raz pierwszy, w roku 61, produ-
kował się w nowym ideologicznym charakterze, uczynił to pod pseudonimem Stefan 
Bergholz” 29.

Dlaczego wydaje mi się to ważne? Nie z powodu sowietologicznych czy histo-
rycznoliterackich ambicji „wielkiej przedmowy” – lecz dlatego, że publikujący ją 
w sekrecie Wat, w istocie sekret w niej wyjawia. Gdy po erudycyjnych akapitach 
wstępnych przejdzie wreszcie do Terca, rozpocznie od fundamentalnego pytania: 
„Kim jest Abram Terc, autor przemyconej z ZSSR i ogłoszonej przez »Kulturę« książ-
ki Sąd idzie oraz niniejszego zbioru nowel?” (Czytając Terca, Ś 82). Wiemy dziś 
doskonale, że był to pseudonim Andrieja Siniawskiego; autorstwo jego tajemnie 

25 G. H e r l i n g - G r u d z i ń s k i, Dziennik pisany nocą. „Kultura” 1994, nr 5, s. 32. 
26 V e n c l o v a, op. cit., s. 348.
27 j. G i e d r o y c, Cz. M i ł o s z, Listy 1952–1963. Oprac. M. K o r n a t. Warszawa 2008, s. 545.
28 Odnotujmy, że zainteresowaniu temu towarzyszyły humorystyczne wtręty a. W a t a; w liście do 

Herlinga-Grudzińskiego z 22 X 1961 donosi np., że Bergholz „podobno ostatnio stracił posadę 
matematyka w instytucji ubezpieczeniowej w Montpellier, złapał trynia i to kozackiego, żona – 
trzecia czy czwarta – od niego uciekła, ale mimo to – podobno – z humorem gra [on] w domino” 
(K 276). 

29 RDC, „Słowo i rzecz”, czyli casus Aleksandra Wata. „Kultura” (Warszawa) 1963, nr 15, z 22 IX, 
s. 2.
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przesyłanych na Zachód tekstów ujawniono w 1965 roku, a za twórczość antyso-
wiecką został on skazany w głośnym procesie na 7 lat łagru. Wtedy wszakże sta-
nowiło to sekret, Wat pyta zatem:

Czy rzeczywiście jest Abramem (względnie Izaakiem, itp.)? Elementarne wymogi konspiracji kaza-
łyby Abramowi nazwać się Iwanem Iwanowiczem, i odwrotnie, rdzenny Iwan Iwanowicz nie wymyśli 
lepszego nom de guerre w kraju tak antysemickim.

Ale istnieje wyższa konspiracja, ta, jaką uprawiał Chestertonowski Człowiek, który był Czwartkiem 
czy komiwojażerowie w pociągu ze znanej żydowskiej anegdoty. Kto rozsądny uwierzy, że „Abram Terc” 
jest naprawdę Abramem – w kraju tak antysemickim? [Ś 82]

Choć zagadki tej nie może Wat rozstrzygnąć, w następnych zdaniach zauważy, 
że faktycznie „znajdziemy [...] u Terca żydowski Mutterwitz” oraz że występuje 
u niego „żydowska histeryczność” (Ś 82) – wygląda więc na to, że koncept „wyższej 
konspiracji”, zgodnie z którym, pragnąc zachować sekret, należy go brawurowo 
wyeksponować aż do nieprawdopodobieństwa, przypadł autorowi przedmowy do 
gustu. Mrugnąwszy w ten sposób do czytelnika, w opowiadaniach Terca i w stano-
wiącym ich temat sowieckim ustroju odnajdować będzie Wat masę przetworzonych 
starotestamentalnych motywów: Stalin jako „inkarnacja Mojżesza” (Ś 94) i „sowiec-
ki ojciec Noe” (Ś 99); obietnica socjalistycznego „pokoju powszechnego” jako me-
sjańska wizja „lwa obok jagnięcia” (Ś 100); pisarze służący „piekielnej machinie” 
stający „w ów dies irae, dies ille” „przed Stwórcą” i zwracający się do Wielkiego 
Brata słowami: „Ty, Który zgłębiasz serca...” (Ś 87) itd. Następujące po zacytowanym 
fragmencie o „wyższej konspiracji” spostrzeżenia te wydają się raczej żydowskie niż 
chrześcijańskie – zwłaszcza, że za nadrzędny koncept przedmowy uznać można 
zestawienie komunizmu z chrześcijaństwem, o którym mówi się tu niejako spoza 
układu, z pozycji odrzuconego przez oba te porządki Żyda, Terca-Bergholza. Do 
tego jedną z najważniejszych metafor Wata – także w jego późniejszych esejach 
o komunizmie, jak choćby w Kluczu i haku czy w Dziewięciu uwagach do portretu 
Józefa Stalina – szybko staje się Inkwizycja, którą wprowadza poeta w oczywistym 
związku z Fiodorem Dostojewskim 30 i z którą kojarzy istnienie tak intensywnie 
w ZSRR odczuwanej cenzury wewnętrznej; jak ujął to w Kluczu i haku, „»oko« In-
kwizytora instaluje w umyśle pisarza wewnętrzną autocenzurę [...]” (Ś 48). Problem 
okazuje się głębszy, co wynika z totalności komunizmu, nie pozwalającej ostatecz-
nie utożsamić go z religią 31 i odbierającej wszelką nadzieję na prowadzenie – śla- 
dem maranów historycznych – skutecznej gry z inkwizycyjnym trybunałem. W dia-
gnozie Wata „szyfrem” okazuje się bowiem nie tylko „język marksizmu-leninizmu” 
(„...Jak upiór staję między wami i pytam o źródło złego”. Głos Aleksandra Wata, 
Pb 598), ale cały komunizm, stanowiący w istocie „jedyną w historii przeogromną 
antrepryzę w y n a t u r z e n i a  języka [...]. Deprawację i korupcję języka” jako ta-
kiego (Klucz i hak, Ś 49). Zdaniem poety, zmusza to do nieustannego „kamuflażu, 

30 Pisze Wat wprost (Ś 111): „Utożsamianie Inkwizycji z katolicyzmem, a jak u Terca – z chrześcijań-
stwem, ma w naszych czasach swój prototyp: to Wielki Inkwizytor Dostojewskiego”.

31 Swoje rozważania na ten temat zdaje się a. W a t  podsumowywać najzwięźlej w 1966 roku, orze-
kając, że „marksizm-leninizm e k s p l o a t u j e  głód religijnej wiary, ale sam nie jest religią, nawet 
wynaturzoną” („...Jak upiór staję między wami i pytam o źródło złego”. Głos Aleksandra Wata, 
Pb 602). 
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pisania lewą ręką” (Czytając Terca, Ś 83), do posługiwania się „słowami mrugają-
cymi [...]”, pojmowanymi „ezoterycznie dla wtajemniczonych, egzoterycznie na 
placach – rzeczy to dobrze znane z tradycji grecko-judejskich, z teologii chrześci-
jańskiej” (Klucz i hak, Ś 37). Czuje Wat w dodatku, że – 

w warunkach superwynalazczości technicznej, w miarę jak coraz trudniej ukrywać fakty, [...] jak [...] 
znaczenie pospolitego wywiadu i kamuflażu maleje, Sekret tym zachłanniej rozciąga swoje panowanie 
nad „sercem i nerkami”: M a t e c z n i k i e m  S e k r e t u  staje się obraz całej sytuacji i totalnego sto-
sunku sił. [Rapsodie polityczne, Ś 279] 

W obliczu posiadającego „ogromną przewagę” (Ś 279) komunizmu stare stra-
tegie mimikry okazują się co najwyżej poczciwe. Jedyny ratunek – w konspiracji 
wyższej.

Za najistotniejsze można uznać jednak to, że pytanie o konspirację ową – na-
kazującą wierzyć, iż Terc jest Żydem właśnie dlatego, że wydaje się to niemal nie-
prawdopodobne – zadaje nikomu nie znany autor o nazwisku Bergholz, który 
zgodnie z jej wymogami od czasu do czasu w podobny sposób „mruga” do czytelni-
ka, np. pisząc: „możemy pocieszać się wizją kabalistycznego gilgul hametin: że 
ciała nasze – po wiekach – przeczołgają się pod ziemią, pod mnogimi warstwami 
mierzwy ludzkiej – do Ziemi Obiecanej [...]” (Ś 114) 32. Wybierając pseudonim tak 
wyraźnie eksponujący żydowskość, zdaje się Wat wyjawiać sekret. Jaki? Przede 
wszystkim: że autorem „wielkiej przedmowy” do opowiadań Terca mógł być tylko 
Żyd. Ale także, w szerszym już, biograficznym, planie: by w ogóle pisać, pisać 
w wolności, z „podniesioną przyłbicą”, Aleksander Wat musi stać się Żydem, naro-
dzić się raz jeszcze – pod piórem – jako Żyd. I wreszcie, już na uniwersalnym po-
ziomie: że istotną, być może najistotniejszą, składową marańskiego doświadczenia – 
utajonego doświadczenia przechrzty, podmiotu niełatwej, acz życiodajnej oscylacji 
między kondycją „Żyda” a „chrześcijanina” – stanowi nieodparte pragnienie opo-
wiedzenia o nim, chociaż (stajemy tu przed otchłanną przepaścią rozciągającą się 
pomiędzy Chwatem, Watem i Bergholzem) już nie pod prawdziwym, dawnym imie-
niem. Nie powraca wszak poeta do nazwiska rodowego ani też do żadnego z licznych 
i nie ujawnianych wówczas imion członków jego „fantastycznej rodziny”, ale wy-
mienia je na inne, nie odsyłające do niczego poza żydowskością samą 33. Powrót jest 

32 Takich judaistycznych aluzji – nie pozwalających traktować się jako chrześcijańskie – jest w ese- 
istyce Wata więcej; dla przykładu: w eseju Prawdziwy początek Iwana Denisowicza wyznaje poeta, 
że zdając sobie sprawę ze zbrodni komunizmu, usprawiedliwiał je w latach trzydziestych jako 
„nieuniknione cierpienie przed przyjściem Mesjasza” (Ś 310).

33 Mimo wszystko rozważyć należałoby ewentualność przywołania rosyjskiej reportażystki i poetki 
O. Bergholc. Choć w czasie powstawania eseju Wata kojarzona była ona głównie z tekstami 
gloryfikującymi obronę Leningradu, jej żydowskie pochodzenie wpłynąć musiało na doświadczane 
w latach trzydziestych represje; kiedy w 1941 roku jej ojciec otrzymał nakaz deportacji, wstrząśnięta 
poetka notowała w swym tajnym notatniku (O. B e r g h o l c, Zakazany dziennik. Przeł. a. k n y t. 
W: j. K o c z y n a, O. B e r g o h o l c, l. G i n z b u r g, Oblężone. Wybór, oprac. red. a. k n y t. Przeł. 
a. k n y t, E. M i l e w s k a - Z o n n. Warszawa 2013, s. 91): „Widocznie NKWD nie spodobało się 
jego nazwisko – piszę to bez cienia ironii”. Zastanawiać może np., że podobnie jak Wat, w swojej 
twórczości powraca Bergholc do frazy z Psalmu 137: „Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie...” (cyt. jw., 
s. 121; więcej o żydowskim pochodzeniu pisarki zob. a. r e i d, Leningrad. Tragedia oblężonego 
miasta 1941–1944. Przeł. W. T y s z k a. Kraków 2012).
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niemożliwy: kto raz wyrzekł się imienia, nigdy nie odnajdzie się w nim raz jeszcze – 
może co najwyżej wymieniać je i wymieniać, niczym kryjący się wciąż za nowymi 
pseudonimami autor Albo-albo 34. Już teraz powiedzmy, że jedno z imion tej nie-
ustannej wymiany – to Literatura, a jej najgłębszą, maraniczną zasadę ujawnił Wat 
najwymowniej w jednym ze swoich najpiękniejszych wierszy, w Nocy jesiennej 
w górach, z oliwkami i pełnią księżyca: 

Ha, każda rzecz tu symbolem każdej innej rzeczy,
każda każdą potwierdza, każda każdej przeczy,
wszystko jest małopewne, wszystko jest wymienne.

Wszystko jest substytutem czegoś zgoła innego [P 234]

Cóż zyskamy, jeśli zamiast poszukiwać perły judaizmu w przepastnych głębi-
nach wierszy Wata, spróbujemy podążyć tropem Bergholza i zobaczyć ją wyniesio-
ną, na górze? Przede wszystkim uświadomimy sobie, że o maranach oraz o sobie 
jako o maranie mówi Wat nie tylko metaforycznie, ale i wprost; fragmentów tych 
jest całkiem sporo, w poświęconych pisarzowi opracowaniach są one jednak dość 
konsekwentnie pomijane bądź bagatelizowane. Oto Bergholzowski „kamuflaż wyż-
szy” – maran oznajmia: jestem maranem, a jeśli chcecie dowiedzieć się, co to 
w istocie znaczy, przeczytajcie wpierw, com napisał o maranach, nie zaś o Śnie 
flaminga, Weimarskim autoportrecie Dürera czy Japońskim łucznictwie.

Dobre duchy komunizmu

jeśli we francuskiej kulturze katolickiej jestem rodzajem marrana, 
[...] to jestem z tych marranów, którzy nawet w skrytości serca nie 
nazywają samych siebie żydami, nie ze strachu przed zidentyfiko-
waniem ich jako marranów, po tej czy tamtej stronie granicy 
publicznej, ale dlatego, że wątpią we wszystko, nigdy się nie spo-
wiadają i nie rezygnują z oświecenia bez względu na cenę, gotowi 
dać się spalić w samej chwili pisania [...] 35.

Gdzie i jak pisze Wat o maranach? W różnych miejscach i na różne sposoby, uwa-
runkowane kontekstem i charakterem prowadzonych rozważań. W Dziewięciu 
uwagach do portretu Józefa Stalina, wskazując na okrucieństwo sowieckiego reżi-
mu („młodzież śpiewała z entuzjazmem o wolności, której w żadnym innym kraju 
nie ma, gdy rodziców gnojono w łagrach” áŚ 232ñ), dopowiada: 

Podobnie bywało, ale jakże sporadycznie, za Inkwizycji: chrzczone dzieci żydowskie palone na 
stosie głośno wyznawały kult Matki Boskiej. Ale to były czasy powszechnej wiary, a co mogli, i w [co w] 
istocie wierzyli, poddani Stalina? W istocie – w nic. [Ś 232]

Z kolei pisząc o Krasińskim, nie może Wat pominąć „komicznych chórów Prze-

34 Zob. Kartki na wietrze, Dz 282. Znaczące wydaje się, że na podobnej zasadzie „wymieniono” niegdyś 
rodowe nazwisko XVIII-wiecznych przodków Wata – o czym wspomina on w nieukończonym wier-
szu Próba genealogii: „Ród był krzepki, Moskal nadał nazwisko Chwatt, stan włościański” (P 439). 
Zob. też V e n c l o v a, op. cit., s. 21.

35 j. D e r r i d a, Obrzeznania. 33. W: G. B e n n i n g t o n, J. D e r r i d a, Jacques Derrida. Przeł., posł. 
V. S z y d ł o w s k a - H m i s s i. Warszawa 2009, s. 139–140.
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chrztów” (Kartki na wietrze, Dz 320), co jednak znaczące, przypomina przy tym,  
że – ponieważ „chrzest, zgodnie z całą doktryną chrześcijaństwa, zmywał z Żyda 
nikczemność” (Szkice o Krasińskim, Pb 768) – „Żydzi chrzczeni” traktowani byli 
zwykle w XIX wieku, np. przez Henriego Gougenota des Mousseaux, „jak najpozy-
tywniej”. Nawiązując do „zapomnianych oskarżeń przeciw maranom” i „demonizu-
jąc” przechrztów, postępował zatem Krasiński „wbrew doktrynie chrześcijańskiej” 
(Pb 768). Choć zauważa Wat, że „Musiało to w jakiś sposób odpowiadać stosunkom 
w społeczeństwie” i niepokojom szlachty związanym z Żydami „przypuszczonymi do 
herbów (frankistów)”, w jego opinii zasłużył romantyk na niechlubne miano „pre-
kursora ONR-u i ojca pojęcia żydokomuny, bardzo polskiego”, a jego Nie-Boska 
komedia ułatwiła „propagację tego natrętnego obrazu. Łatwo było obok Pankracego-
-Lenina w osobie Przechrzty widzieć Trockiego, a w misji bolszewizmu spisek mędr- 
ców Syjonu” (Pb 768). Kierunek tego odczytania jest dla Wata znamienny – figura 
marana pojawia się u niego przede wszystkim w kontekście komunizmu i życia 
w ustroju totalitarnym. We wspomnianym już wykładzie oksfordzkim, opublikowa-
nym pod tytułem Kilka uwag o związkach między literaturą a rzeczywistością so-
wiecką, omawiając sytuację literatury rosyjskiej w okresie 1928–1932, zaznaczał 
autor, iż niezależnie od tego, że „twórczość kurczy się” wówczas i „popada w marazm”,

Zdarzają się jeszcze sumienni specjaliści ze starej inteligencji w wydawnictwach i instytucjach 
naukowych [...], a przede wszystkim liczna rzesza „maranów”, jak nazywano (w Hiszpanii w XV wieku) 
przechrzczonych Żydów, którzy udzielali pomocy swym prześladowanym pobratymcom. [Ś 157–158]

W analogiczny sposób postrzegał Wat sytuację w powojennej Polsce – oto 
w opublikowanym w 1963 roku omówieniu monografii Witolda Jedlickiego stawia 
tezę, że:

ważką przyczyną wszelkiej tolerancji w Polsce pod komunizmem była i jest nadal obecność w admini-
stracji oraz w partii tych – jak ja ich nazywam – „maranów”. Marani to byli Żydzi, którzy za inkwizycji 
w Hiszpanii przyjęli chrzest, ale po kryjomu ratowali swoich byłych współwyznawców. Za najgorszych 
czasów nie zabrakło ich w Polsce. I to na wszystkich szczeblach władzy. Tyle że maranami bywają czę-
ściej starzy komuniści niż świeżo nawróceni. [„Klub Krzywego Koła”. O książce Witolda Jedlickiego, 
Pb 579]

Nie przez przypadek fragmenty te napisane zostały tak, że niemożliwe jest 
przeprowadzenie wyraźnej granicy między historycznym (wychrzczeni Żydzi) a me-
taforycznym („dobrzy” komuniści) rozumieniem maranów 36; w recenzji książki 
Jedlickiego hiszpańscy conversos lądują wręcz – jako podmiot domyślny kolejnych 
zdań – na partyjnych stołkach. Tak czy inaczej, zwłaszcza w niełatwym dla siebie 
okresie 1946–1953, Wat otrzymywać musiał pomoc od maranów wielokrotnie. 
W Moim wieku, opowiadając o podwójnym napiętnowaniu, jakiego w sowieckich 
więzieniach doświadczali „Żydzi-wrogowie ludu”, zaznaczał, że czasem, kiedy pro-
wadzącym śledztwo (sledowatielem) był „Żyd”, „starał się [on] jeżeli nie wykręcić 
swego współplemieńca, to ulżyć jego niedoli” – po czym dodawał: „Zwłaszcza w Pol-
sce komunistycznej wielu było na szczytach partii takich maranów, jak ich nazy-

36 Niejednoznaczność tę nieco niefortunnie rozwiać próbował V e n c l o v a  (op. cit., s. 454), wyjaśnia-
jąc w przypisie, że „Wat używa tego średniowiecznego pojęcia wobec osób o poglądach liberalnych, 
które tylko formalnie deklarowały wierność linii partii”.
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wałem, im to chyba zawdzięczam, że mnie nie zaknutowano do końca” (M-2 60). 
Przekonaniu takiemu dawał poeta również wyraz w Notatnikach, wspominając, że 
w tragicznym dla niego roku 1953, kiedy to zmogła go „choroba bólowa”, przenie-
siony został w lepsze miejsce z osławionej szpitalnej „Sali zwanej Sybirem” właśnie 
„staraniami maranów” (N 495). Jak wyjaśnia, stanowią oni „potężną, dobroczynną 
klasę w Polsce”, złożoną z „táakñ zwáanychñ zwykłych ludzi, którzy przyjęli chrzest 
komunáizmuñ”; „klasa” ta „dotychczas funkcjonuje i nie dopuszcza do uszczelnie-
nia sieci przemocy” (N 495). Z Kartek na wietrze dowiadujemy się tymczasem, że 
wyratowanie z „Sybiru” zawdzięcza poeta przyrodniej siostrze Józefa Wittlina, 
Wiktorii Winnickiej oraz kardiologowi Zbigniewowi Askanasowi (Dz 311–312). Rów-
nie prawdopodobne wydają się wspomnienia Oli Watowej, wskazującej na Gustawę 
i Jakuba Bermanów 37; w innym fragmencie Kartek dawał wszak Wat do zrozumie-
nia, że to dzięki wstawiennictwu Bermana – uznawanego wówczas za jedną z trzech 
najbardziej wpływowych osób w Partii – otrzymał w 1949 roku stypendium „Czy-
telnika”, umożliwiające mu pracę nad powieścią Ucieczka Lotha (zob. Dz 304). 
Także w opublikowanym w 1966 roku autobiograficznym artykule „...Jak upiór 
staję między wami i pytam o źródło złego” sugerował, że być może to Berman przy-
czynił się do uwolnienia go z aresztu w Ili, do którego trafił, odmawiając przyjęcia 
sowieckiego paszportu: „Zawdzięczałem to zapewne – nieproszonym – instancjom, 
któregoś z przedwojennych współideowców. Może Wasilewskiej? Może i Jakubowi 
Bermanowi?” (Pb 597). Wreszcie to pod naciskiem „kolegów i wielu przedwojennych 
komunistów” ministerstwo zdrowia miało wysłać go „za granicę, na operację do 
Szwecji” (Pb 600), a następnie umożliwić mu wyjazd nad Morze Śródziemne. Przy-
znać trzeba, że przez wspomnienia Wata odnoszące się do okresu przedemigracyj-
nego stale przewija się – jak sam to ujmuje – „niepoliczona [...] ilość ludzi, którzy 
starali mi się pomóc” (Pb 600). Zastanawiać może jednak, że partyjnym maranom 
przypisywać będzie on wręcz celowe opóźnianie „tempa sowietyzacji Polski”: „Ich 
zasługa, tych dotąd bezimiennych, jedynie reprezentujących zawsze bezimienny 
naród – jest nieoszacowana” (Oderwijmy się od meteorologii. áW sprawie „Roztopów”ñ, 
Pb 650). Dotykamy tu tematyki rozległej, przekraczającej ambicje i zakres niniej-
szego tekstu; wydaje się jednak, że to stała protekcja partyjnych maranów tłuma-
czyć może ambiwalentny stosunek Wata do „ideologii obowiązującej w kraju”, 
prowadzący wręcz do pewnej „uległości” względem niej – zdaniem Piotra Pietrycha,  
„zdumiewająco daleko idącej” 38 i niełatwej do uzgodnienia z późniejszym antyko-
munizmem poety, wyrażonym pierwszy raz właśnie w masce Stefana Bergholza.

Najobszerniejsze fragmenty dzieła Wata poświęcone maranom pochodzą z Mo-
raliów – zbioru powstającego od 1953 roku z myślą o druku, w związku z czym tu 
i ówdzie dochodzi w nim do głosu obnażany w późniejszych latach wewnętrzny 
„inkwizytor”. Np. sięgając do swoich więziennych przeżyć z Zamarstynowa, kamu-
fluje je Wat jako historię bliżej nieokreślonego „Zbyszka z Pawiaka” (zob. Dz 46). 

37 O. W a t o w a  (Wszystko, co najważniejsze... Warszawa 1990, s. 146–147) przyznaje, że „sytuacja 
Aleksandra nie była sytuacją nawet na owe czasy zwykłą. Z jednej strony zwalczany, z drugiej 
miewał jakieś protekcje. [...] Działał jednak wciąż »Miesięcznik Literacki«, przeszłość, zaangażowanie 
się w komunizm”.

38 P. P i e t r y c h, Czy Aleksander Wat był poetą? „Czas Kultury” 2017, nr 3, s. 93.
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Z tekstu znika też większość imion, które zastąpione zostaną kryptonimami. Choć 
część z nich rozszyfrowano stosunkowo szybko (jak w wypadku liter B, S i T, po-
jawiających się w pierwszych fragmentach, skrywających Broniewskiego, Sło- 
nimskiego i Tuwima), z rozpoznaniem pozostałych wiążą się rozmaite trudności; 
dotyczy to głównie tych, o których Wat pisze w trzeciej osobie, lecz bez inicjału, 
a zwłaszcza licznych (w części nie rozpoznanych do dziś) „Iksów”. „Iksem” – ozna-
czanym częściej za pomocą litery X – określa też Wat siebie, w wielu miejscach 
uciekając się do trzeciej osoby. Nastrój Moraliów zdaje się odpowiadać sytuacji 
przedstawionej w jednym z maranicznych fragmentów tego zbioru: 

Strasznie jest dopiero, kiedy wszyscy się przystosowali, ochrzcili, kiedy wytępiono już opornych, 
odstępców, niedowiarków – wszyscy są przekonani, choć się nie przekonali, wszyscy są nawróceni, choć 
się nie nawrócili [...]. [Dz 17] 

Tę ostatnią frazę nieco dalej Wat powtórzy, w obu wypadkach zestawiając ją 
z ironicznymi apostrofami do „biednego inkwizytora”, bezradnego w tej „opornej, 
obcej, odpychającej atmosferze”. I tym razem autor mówi jednocześnie o XV-wiecz-
nej Hiszpanii oraz o rzeczywistości, w jakiej powstają Moralia; z pewnością nie przez 
przypadek w jednym z późniejszych tekstów Wata formułę „Wszyscy są już prze-
konani” wypowiada podczas narady KC Melania Kierczyńska, „wskazująca na 
byłego oenerowca” ze słowami: „Nawet kolega Ygrek. Pozostał tylko jeden wróg: 
Wat” („...Jak upiór staję między wami i pytam o źródło złego”, Pb 600). 

Dzięki wszechobecnym kryptonimom w Moraliach na plan pierwszy wysuwa się 
motyw maranicznej „bezimienności”. Stwierdza Wat: 

Czytam historię Żydów. Marani mieli nie spisany system samopomocy, praktykowany z wirtuoze-
rią. Można się było przekonać o ich istnieniu i potędze jedynie z usług bezimiennych, świadczonych 
ocalałym niedobitkom, jak również braciom, którym się noga poślizgnęła. [Dz 17]

Nieco dalej zaś rozróżni dwa rodzaje maranów: tych, „którzy najzajadlej prze-
śladowali swoich eks-współwyznawców”, oraz, „odłam liczniejszy, choć zakonspi-
rowany”, tych, „którzy wspomagają swoich eks-współwyznawców – nonkonformi-
stów, a także wzajemnie jeden drugiego” (Dz 18). Dzięki niejawnej pomocy owej 
„nieuchwytnej mafii” „okazuje się, że prześladowany nagle, nie wiedzieć skąd, widzi 
się pod protekcją licznych cudownie i skutecznie działających dobrych duchów” 
(Dz 18).

Czas serca

Gdzie dar, tam istnieć nie mogą: wzajemność, zwrot, wymia-
na, dług, odpłata 39.

Najwyższy czas wymienić: „ulżyć w niedoli”, uratować „po kryjomu”, „usługi bezi-
mienne”, „nie spisany system samopomocy”, „dobroczynna klasa” nie dopuszcza-
jąca do „uszczelnienia sieci przemocy”, „nieskończona ilość ludzi, którzy starali się 
[...] pomóc”, wreszcie „protekcja licznych cudownie i skutecznie działających dobrych 

39 j. D e r r i d a, Donner le temps. t. 1: La Fausse monnaie. Paris 1991, s. 24.
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duchów”. Kiedy Wat pisze o maranach, nie skupia się ani na rozdwojonej tożsamo-
ści, ani na ukrytym żydostwie czy tajemnicach kabały, ani wreszcie na szyfrach 
i „mrugających słowach” konstytuujących świat, w którym przyszło mu żyć. Każ-
dorazowo akcentuje za to aspekt udzielanej w ukryciu pomocy: utajonej, bezcennej 
i w rzeczy samej „bezimiennej”. Bezimienność ta wydaje się istotna zwłaszcza 
w ciemnym świetle długu – jednej z najważniejszej obsesji Wata, której nieomal 
całą książkę poświęciła jakiś czas temu Marta Baron-Milian 40. Doświadczenie 
anonimowej pomocy – jedno z najważniejszych w życiu Wata, więźnia 11 więzień 
i pacjenta ponad 20 szpitali – to bowiem ma do siebie, że zależność wymiany prze-
kształca się w nim, siłą rzeczy, w realność daru. Jeżeli nie wiem, kim są ci, którzy 
mnie ocalili, nie ciąży na mnie przeklęte zobowiązanie długu – te zaś Wat odczuwał 
nieomal nieustannie, chociażby w związku ze stypendium w Berkeley, pomocą 
Miłosza czy, najsampierw i nade wszystko, w związku z ojcem, nie tylko kabalistą, 
ale i buchalterem. Sporo mówi o tym otwierający tom Ciemne świecidło wiersz 
Buchalteria o incipicie: „Gdy byłem dzieckiem, wszystko było mi darem”, w którym 
dziecięcy zachwyt światem za darmo i „dorosła” wdzięczność ratującej „parze rąk 
mocnych” przeistacza się w starczym „sprawdzaniu rachunków” w okrutny dług: 
„procenty lichwiarskie tak urosły, że spłacę nie wcześniej / aż na Sądzie Ostatecz-
nym...” (P 7). Równie wymowny jest rozpoczynający się od słów „Prawość Ojca” 
znany fragment z Dziennika – zapisywanego w znacznej części, niczym ojcowska 
hebrajszczyzna, „bez samogłosek” 41. Opowiada o śnie, w którym Mendel Chwat 
miał nie skorygować błędu syberyjskiego kupca, zamiast 500 rubli oddającego mu 
5000; po latach ojciec daremnie błaga Boga o wybaczenie, budząc się z krzykiem 
w nocy – syn zaś, na którym spoczął dług, nie może nie odczuwać „piekącego”, 
„hebrajskiego” wstydu (Dz 143). To przede wszystkim w tym kontekście rozpatrywać 
należy porzucenie pierwotnego imienia i zmianę nazwiska, z Chwata na Wata, 
któremu towarzyszy przejście od religii i ekonomii, stanowiących domeny ojca, ku 
wielkiej wymianie literatury. Nie powinno umknąć uwadze, że pod koniec cytowa-
nego fragmentu uświadamia sobie Wat, że historia z ojcem przyśniła mu się po 
półwieczu jeszcze raz z tego powodu, że „niedawno czytał Kierkegaarda Sen Salo-
mona” (Dz 143).

Trudno oprzeć się wrażeniu, że w sennych tych substytucjach jest coś na rze-
czy. Søren Kierkegaard jako ulubiony, lecz nieżydowski, pisarz ojca, wymieniający 

40 Zauważając, że u poety wszechobecne jest „myślenie w kategoriach długu i spłaty”, M. B a r o n -
- M i l i a n  (Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata. Katowice 
2015, s. 179) dochodzi do wniosku, że refleksje na ich temat nieomal zawsze prowadzą go „do 
ostatecznej konstatacji stanu permanentnego zadłużenia”; w jej ujęciu metafory długu, winy, lichwy 
czy odpłaty okazują się u Wata „emblematami szczególnego rodzaju ciemnej ekonomii, która pod-
szywa rzeczywistość”.

41 Nie czas tu i nie miejsce, niezależnie jednak od przekonującego i inspirującego odczytania M. K m i e-
c i k  (posłowie w: A. W a t, Dziennik bez samogłosek. Transkr. i oprac. na podstawie zaszyfrowa-
nego rękopisu M. K m i e c i k. Kraków 2018, s. 361–398) wciąż zapytywać warto o przyczyny się-
gnięcia przez cierpiącego poetę akurat po stenogram spółgłoskowy – bynajmniej nieoczywisty 
i raczej utrudniający niż ułatwiający pisanie – podczas gdy znacznie bardziej zautomatyzowanym 
wyborem wydawałoby się wykorzystanie istniejących w polszczyźnie mechanizmów tworzenia 
skrótowców.
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imię na coraz to nowe kryptonimy. Bergholz, który w „Kulturze” funkcjonował jako 
„Stefan”, ale w listach pisał o nim Wat jako o „Szlomo” i najwyraźniej tak właśnie 
go zapamiętał – stąd np. list do Józefa Czapskiego, z 22 X 1965, zakończył przy-
pomnieniem: „byłem – raz – Szlomą Bergholzem” (K 115). Skoro zaś Szlomo, to 
i Salomon, pojawiający się w Żółwiu z Oxfordu, napisanym w lipcu 1962 na wspo-
mnianej już sowietologicznej konferencji, dokładnie w chwili porzucenia przez Wata 
pseudonimu Bergholz. Czy to przypadek, że z porządku biografii przechodzi wówczas 
Szlomo do literatury, przeistaczając się akurat w króla Izraela, syna Dawida? I że 
dzieje się to w tekście, który tytułuje poeta Przypisy do ksiąg Starego Testamentu. 
I Księga Królów 10 42 – w pierwszym wierszu, w którym tak otwarcie idzie w ślady 
swego przodka Szlomo ben Icchaka, zwanego Raszim z Troyes 43, oraz w pierwszym, 
w którym wyznaje: „Piszę, mianowicie, autobiografię i zbieram dane / do genealo-
gii naszego starego rodu” (P 33), oraz, „pełen nadziei”, dopytuje: „»Gdzie krew mego 
praojca?!«” (P 35)? Czy bez znaczenia może być również i to, że żółw już od począt-
ku utworu „porusza żuchwami jak mecano” (P 32) – co, jak zauważa Piotr Sommer, 
„jak gdyby od niechcenia, i może poza intencją autora, przywołuje słowo »mara- 
no«” 44? I czy to zbieg okoliczności, że, w odpowiedzi na krzyk poety, głos wypowia-
dającego się dotąd „z flegmą” żółwia przeistacza się w „chrapanie” („»Krew, krew, 
krwi« / – wychrapał gniewnie”, P 35) – właśnie chrapanie, jak w wypadku śpiącego 
ojca? „Chrapanie” to długo ściga Wata i Watową, gdy uciekali „zawstydzeni przez 
trawniki” (P 35) – podobnie jak w znanym fragmencie z Apendixu do Mojego wieku, 
w którym planującego przyjąć chrześcijaństwo Wata dobiega odległy „głos ojca, 
remember, remember” (M-2 363). Przez moment sytuacja wydaje się jasna i ham-
letyczna (a zatem i klasycznie widmologiczna), a jednak w kolejnych zdaniach 
jednostkowy i rozpoznawalny głos ojca okaże się „głosem wielu, wielu pokoleń, 
z którymi przez dziwne skojarzenie duszy ludzkiej, tu właśnie, w więzieniu sowiec-
kim, chrześcijanin, poczułem w istocie po raz pierwszy moją najintymniejszą ży-
dowską łączność” (M-2 363). Kilka lat wcześniej z podobną substytucją mieliśmy 
do czynienia w Pieśniach wędrowca, w których strącający poetę z „krawędzi zaśnię-
cia” krzyk: „Pamiętaj! Pamiętaj!” (P 87–88), nie od ojca, lecz od przodków pochodził 
(„tych, których przeżyłem” áP 87–88ñ, jak po trzykroć zaznaczy Wat). Wszystkie te 
wymiany – pojedynczego głosu ojca na bezimienną, choć „najintymniejszą, żydow-
ską łączność”, prześwietnego kabalisty Mendla Chwata na anonimowego Szlomę 
Bergholza, wreszcie zaś tego ostatniego na wierszowego Salomona, niegodnego 
potomka Dawida, w Żółwiu z Oxfordu czarkę swej królewskiej krwi wręczającego 
pogańskiej władczyni – zdają się odsłaniać najgłębszą zasadę późnego pisarstwa 
Wata. Oto zniesienie jednostkowego żądania spłaty konkretnego długu – uobecnia-
jącego się w idiomie głosu ojca – w uwalniającym od zadłużenia doświadczeniu 
pomocy bezimiennej: „bergholzowskich” Żydów, pozbawionych głosów i historii. Oto 
przejście od rabinicznego porządku jawności, krwi i dziedziczenia do maranicznej 

42 Taki tytuł ma pierwodruk („Przegląd Kulturalny” 1962, nr 51–52) oraz datowany na 18 VIII 1962 
maszynopis podarowany K. Jeleńskiemu (zob. WŚ 123).

43 Pierwszy raz do „Salomona z Troyes” odsyłał W a t  w nieopublikowanej Ucieczce Lotha (zob. U 139).
44 P. S o m m e r, Powtarzał, nie mogąc widać przestać (o pewnym żółwiu z Oksfordu). „Czas Kultury” 

2017, nr 3, s. 68.
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zasady sekretu, skrytości, serca. Oto moment marański – także i przede wszystkim 
w porządku autobiograficznym; „najintymniejszą żydowską łączność” odczuwa wszak 
Wat w momencie wyboru chrześcijaństwa, w chwili, w której sam staje się maranem.

Co ciekawe, gdy w Appendixie do Mojego wieku i w innych więziennych wspo-
mnieniach mówi Wat o sobie jako o chrześcijaninie, Żydzie wychrzczonym, ma na 
myśli, jak precyzuje, „tak zwany chrzest serca” (M-2 298) – z tym prawdziwym 
bowiem (czytamy w jeszcze jednym marańskim fragmencie z Moraliów) „Nawrócony 
Żyd długo się ociąga [...]: kombinuje, żeby ochrzcić się in extremis i tym sposobem 
pójść prosto do nieba” (Dz 17). Faktycznie, poeta zwlekał długo; choć od powrotu 
z Rosji pragnął uchodzić za katolika 45, otrzymał chrzest – dowiadujemy się z przej-
rzanego przez Watową utworu Coś niecoś o „Piecyku” – dopiero „siódmego sierpnia 
1954 roku, tajny, w klasztorze na Wolskiej” (W 302) bądź też (jeśli przyjąć mniej 
prawdopodobną, zawierającą błędną datą roczną wersję z Kartek na wietrze): 

w małym kościółku na Piwnej u zakonnic, w tajemnicy, były to bowiem srogie czasy, rok 1953, a mnie, 
niedobitka Putramenta, wysyłano właśnie na przypuszczalną operację mózgową do prof. Olivecrone’a 
do Sztokholmu. [Dz 249] 

Okoliczności przystąpienia do sakramentu uznać można za podwójnie marań-
skie; jak za synem poety, Andrzejem, ujawnia Tomas Venclova, do chrztu przygo-
towywały Watów „dwie zakonnice: siostra Maria i siostra Katarzyna”: 

Obydwie były Żydówkami, a przeszły na katolicyzm jeszcze przed wojną. W latach poprzedzających 
konwersję działały w kołach komunistycznych i wśród ich znajomych znajdowało się wielu czołowych 
funkcjonariuszy partyjnych 46. 

W stosunku do historycznych conversos wszystko jest tu na opak: w obliczu 
nadciągającej śmierci Żyd chrzci się z potrzeby serca, z pomocą przechrzczonych 
już przyjaciółek – ale w tajemnicy przed innymi maranami, którzy zorganizowali 
dlań wyjazd do Sztokholmu. W dodatku – jak pisze Wat w Kartkach na wietrze, 
powtarzając niejako przewrotny zarzut Inkwizycji, wymierzony przeciw historycznym 
maranom – chrzest „nie »przyjął się« na nim” (Dz 249); tuż po sakramencie Wat 
uświadomił sobie, że „został powołany, ale nie wybrany, że jest odtrącony” 47. Do-
świadczenie odrzucenia towarzyszyć będzie Watowi katolikowi stale, dochodząc do 
głosu w licznych tekstach, swoistą kulminację odnajdując zaś w nieomal symbo-
licznej scenie „odepchnięcia” go „od konfesjonału” przez padre Pio, na skutek 
czego poczuje się poeta „odtrącony przez Boga, skazany na mękę wiekuistą” 
(M-2 367).

45 Zob. M-1 335: „Bardzo chętnie widziałem, że mówiono o mnie: religiant i katolik” – wyznaje Wat, 
dodając, że bywał wręcz przedstawiany jako „nasz katolicki pisarz” (M-1 335). Znamienne, że swe 
świadome podtrzymywanie tej „opinii religianta” nazwie nieco dalej „idealną taktyką, bardzo sprytną” 
(M-1 335).

46 V e n c l o v a, op. cit., s. 261.
47 Z kolei w poemacie Coś niecoś o „Piecyku” nazywa Wat swój chrzest „poronnym” (WW 302), odsyłając 

do wiersza Sługa królowej Kandaki, opowiadającego o nieudanej konwersji – jedynego niepasyj-
nego „przypisu” poety do Nowego Testamentu. Znamienne, że w historii ochrzczenia tytułowego 
sługi przez apostoła Filipa dokonał Wat następującej korekty: „Acta mówią, / że była i radość. / 
R a d o ś c i  n i e  b y ł o” (P 210).
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Dochodzimy tu do ostatniej grupy fragmentów, w których mówi Wat o mara-
nach – uwag otwarcie autobiograficznych, dotyczących jego samego i jego pocho-
dzenia. We wspaniale żydowskiej genealogii swego rodu zauważa poeta obecność 
przechrztów. Czytamy w Moim wieku: 

Byli już wtedy i wychrzczeni w mojej rodzinie. Moja babka już miała jakiegoś stryja czy kuzyna, 
który był kanonikiem w Wiedniu. Zresztą lwowski profesor Loria jest właśnie z rodziny mojej babki, już 
ojciec jego był wychrzczony. [M-2 228] 

O „wychrztach” w rodzinie mowa jest również w utworze Coś niecoś o „Piecyku” 
(W 305). Przypominał Wat także zamiar potajemnego wychrzczenia się w dzieciń-
stwie, w zmowie z zabierającą go do kościoła nianią Annusią Mikulak; w Kartkach 
na wietrze powie np.: „było wiele mowy [...], by mnie wykraść i ochrzcić, w tym 
czasie były to wypadki nierzadkie” (Dz 290), w powstałym zaś po latach wierszu 
wyzna: „O, jak ja wtedy chciałem być ministrantem w białej komeżce... / a mogłem 
być zaledwie ministrem w bierutowej Warszawie” (*** [„Niania nasza...”], P 404). 
Wreszcie, opowiadając w Moim wieku o przybyciu do zamieszkanej głównie przez 
pobożnych Żydów osady Ili – z „krzyżykiem z brązowego bakelitu” (M-2 352) na swej 
piersi i z obrazkiem „Matki Boskiej Ostrobramskiej” do powieszenia „nad łóżkiem” 
(M-2 352) – zaznaczy Wat, że jako apostata „w gruncie rzeczy podlegał ukamieno-
waniu i według litery, i według ducha, i według obyczaju, które nawet w XX wieku 
w gettach żydowskich panowały” (M-2 352). Tymczasem od Żydów z Ili doświadczył 
Wat wyłącznie pomocy:

Handel i spekulacja to była jedyna możliwość, żeby wyżyć przez te trzy i pół roku; więc gdyby nie 
życzliwość, jakieś gorące uczucia tych ludzi, tych ortodoksyjnych Żydów wobec mechesa... Bo oni nie 
wiedzieli, czy jestem ochrzczony, czy nie. Nigdy o tym nie mówiłem. Ale krzyżyk nosiłem. Potem podczas 
tego buntu, gdy siedzieliśmy razem w areszcie, było tak gorąco, że zdjąłem koszulę, i mimo to byłem 
w areszcie przywódcą tych pobożnych Żydów – ja, Żyd z krzyżykiem na piersi. Rzecz – myślę – bardzo 
wyjątkowa. [M-2 353]

Do wspomnianego aresztu trafił Wat na skutek odmowy przyjęcia sowieckiego 
obywatelstwa, czego okoliczności opisywał w nieukończonym eseju Początki pasz-
portyzacji. I tam zamieszcza podobne wspomnienie, tym razem poprzedzając auto-
charakterystykę „Żyd wychrzczony” hebrajskim słowem „apikojres”, używanym 
w gminie na określenie heretyków i odszczepieńców: 

Cała już cela wypakowana ludźmi, siedzieliśmy bez koszul, ja z krzyżykiem wśród moich braci, 
starych chasydów. Wiedziałem doskonale, wychowany przez pobożnego, chociaż do przesady toleran-
cyjnego ojca, światłego i oczytanego, jaką grozę i obrzydzenie wzbudza apikojres, Żyd wychrzczony. [...] 
a przecież nikt nie odwracał głowy ode mnie, od bakelitowego krzyżyka na mojej żydowskiej piersi, na 
odwrót – jak gdyby utraciwszy nadzieję, skupili się jeszcze bardziej koło mnie w chwili ciężkiej próby, 
z jeszcze większą we mnie ufnością.

Potem, kiedy już wrócili z ałmaatyńskiej kaźni III Otdielenija i po moim stamtąd powrocie okazy-
wali mi przyjaźń, pomoc i szacunek, mimo że mogli przecież uważać, że niepotrzebnie pchnąłem ich 
w biedę, cierpienia i straty. [...].

To był nastrój solidarności najgłębszej i ogólnej niezależnie od naszych ułomności ludzkich, o któ-
rych wiedzieliśmy wszyscy wzajemnie. [Dz 350–351]

I tutaj więc – we fragmentach, w których Wat pisze o sobie wprost jako o ma-
ranie – na pierwszy plan wysuwa się odczucie pomocy: wzajemnej, ratującej, bez-
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interesownej. Znamienne, że próbując przybliżyć umożliwiającą ją „solidarność 
najgłębszą”, odsyła poeta – podobnie jak wówczas, gdy nazywał maranów „cudow-
nie działającymi dobrymi duchami” – do kategorii cudu: 

To brzmi czułostkowo i sentymentalnie i staje się w istocie papierowe – na papierze. Ale w naszych 
czasach wielu przekonało się, że są sytuacje, kiedy tak jest naprawdę i pisarstwo nie może w przekazie 
słownym dokonać cudu, który zachodzi w życiu. [Dz 351]

Intrygujące sformułowanie: „pisarstwo nie może [...] d o k o n a ć  cudu” (pod-
kreśl. P. B.); nie zaś „oddać” go czy „opowiedzieć” bądź „zaświadczyć” o nim. Tak 
jakby Wat postrzegać chciał literaturę jako działanie, które miałoby to jednak mimo 
wszystko robić, jakby (wbrew zaprzeczeniu, w jakim dopatrzyć się można toposu 
skromności) wierzył, że stanowić może pisanie „solidarność najgłębszą”, cudownie 
widmowe wsparcie, performatywny akt marańskiej pomocy. Literatura jako „usłu-
ga bezimienna”? Dlaczego nie? Wymiana „głosu ojca” na „najintymniejszą żydowską 
łączność” nie tylko znosi dług – ale i rodzi pragnienie włączenia się w działalność 
nieuchwytnej, dobroczynnej mafii, która w imię „tikkun olam” „nie dopuszcza do 
uszczelnienia sieci przemocy”. Jak miałaby to robić literatura? Nade wszystko – 
rodząc współczucie. Powracając do okresu dzieciństwa i pisząc o swym wyborze 
drogi życiowej, wskaże Wat właśnie na decydującą rolę współodczuwania: „Korze-
nie poezji i korzenie współczucia (mizerykordii) były nie do rozplątania” (Kartki na 
wietrze, Dz 286). To dzięki literaturze „wszyscy drodzy umarli” – jak czytamy 
w krótkim wierszu o incipicie [„I znów zaczyna...”] – „zlatują się” na noc i „obsiada-
ją łoże druha w agonii” (P 119). To za sprawą poezji cierpienie wyrzucone zostaje 
na brzeg „morza milczenia”, daje się ociosać w „dzieło”, prowadzi do spotkania, 
rodzi współczucie: „Wszystko, co przecierpiałeś, / i ja przecierpiałem z Tobą” (Przed 
ostatnią pietą Michała Anioła, P 224). Wreszcie to „Panią poezję” określa Wat w Po-
ranku nad wodą jako „matkę naszą, która płacze syna swego umęczonego / na 
początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen” (P 154). Nie powinna zmylić nas 
chrześcijańskość czy chrystologiczność tego typu refleksji – w ważnym fragmencie 
Dziennika bez samogłosek wyrazi autor przekonanie, że współczucie jest obcą 
Grekom właściwością „serca żydowskiego”, wywodzi się z judaizmu i stanowi „wła-
ściwość żydowską”, czego najlepszy dowód stanowią nauki Chrystusa, który „uro-
dził się w żydowskiej rodzinie” (Dz 239) i był, zdaniem Wata, „najwyższym wcieleniem 
nie tylko psychologii żydowskiej, ale i losu żydowskiego” (M-2 364). O współczesnych 
sobie chrześcijanach autor Mojego wieku napisze zaś stanowczo: „nic tym goimom 
bardziej obcego niż anima naturaliter christiana. Ta ostatnia przecież zawsze schy-
lałaby się nisko przed cierpieniem” (Dz 239). To w takim rytmie bije maraniczne 
serce współczującego judeochrześcijaństwa Wata, podkreślającego z przekonaniem: 
„nie ma innego ratunku poza myślą o bliźnim, nie o sobie” (Dz 238). Czy można 
wyobrazić sobie, by coś mogło temu służyć lepiej niż Poezja, ów „tangens samot-
ności” (List, P 257), o którym w przedmowie Na wypadek konfiskaty „Wierszy 
śródziemnomorskich”, wbrew wszystkiemu powie Wat: „nikt nie pisze sobie, a poezja 
najpełniej realizuje się w dwuczłonie ja – ten drugi” (WŚ 201)? Nie przez przypadek, 
kiedy w Dzienniku bez samogłosek autor zada sobie pytanie: „Dlaczego piszę wier-
sze?”, w swej odpowiedzi ograniczy się do otwierającego go na kontakt ze światem 
doświadczenia „twarzy ludzkiej”, wyłaniającej się z jego dziecięcego bazgrania jako 
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pierwsza z „form, którym możemy nadać imiona, choć jeszcze nie znamy użytku 
mowy” (Dz 225). Z kolei jakiś czas później w Kartkach na wietrze – wzruszony, że 
nie znający języka polskiego Edward Gordon Craig, któremu zadedykowane zosta-
ły wiersze Żart i Poezja, „z uwagą wertował kartki w całkowicie niezrozumiałej 
książce” – Wat zanotuje: „To, co jesteśmy winni bliźniemu: uwaga [...]. Uwaga bywa 
potrzebniejsza bliźniemu od dobroci” (Dz 316). Pojmowana jako maraniczna z du-
cha „usługa bezimienna” – poezja takiej uwagi uczy; do jej, zaiste bezimiennych, 
czytelników bez głosu zwrócić mógłby się Wat słowami: „Niczego innego od ciebie 
nie chcę, tylko tego jednego znaku przyjaźni: nie litości, ale współodczuwania bodaj 
przez chwilę” (Dz 242). Na takiej wymianie nikt nie traci 48.

Znak na czole

Magiczna moc imienia wywiera rzeczywisty wpływ, nad którym 
nie mamy kontroli. Imię ukryte w swej mocy posiada zdolność 
ukazywania i ukrywania, objawiania i szyfrowania. Co ukrywa? 49

Czy podjęcie trudu lektury tekstów Wata ze „współodczuwaniem” i „uwagą”, kon-
centrującymi się na jego złożonej maranicznej tożsamości, pozwala usłyszeć w tych 
utworach inne głosy niż te, w które do tej pory wsłuchiwali się badacze analizują-
cy charakterystyczny dla jego poezji „osobliwy splot” judaizmu i chrześcijaństwa? 
W dotychczasowych analizach starałem się pokazać, że figura marana była istotnym 
elementem wyobraźni poety w dojrzałym okresie twórczości, kiedy to po przyjęciu 
chrztu sam stał się „mechesem”, jego literackim „usługom bezimiennym” przyświe-
cać zaczęła idea tikkun, a jego kolejne teksty coraz wyraźniej układały się w ciąg 
Przypisów do Ksiąg Starego Testamentu 50. Z pewnością uważniejsza lektura poezji 
Wata pozwoliłaby zidentyfikować jako „przypisy” takie – wzorem Rasziego objaśnia-
jącego sensy Tanachu zmieniającemu się światu – nie tylko wiersze wchodzące 
w skład zatytułowanego w ten sposób cyklu, ale i szereg innych, w których poeta 
nie eksponował raczej odniesień do Biblii hebrajskiej, lecz ukrywał je, niekiedy tak 
dobrze, że pozostają one nierozpoznane do dziś. Za dobry tego przykład uznać 
można wspomniane już Pieśni wędrowca; choć doczekały się one wielu drobiazgo-
wych analiz, omawiających znaczną część ich żydowskich intertekstów – od ksiąg 
Bereszit i Szemot z wyeksponowaną w puencie pieśni III formułą ’ehjeh ’ăšer ’ehjeh 
(„jestem tym, którym jestem”, P 88), przez Księgę Hioba i Księgę Jonasza, do me-
taforycznej opowieści o bar micwie – nie próbowano przeczytać ich dotąd jako (nie 

48 Teoretyczną podbudowę utożsamienia poezji z marańską „usługą bezimienną”, o jakiej mowa w Mo- 
raliach, stanowić mogłaby dodana do nich mikroanaliza fragmentu z powieści M. Prousta W stronę 
Swanna. Powiada w niej Wat, że w odróżnieniu od dramatu i prozy – posługujących się „na poły 
schematami, na poły imionami”, które stanowią promieniujące „ośrodki indywidualizacji” – poezja 
rezygnuje z imion i ogranicza się do „słów schematycznych”; używa ich jednak w pozbawiających je 
„schematyzmu [...] zindywidualizowanych połączeniach”, niczym w teorii Wiktora Szkłowskiego 
wywołujących „indywidualne, niepowtarzalne [...] wzruszenia uczuciowe i intelektualne” (Dz 101–102).

49 j. D e r r i d a, Oczy języka. Przeł. t. S w o b o d a. „Literatura na Świecie” 2011, nr 5/6, s. 356.
50 W listach kierowanych do S. Wygodzkiego zdradza Wat pod koniec swego życia, że „napisanie cyklu 

Przypisów do Ksiąg Starego Testamentu” stanowi jego „marzenie”, na którym „chciałby zakończyć 
pisanie” (K 729). 

II-6.indd   96 2019-12-11   11:56:42



PiOtr bOGalEcki   „Usługi bezimienne” 97

oznaczonego) przypisu do Księgi Ezechiela. Tymczasem to z księgi tej – z uwagi na 
swą wizyjność stanowiącej „ulubioną lekturę kabalistów” 51 – pochodzić zdaje się 
kluczowa dla pierwszych pieśni cyklu metafora „serca kamienia”; nie raz wszak 
zapowiada w niej prorok: „I dam wam serce nowe, i nowego ducha złożę we wnętrzu 
waszym, i usunę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce żywe” (Ez 36, 26; 
zob. też: 11, 19). Z barwnych perypetii proroka zmagającego się z tajemniczym 
paraliżem 52 – nigdy nie wymienionego z imienia, lecz stanowiącego punkt odnie-
sienia również i dla innych tekstów Wata 53 – wyprowadzić można także i kolejne 
obrazy, po które w Pieśniach wędrowca sięgnął cierpiący poeta: oto śladem Eze-
chiela udaje się ich bohater w góry (Ez 6, 1–7), by zapowiedzieć koniec „tańca”, 
„wirowań”, „frenezji” (P 84), kładzie się, by w pozycji leżącej konfrontować się 
z przeszłymi pokoleniami Izraela (Ez 4, 1–9), obawia się „kanibalskich warg” (P 85; 
zob. Ez 5, 10), wreszcie zaś doświadcza działania wspominanej u Ezechiela wielo-
krotnie „bejod hazuko”, potężnej Ręki Jehowy (P 98; zob. np. Ez 3, 14; 3, 25; 8, 1 
czy 37, 1). Rzecz jasna, zaproponowane odczytanie nie stoi w sprzeczności z po-
przedzającymi je rozpoznaniami; ujawnia za to nowe kontaminacje i związki, cha-
rakterystyczne dla odmiany erudycyjnej intertekstualności, cechującej dojrzałą 
poezję Wata 54. To, że z biegiem lat poeta coraz chętniej eksponuje odwołania do 
judaizmu i żydowskości, nie oznacza, że pozostałych nie poukrywał, nie podkreś- 
lając ich i rezygnując z opatrywania ich komentarzem.

O ile uznać można, że w dojrzałym okresie twórczości Wata negatywność ma-
ranicznej kondycji zniesiona zostaje w wolnym akcie przechrzczonego, podwójnie 
odtrąconego i podwójnie bezimiennego podmiotu, wbrew (a może i dzięki) własne-
mu cierpieniu podejmującego dobroczynną działalność literatury, o tyle w poprze-
dzającym wylew oraz chrzest okresie krajowym negatywność ta zdawała się para-
liżować pisarską aktywność. Choć przyczyny literackich porażek Wata w latach 
1946–1953 szczegółowo omówił już Pietrych 55, w przyjętej tu perspektywie na okres 
ten, rozpatrywany w łączności z przeżyciami wojenno-więziennymi, spojrzeć nale-
żałoby w nieco inny sposób. Był to bowiem dla Wata czas odkrywania w maranizmie 
głębokiej struktury komunistycznego totalitaryzmu, a także ponowionego kilkakroć 
opowiedzenia się po stronie maranicznej zasady przeżycia, nakazującej Żydowi, jak 

51 P. P a z i ń s k i, wprowadzenie w: Księga Ezechiela / Yhezeqe’l. Przeł. i. C y l k o w. Kraków 2010, 
s. [7]. Wszystkie tłumaczenia w bieżącym akapicie podaję za Cylkowem.

52 Opisana w księdze specyficzna choroba proroka od dawna stanowiła przedmiot zainteresowania 
biblistów; zdaniem P a z i ń s k i e g o  (op. cit., s. [6]), był to „prawdopodobnie rodzaj epilepsji”, na 
skutek którego „okresy wzmożonej aktywności Ezechiela wiązały się z nawrotami niemoty czy 
paraliżu [...]”.

53 Dla przykładu, początek najdłuższego z zachowanych naszeptów magnetofonowych – „Wymyślać 
to i owo w wierszu, w powieści. Po co? Tyle już wymyślono, ojcowie jabłka zjedli, a nam, późnym 
wnukom zęby wypadły” (P 424) – zdaje się odsyłać do Ez 18, 2 („Skąd to wam przyszło, że posługujecie 
się przypowieścią taką na ziemi izraelskiej, mianowicie: »Ojcowie pożywali jagody cierpkie, a zęby 
synów tępieją?«”).

54 Np. motyw ułożenia się do snu na kamieniu – zaczerpnięty, jak słusznie zauważał j. Ł u k a s i e w i c z 
(Oko poematu. Wrocław 1991, s. 192–193), z historii o Jakubie (Rdz 28, 16–17) – skontaminowany 
zostaje u Wata z pochodem przeszłych pokoleń, krzyczącym „Pamiętaj! Pamiętaj!” i odpowiadającym 
wizji Ezechiela, w której prorokowi nakazuje się „dźwigać winę domu Izraela” (Ez 4, 5).

55 P. P i e t r y c h, Aleksander Wat w Polsce powojennej (1946–1953). Teksty i konteksty. Kielce 2011.
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ujmuje to Bielik-Robson, zawsze „wybrać życie i przeżycie, bo to właśnie wybór 
życia – a nie halacha – stanowi sekretny rdzeń świętości, kodesz ha-kodeszim, 
czyli sam przekaz objawienia” 56. Wrzucony w przepaść komunizmu, pod czujnym 
okiem największego z inkwizytorów uważnie wsłuchuje się Wat w jego język, by 
zdemaskować go i odrzucić jako specyficzny rodzaj szyfru. Doświadcza ocalającej 
protekcji partyjnych maranów, lecz w ukryciu przed nimi zbliża się do chrześcijań-
stwa i pielęgnuje w sobie stałą, choć wciąż odwlekaną, myśl o konwersji – na któ-
rą ostatecznie zdecyduje się dopiero w obliczu choroby zagrażającej życiu. Na razie 
jednak zadłużenie rośnie, szansa na wypełnienie zobowiązań robi się coraz bardziej 
nikła, ciągłe zaś lawirowanie między komunizmem, katolicyzmem a judaizmem 
skazuje poetę na milczenie – gdy odrzuca się szyfr, nie sposób wypowiedzieć się 
nawet w literaturze. Rozpatrywane z tego punktu widzenia kompromitujące poraż-
ki pisarskie Wata okazują się warte uwagi. W Kobietach z Monte Olivetto, na poły 
socrealistycznych, stanowiący porte-parole pisarza 57, zdystansowany wobec juda-
izmu ojca, artysta Adolf Schweigendoch (czy tylko na moje ucho, poza nakazem 
milczenia i aluzją do Manna, Schweigen przywoływać może Schweinen – świnie’, 
czyli marranos?) przedkłada ponad zdroworozsądkową logikę „albo-albo” postawę 
„ani-ani”. Niczym cytowany na początku artykułu Yovel, wskazuje ocaleniec ów na 
właściwy maranicznej podmiotowości moment radykalnego uwewnętrznienia jako 
na jedyną możliwość życia: 

ludzie „ani-ani” w sobie rozstrzygają konflikty. 
Uniezależnieni od zewnętrzności, od biegu rzeczy, 
na który i tak jednostka ani żadna masa nie ma istotnego 
wpływu. Więc wolni w sobie. Jedyna to wolność 
dostępna człowiekowi. [KM 106] 

Jako alter ego pisarza potraktować da się również tytułowego bohatera nie 
ukończonego hauptwerku Wata: powieści Ucieczka Lotha, w której autor obficie 
rozsiał liczne odniesienia autobiograficzne, znane nam z jego późniejszych publi-
kacji: od „tradycji i legend rodziny sięgających aż do wielkiego mędrca XI wieku, 
Salomona z Troyes” (U 139) 58, przez powracający motyw jelenia (zob. U 47, 85, 90, 
120) – którego zapamiętał Wat z „malowideł” z „drewnianego domku” na Święto 

56 a. b i e l i k - R o b s o n, Inne testamenty: świadek, ocalały i maran w poetyce świadczenia Derridy. 
„Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 26. 

57 Zdaniem j. Z i e l i ń s k i e g o  (Dramat antysocrealistyczny. KM 8, 12), dr Adolf Schweigedoch, 
którego „ojciec był Żydem” i który „stracił całą rodzinę w piecach Oświęcimia”, „ma wiele cech 
autobiograficznych” i daje się postrzegać „jako porte parole autora, jako ta postać sztuki, której 
Wat udziela swego głosu”; z odczytaniem tym polemizuje P i e t r y c h  (Aleksander Wat w Polsce 
powojennej á1946–1953ñ, s. 284–289).

58 „Rabin z Troys” pojawi się również w mikronoweli Wątpliwości sułtana, wedle ustaleń K. Rutkow-
skiego powstałej w latach 1953–1954 (Przypisy. B 234). Efektowną miniaturę tę – w której skon-
fundowany teologicznymi debatami sułtan decyduje się ogłosić paradoksalny dekret: „ten kto 
wygra, przegra, a ten, kto przegra, wygra. Kto zdoła przekonać sułtana i nawrócić go na swoją 
wiarę, ten zgodnie z prawami kraju poniesie natychmiast śmierć. Kto natomiast nie potrafi prze-
konać sułtana, ten będzie mógł ujść z życiem” (B 183) – odczytywać można jako opowiedzenie się 
po stronie zasady przeżycia, obcej chrześcijańskiemu mnichowi, samobójczo przekonującemu 
sułtana do wiary w „J.Ch.”
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Kuczek i „utożsamiał” się z nim jako dziecko (M-1 396) – do wielokrotnie przez 
poetę przytaczanej (zob. np. M-1 396) sceny naśmiewania się z „Żydka w jarmułce”, 
opiekującego się umierającą matką (U 95). Znaczące, że motywom tym towarzyszą 
tradycyjne marańskie odniesienia, na czele z pogłębionymi rozważaniami o proze-
lityzmie i przytoczeniem Księgi Ester, której tytułowa bohaterka uznawana była 
przez historycznych maranów za postać „świętą” i „najmocniej rozpalającą ich 
wyobraźnię” 59; u Wata sceny z Racine’owskiej „trawestacji historii biblijnej o Ży-
dówce, która stawszy się żoną obcego króla, ratuje swój podbity naród”, w ukryciu 
przed światem odgrywają córki Lotha, co staje się „źródłem ich pierwszych naro-
dowych wtajemniczeń” (U 136). Najistotniejszy jednak z przyjętego tu punktu wi-
dzenia wydaje się kluczowy dla fabuły, nie zrealizowany zamiar Wata. Oto z zacho-
wanych notatek do powieści wiemy, że gdy wszyscy Żydzi z miasta S. trafili do 
obozów, a pominięty przez oprawców Loth pozostał sam, jako niosący pomoc maran 
objawić miał się... nie dający dotąd o sobie znać narrator. Jak pisał poeta: 

„Loth był w błędzie, kiedy przypuszczał, że jest jedynym Żydem w S***. Był jeszcze i drugi Żyd i tym 
drugim Żydem byłem ja” (narrator notabene jest wyznania katolickiego, a o jego żydowskim pochodze-
niu nikt nie wiedział – poza nim samym) 60. 

To, że narratorem Ucieczki Lotha miałby być ukrywający się maran, wyjaśnia-
łoby na pewnym poziomie, dlaczego powieść – wewnętrznie pęknięta, a urwana 
akurat w momencie, w którym Wat wprowadza do niej Salomona z Troyes i świętą 
Ester – nie została ukończona; czyż narrator-maran nie może opowiadać o prześla-
dowaniu Żydów tylko do momentu, w którym pozostaje Żydem ukrytym? Gdy sekret 
zostaje ujawniony, historia więźnie w gardle; rozwiązaniem okaże się dopiero Berg- 
holzowska „konspiracja wyższa” i uwalniająca od długu poezja bezimienna.

Jeżeli przyjąć, że dojrzałemu okresowi twórczości Wata patronuje idea tikkum, 
okresowi środkowemu zaś – zasada przeżycia, to wczesne jego pisarstwo ująć na-
leżałoby w kategoriach młodzieńczego zmagania się z tożsamościowym rozszcze-
pieniem charakteryzującym maranów. Zdystansowany wobec swojej żydowskości, 
a wręcz wykazujący objawy „dziecięcego antysemityzmu” (Kartki na wietrze, Dz 284), 
młody futurysta próbuje ją nie tylko ukryć, lecz w serii blasfemicznych performaty-
wów odrzucić, by w ten sposób raz na zawsze uwolnić się od ciążącego mu ojcow-
skiego dziedzictwa. To ostatnie nie przestaje wszakże powracać w pisaniu, wybły-
skując co rusz niczym iskry z Piecyka, wzniecające nowe pożary poetyckie. Pomimo 
tego że o kabalistycznych wątkach w debiutanckim poemacie Wata powiedziano już 
sporo, z „mopsożelaznego piecyka” wciąż bucha, zamysł zaś rozpalenia go ponownie, 
tym razem w związku z figurą marana, wydaje się kuszący. I choć przekracza to 
objętość niniejszego artykułu, nie sposób nie zauważyć tu, że ogień w piecyku 
o „inkwizytorskim wnętrzu” (P 335) rozniecić musieli przedstawiciele Sanctum Of-
ficium, wieńczące zaś poemat i powtórzone w puencie „ja z jednej strony i ja 
z drugiej strony” wydaje się nieomal modelową formułą maranicznego rozszczepie-

59 Y o v e l, The Other Within: The Marranos, s. 236. Zdaniem Yovela, księżniczka Ester traktowana 
była przez maranów jako najpierwsza z nich; postrzegana jako „marański odpowiednik Matki 
Boskiej”, stanowiła „biblijną zapowiedź ich własnego mistycznego przeznaczenia”.

60 t. V e n c l o v a, posłowie w: U 184 (przeł. W. B o l e c k i).
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nia. Pozostawiając na inną okazję omówienie pod tym kątem kolejnych części 
Piecyka – gdzie pojawiają się m.in. „Błędny rycerz”, który „wyrywa dzidą własne 
serce i poświęca je Madonnie [...]” (P 310), „andaluzjskie czarownice” tańcujące 
z „muzykalnym Żydem” (P 311), „siedem świeczników Salomona” (P 313) czy „stare 
testamenty” w „synagodze łacińskich rymów”, co „szlochały nad grobem Rachel” 
(P 320) – dopowiedzmy, że figura marana występuje również w innych wczesnych 
tekstach Wata. Na czoło wysuwa się wśród nich opowiadanie Żyd Wieczny Tułacz, 
którego główny bohater przedstawiony zostaje wprost jako maran – „wychrzczony, 
ale wierny syn swego narodu” (B 104) – a które stanowi istną feerię paradoksalnych, 
sięgających nawet i papiestwa, masowych przechrzczeń i maranicznych knowań.

U autora, który za nieomal pół wieku postrzegać zacznie ukrytą pomoc maranów 
jako „usługę bezimienną”, to, co najciekawsze, wydarza się jednak w związku 
z imieniem – a raczej z jego wymianą. Pierwszym artystycznym, performatywnym 
i w istocie poetyckim gestem autora JA z jednej strony i JA z drugiej strony mego 
mopsożelaznego piecyka pozostaje wszak nadanie sobie nowego imienia: Aleksan-
der Wat 61. Choć przemiana ta doczekała się przynajmniej kilku elektryzujących 
komentarzy – na czele z niedoścignionym odczytaniem Adama Dziadka, wiążącego 
„odcięcie bezdźwięcznej głoski »ch« i udźwięcznienie »f«: ch/f → w/at” z „symbolicz-
ną kastracją” ojca 62 – w artykule o maranach, dla których przyjmowanie nowych 
nazwisk miało przecież znaczenie fundamentalne, nie sposób nie zaryzykować 
jeszcze jednej. Przede wszystkim jednak rozważania dotyczące nazwiska poety 
uzupełnić trzeba pytaniem o imię – wbrew bowiem pozorom kwestia ta nie jest 
oczywista. W zachowanym w Beinecke Library życiorysie przedstawia się poeta jako 
„Aleksander Wat (zalegalizowany jako nazwisko pseudonim literacki Chwata Elia-
sza Aleksandra)” 63, wymieniając na pierwszym miejscu imię Eliasz – o którym 
wspomina się jedynie w części poświęconych mu opracowań 64. Na pytanie o pierw-
sze imię swego męża innej odpowiedzi udziela jednak Watowa, odnotowująca 
w przypisie do Coś niecoś o „Piecyku”: „Szymon – pierwsze imię autora” (WW 299) 65. 
W istocie, to Szymona (czyli hebrajskiego Symeona) odnajdujemy w odnoszących 
się do najwcześniejszych lat życia wspomnieniach poety: dwukrotnie w historii 
z nianią, fundującą swemu fascynującemu się darwinizmem wychowankowi ciętą 
ripostę: „To niech Szymek łazi po drzewach” (W 299) – co w wersji z Kartek na 
wietrze opatrzył poeta komentarzem: „tak mnie wtedy nazywano, nie wiem po kim” 
(Dz 284); w kolejnym fragmencie z Coś niecoś o „Piecyku”, w którym imieniem tym 
zwraca się do niego siostra matki – „Kiedy odwiedziłem ją w Kutnie w 1919 i poka-

61 Do niedawna przypuszczano, że nazwisko Wat pojawiło się w niedatowanej, lecz poprzedzającej 
Piecyk, jednodniówce TAK; po jej odnalezieniu okazało się jednak, że jest ona anonimowa, a nazwi-
ska Sterna i Wata zastąpił w niej podpis: „NEOFUTURZY” (zob. b. Ś n i e c i k o w s k a, TAK odnale-
zione! Pierwsze czytanie pierwszej ulotki polskich futurystów. „Teksty Drugie” 2019, nr 3, s. 350).

62 a. D z i a d e k, wstęp w: WW, s. X.
63 Aleksander Wat Papers. The Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Yale University. New 

Haven, USA. Writings, Box 28, Folder 644. Cyt. za: B a r o n - M i l i a n, op. cit., s. 130.
64 Zob. np. j. Z i e l i ń s k i, Dwudziestowieczny Marsjasz. P 475. 
65 Również k. a. J e l e ń s k i  (Lumen obscurum. O poezji Aleksandra Wata. W: Chwile oderwane. 

Wybór, oprac. P. K ł o c z o w s k i. Wyd. 2, popr. Gdańsk 2010, s. 91) w ważnym dla recepcji poety 
artykule z 1968 roku napisze: „Prawdziwe nazwisko Aleksandra Wata to Szymon Chwat”.
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załem swoje futuryzje, załamała ręce: Bój się Boga, Szymku, kaleczysz piękną mowę 
polską, nie boisz się pomsty boskiej [...]” (W 305); wreszcie w Moim wieku, gdzie 
tłumaczy Wat: „w dzieciństwie nazywano mnie Szymkiem, nie wiem dlaczego, 
w papierach nie miałem Szymon, mimo to nazywano mnie Szymkiem” (M-1 336). 
Nie mogąc rzeczy rozstrzygnąć, ograniczmy się do oczywistości: wchodząc na dro-
gę pisania, przyszły autor Ucieczki Lotha ucieka nie tylko od rodowego nazwiska, 
ale i od swych hebrajskich imion: Symeona (hebr. Szimeon = usłyszał Pan’), imie-
nia syna Jakuba i protoplasty jednego z dwunastu plemion Izraela, oraz Eliasza 
(hebr. Elijahu = moim Bogiem jest JHWH’), imienia potężnego proroka, przywoły-
wanego w roli zwiastuna Mesjasza w trakcie wieczerzy sederowej i w tym też kon-
tekście pojawiającego się w Coś niecoś o „Piecyku”: „ja, malec, w świętej grozie 
otwierałem drzwi na ciemne schody dla proroka Eliasza i patrzałem chciwie, czy 
ubyła kropla z pełnego srebrnego kubka” (W 298) 66. Kielich pozostał wszak nie-
tknięty, drzwi zaś zamknięto; dorastający „malec” stał się Aleksandrem, w którego 
greckim imieniu (gr. Aléksandros = broniący mężów’) nie sposób już dosłuchać się 
jakiejkolwiek mesjańskiej zapowiedzi. Znamienne, że otwierające literacką drogę 
Wata wezwanie „PRZYJDŹ” – wieńczące napisany wespół ze Sternem anonimowy 
druk TAK 67 – skieruje on, sam bezimienny, do zbawcy bez imienia...

Pozwalałoby to przypuszczać, że ucieczka okazała się skuteczna, z dokonanej 
w Piecyku wymiany Chwata na Wata oraz Eliasza i Symeona na Aleksandra nie 
pozostała żadna reszta, a futurystyczna korzyść to czysty zysk, „miliard kilowatów 
+ Wat” (Miliard kilowatów. Śpiew Adamów i Ew, P 296). Co jednak, jeśli prowoku-
jący autor Fruwających kiecek – którego poetycką wyobraźnię inspirowały, zdaniem 
Władysława Panasa, „literowa kombinatoryka” i leksykologiczne „permutacje” rodem 
z kabały Ramona Lulla i Abrahama Abulafii 68 – przechytrzył wszystkich, a w swo-
im nowym nazwisku z iście maranicznym wyrafinowaniem zdeponował najbardziej 
sekretny skarb judaizmu? Ba, pozostawił nawet – i kilkukrotnie w treści swego 
debiutanckiego poematu wyeksponował – wskazówkę co do tego, jak należy je 
czytać: nie tylko „z jednej”, ale i „z drugiej strony”! Nie tylko WAT zatem, ale i – 
zgodnie z rozpowszechnioną przez kabałę praktyką talmudyczną hafuch, czyli 
„przestawień” (anagramów), stosowanych przede wszystkim w odniesieniu do imion 
własnych – TAW. TAW (ת) to mająca szczególne znaczenie w kabale ostatnia, dwu-
dziesta druga litera hebrajskiego alfabetu, symbolizująca pieczęć Boga, pełnię oraz 
całościowość; znaczenia te interesująco współbrzmią z rozpoznaniem Dziadka – jego 
zdaniem, tworzy Wat „dzieło, które traktuje o wszystkim” i w którego opisie „trzeba 
odwołać się do wszystkiego” 69. Jeżeli zaś jeszcze nie wiemy, dlaczego wybierając 

66 Znacznie wcześniej do Eliasza odeśle poeta w Moim sercu – bodaj najbardziej osobistym wierszu 
z jego pierwszego okresu twórczości: „Przyrównywałem serce do lokomotywy pragnień, do ogniste-
go wozu, który, jak ongi Eliasza, porwie mnie kiedyś na niebo” (P 298).

67 Ulotkę kończy wezwanie: „Czekamy na Niego / PRZYJDŹ”; choć w jej treści wielokrotnie nawiązuje 
się do języka religijnego, Wat i Stern skutecznie zacierają w niej wszelkie ślady prowadzące do ich 
żydowskości (zob. Ś n i e c i k o w s k a, op. cit., s. 332).

68 W. P a n a s, „Antykwariat anielskich ekstrawagancji” albo „święty bełkot”. Rzecz o „Piecyku” Ale- 
ksandra Wata. W zb.: W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata. 
Red. j. B o r o w s k i, W. P a n a s. Lublin 2002, s. 18–20.

69 D z i a d e k, op. cit., s. XIV.
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zawód poety i chwytając za pióro, rozpoczyna on od TAW, powinniśmy byli od razu 
zapytać Ezechiela:

Potem donośnie, tak że ja słyszałem, wołał On: „Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską 
bronią w ręku!” I oto przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północnej, 
każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą 
szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. A chwała Boga 
izraelskiego uniosła się znad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie za-
woławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: „Przejdź 
przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdy-
chają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi”. Do innych zaś rzekł, tak iż 
słyszałem: „Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! 
Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu! Nie dotykajcie jednak żadnego 
męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni!” I tak zaczęli od owych starców, którzy 
stali przed świątynią 70. 

Przytoczony tu za Biblią Tysiąclecia (Ez 9,1–6) fragment to jedyna biblijna pe-
rykopa, w której pojawia się odsyłające do zawodu pisarza słowo תֶסֶק, wywodzące 
się z egipskiego rdzenia gśtj i oznaczające używany przez skrybów rożek do prze-
chowywania tuszu, czyli pierwotny kałamarz; jest to również „jedyny tekst w Biblii 
Hebrajskiej, w którym mowa o TAW” 71. Ponieważ jednak samą literę TAW rozumie 
się jako znak’ (stąd Izaak Cylkow i autorzy Biblii Gdańskiej tłumaczą frazę z Ez 9, 4 
jako „nakreśl znak”), rozważania jej poświęcone prowadzone są zwykle w ścisłym 
związku z motywem znakowania czoła jako symbolu Bożej opieki – jako takie zaś 
sięgają do początków Tory i występującej w niej postaci Kaina. Jak wiadomo, Wat 
poświęcił mu nie tylko późny wiersz Na spacerze, ale i monumentalny, „przygoto-
wywany od wielu lat” Poemat bukoliczny, nazwany przez autora „eposem Kain i S-ka” 
(P 380), a stanowiący rozbudowany przypis do Bereszit, którego sylleptycznym 
podmiotem jest właśnie biblijny bratobójca. Zastanawiając się, „jak rozumieć” to, 
że Bóg „wyrył [...] [mu] na czole piętno, znak, by pierwszy lepszy nie podniósł na 
[...] [niego] ręki”, określi to Kain „rzeczą najmniej spodziewaną, tajemnicą tajemnic” 
(P 389).

Historycznoliteracką tajemnicą tajemnic wydaje się wszakże co innego: czy 
również i w swoich wczesnych tekstach pozostawił nam poeta jakieś – potwierdza-
jące zasadność wyrażonych tu przypuszczeń – wskazówki? Przynajmniej kilka z nich 
odnaleźć można w Piecyku: w którym pojawia się skierowane do Kaina pytanie Boga 
„Gdzie twój brat?” (P 321; zob. Rdz 4, 9); w którym stale eksponowane jest czoło – 
„kraciaste” (P 333), pokrywające się „krwawą rdzą” (P 311), przemienione w „skrzą-
cą bliznę” (P 318) – jak też kolor brązowy, zainspirowany, być może, tajemniczym 
„ołtarzem z brązu” z zacytowanego fragmentu z Ezechiela, a z motywem czoła łą-
czący się w przykuwającym uwagę zapisie: „abSOlut. Kurwa bezpłciowa o bron-
zowym czole [...]” (P 332). W Piecyku też pośród wielu mesjańskich odniesień poja-
wia się – kładąca swe mesjańskie „przysięgi” na „bladość anemonów czoła” – „do-
lina Jozafatu” (P 312), tradycyjnie wiązana z doliną wyschłych kości z 37 rozdziału 

70 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół 
Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Poznań 2003. 

71 a. S. J a s i ń s k i, Księga Proroka Ezechiela. Nowy komentarz. 3: Ez 6–10. Opole 2017, s. 274. Zob. 
też s. 169.
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Księgi Ezechiela; wreszcie zaś – w swym debiutanckim poemacie używa Wat imien-
nych anagramów, by wspomnieć tu tylko tajemniczą, posiadającą cechy Mesjasza 
postać Gindry, której imię stanowi anagram angielskiego rzeczownika drying, 
a według Venclovy – „słowa »androgyne«” 72. Najwyraźniejszą podpowiedź pozostawił 
nam jednak Wat w wypełnionym biblijnymi aluzjami opowiadaniu Czyście nie wi-
dzieli ulicy Gołębiej?, na wstępie którego – obok odsyłającej zarazem do Eliasza i do 
Ezechiela wizji rydwanu, znanej jako maase merkawa i stanowiącej jedną z głównych 
inspiracji mistyki żydowskiej („Gdzie się podziała ulica Gołębia? W jakich mistycz-
nych sferach? Na rydwanie ulicy dokąd porwana żona i syn Rafała?”, B 135–136) 
– dwukrotnie powtórzona została omawiana już metafora kamiennego serca („Chwi-
le drążyły kamień serca. Słowa wypełzały z kącików ust jak węże. Uciekały spod 
ciężkiego kamienia serca”, B 136). Jeszcze wcześniej napisze Wat jednak:

Szesnastego września Rafał wyszedł z domu o godzinie dziesiątej rano. Wracając o trzeciej, nie 
zastał ulicy na miejscu. Przepadła. Zniknęła. Sczezła.

Ulica Gołębia miała kształt litery T (szubienicy i pierwotnego krzyża – jak uświadomił sobie Rafał). 
Ramiona kończyły się ślepo, a trzon opierał się na ulicy Srebrnej. [B 135]

Nawet jeżeli przypuszczenie, że syn prześwietnego kabalisty ukryć miałby 
w tekście odniesienie do mówiącej o TAW perykopie z Księgi Ezechiela („szesnaste-
go września” – 16, 9; powtarzany w opowiadaniu kilkukrotnie, nadmiarowy leksem 
„SzczEZła” – Ez; razem – Ez 9, 1–6), uznać winno się za interpretacyjne nadużycie, 
nie sposób zignorować faktu, że w zacytowanym tekście daje Wat dowód znajomo-
ści genezy T. Pochodzi ono od greckiej tau, której źródłem była z kolei, również 
wymawiana jako głoska „t”, hebrajska litera TAW, w okresie powstawania Księgi 
Ezechiela mająca – zachowany w piśmie protosynajskim i alfabecie fenickim – 
„kształt »×« lub »+«” 73. Wiedzieli to odczytujący Ezechielową perykopę w kategoriach 
chrystologicznych autorzy chrześcijańscy, z Hieronimem na czele, za sprawą któ-
rego grecka nazwa litery występuje w części tłumaczeń Ez 9, 4 („et signa tau”), 
w tym w przekładzie Biblii Jakuba Wujka („naznacz Thau”). Wiedzą tą dysponować 
musiał również Eliasz Szymon Aleksander Chwat, który moment swych literackich 
narodzin naznaczył nie tylko przekreśleniem na krzyż nadanych mu żydowskich 
imion oraz odcięciem z rodowego nazwiska inicjalnego h (które powróci 74 do jego 
literackich wcieleń, Lotha i Bergholza), ale również nadaniem sobie nowego, mara-
nicznego nazwiska, dzięki któremu jego ukrzyżowana żydowska tożsamość będzie 
mogła wieść nowe, bogatsze życie. W swoich pierwszych tekstach Wat eksponuje 
to nazwisko na różne sposoby: jawnie (jak w Miliardzie kilowatów. Śpiewie Adamów 
i Ew 75, Ukaranej zazdrości czy Piecyku), bądź niejawnie, by ograniczyć się tu do 
wymienienia kilku fraz z tego ostatniego: „legendy Ronsalwatu” (P 309) 76, „nogi 

72 V e n c l o v a, op. cit., s. 107.
73 J a s i ń s k i, op. cit., s. 177. 
74 Zob. wyborny koncept wędrującej litery zastosowany przez a. L i p s z y c a  w eseju Na literę A 

(w: Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej. Kraków 2018).
75 Swoją drogą, czy w kontekście znaczeń TAW (jako całości) i jej pierwotnego kształtu (krzyża) nowe-

go znaczenia nie nabiera słynna futurystyczna dedykacja Miliarda kilowatów: „Oli ten miliard ki-
lowatów + Wat”? (P 296).

76 To i wszystkie kolejne wyróżnienia w tekstach Wata – P. B. 
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wygięte głupkowatym sinym smutkiem” (P 313), „raj trędowatych” (P 315), „Biało-
usty krawat” (P 321) czy wreszcie – odczytana jako anagram przez Dziadka 77 – 
„WArjat. Je suis fou” (P 331). Z czasem jednak coraz częściej autor szyfrować 
będzie w rozpoznany i opisany przez katowickiego badacza anagramatyczny sposób 78 
również i nazwisko ojcowskie, jak choćby w cytowanym już marańskim fragmencie 
Żółwia z Oxfordu, zastanawiającym zastosowaną składnią i grafią jego trzeciego 
wersu:

żółw długo namyślał się, nim odpowiedział na
pytanie, poruszał żuchwami jak mecano:

 „tego
i ja pamiętać nie mogę: mam lat dopiero
dwieście i dziewięćdziesiąt trzy. [P 32]

Podobne efekty napotykamy również we fragmentach innych utworów poety 
odsyłających na planie treści do jego pochodzenia. Np. fragment wiersza rozpoczy-
nającego się od słów „Druhowie jedli...” – przywołujący wspomnienie, w którym 
Wat, choć uznawany za przechrztę (apikojresa), zachęcony został przez Żydów do 
odmówienia kadyszu za ojca („Mimo mego prawie krzyżowego chrześcijaństwa, nie 
czułem żadnej dysharmonii, żadnej”, powie po latach w Moim wieku áM-2 244ñ) – 
utkany wydaje się z liter imienia (niżej oznaczonych podkreśleniem) oraz nazwiska 
(odpowiednio wyróżnionych pogrubieniem) jego ojca, Mendla Chwata:

niosąc krzyż zmawiał kadysz, bo była
akurat pascha, za ojca, cieślę józefa.
„dajcie mu tałes, apikojresy”, upomniał ktoś,
pewno pobożny nikodem? komu by się tam chciało
iść po tałes. druhowie pili z centurionami. [P 16] 

Czy może dziwić, że podobny zabieg odnajdziemy również w Pieśniach wędrow-
ca? Słowo „Wat” najwyraźniej słyszalne jest w frazie z pieśni VII: „w żadnym wy-
padku, ni brat, ni swat” (P 93), a nazwisko ojca ukrył poeta we fragmencie najwy-
raźniej nawiązującej do Ezechiela pieśni II, opowiadającym o zmaganiu bezimien-
nego posiadacza „chłopskich rąk” (chwata?) z chwastami (szczaw, mierzwa):

[...] zatem zbrzydziwszy
sobie świat żywych, jego urodę zwróconą ku śmierci, psowaną, z martwych
wstającą w robactwo, w szczaw, w mierzwę dla chłopskich rąk, zatem [P 86–87] 

Podobny zabieg zastosował Wat w odnalezionym przez Dziadka w Beinecke 
Library i podanym do druku w 2009 roku urywku prozy poetyckiej Trzecia, pocho-
dzącej z niekompletnego cyklu Trzy starości:

była godzina pierwsza w nocy, moje piękne sąsiadki wjechały swoją triumfalną limuzyną z głośnikiem 
rozgłaszającym chwałę bata, śmiech w krzakach roślin, których nazwać nie umiałem, okropność trza-
skań wrót garażu, bieg po drewnianych schodach i galeryjce, młode okrzyki, trzaśnięcie drzwi [UO 10]

Nieprzypadkowo chyba do „pięknych” sąsiadek „rozgłaszających” w środku nocy 

77 a. D z i a d e k, Projekt krytyki somatycznej. Warszawa 2014, s. 78.
78 Zob. zwłaszcza: a. D z i a d e k, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra 

Wata. Katowice 1999.
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„chwałę bata” (czego zasadności pojąć nie sposób, nawet jeśli pomyśli się o bat 
micwie...) zwróci się poeta akurat słowami z Szekspira, przywołującymi „remember, 
remember” z Hamleta, a zatem i słowami starego żydowskiego ojca, którym niepo-
strzeżenie syn stał się sam: „ochrypłym starym bezzębnym falsetem krzyczę silen-
ce, i – nie znajduję w pamięci żadnych innych słów angielskich jeno szekspirowskie 
złorzeczenie go you into hell” (UO 10). 

W kontekście znakowania czoła ciekawsze wydaje się jednak inne archiwalne 
znalezisko Dziadka: powstały najprawdopodobniej pod koniec życia poety wstrząsa-
jący wiersz rozpoczynający się od słów „U szczytu antynomij”, którego pierwsza 
wersja zanotowana została drżącą ręką na opakowaniu glifananu – jednego z leków 
przeciwbólowych zażywanych przez autora. Zawierający autocytat z Piecyka i stano-
wiący gorzkie rozliczenie z „durną młodością” utwór Wata kończy się zapisem „umo-
wy” z Przestrzenią, ofiarującą jego kościom „0,3 łokci sześciennych / dożywocia” 
(UO 7):

Z braku rejenta umowę spisaliśmy w szynku.
Gdzie szynkarka i kowal postawili krzyżyk,
Tam ja, próżny, dałem popis kaligrafii:
mocną kreską przytwierdzam „+” do spłachetka,
który sam sobie zdarłem z czoła i tak oto
obeszło się bez Apoljona, Marsjasza,
bo i niezdatne ono na nic
i bardzo mnie boli. [UO 7–8]

W przeprowadzonej w duchu krytyki genetycznej wzorcowej analizie zachowa-
nych odmian tekstu Mateusz Antoniuk koncentruje się na tajemniczym znaku „+”, 
mogącym symbolizować również literę „t” i zwracającym uwagę we wszystkich 
dokumentach składających się na dossier wiersza. Już we wspomnianym najwcze-
śniejszym rękopisie „sposób zapisania owego »t« jest cokolwiek dziwny. Ostatnia 
litera nazwiska »(Ch)Wat« przypomina mianowicie – mały znak krzyża”; w rękopisie 
drugim „aluzyjny zapis litery »t« przybrał jeszcze na intensywności: ostatnia litera 
właściwie staje się krzyżem”; wreszcie w maszynopisie znak ów jawi się jako „naj-
mniej graficznie oczywisty” – jak przypuszcza krakowski badacz, „poeta dopisał 
powiększoną, stylizowaną literę »t«, potem jednak [...] skreślił dolny »zawijas lasecz-
ki«, zamieniając w ten sposób literę-krzyżyk w krzyżyk, rzec można – ujednoznacz-
niając znak” 79. Osobliwości te przekonująco interpretuje Antoniuk w nawiązaniu 
do rozpowszechnionej przez Dziadka kategorii somatekstu 80; dla nas wszakże 
przytwierdzony do zdartego z czoła „spłachetka” skóry znak + (t) symbolizować musi 
coś więcej. To nie jedynie „ostatnia litera wyrazu »Wat«” 81 – ale nazwiska tego naj-
głębsze znaczenie; nie tylko „krzyżyk”, który stawia Wat na sobie za „szynkarką 
i kowalem” – ale hebrajskie TAW, święte znamię umieszczane na czołach wybranych 
i wybawionych; nie tylko chrześcijański symbol męki i zmartwychwstania – ale 

79 M. A n t o n i u k, Jak czytać stronę brulionu. Krytyka genetyczna i materialność tekstu. „Wielogłos” 
2017, nr 1, s. 52, 54, 58. Dodać trzeba, że odręczny zapis znaku w manuskrypcie był przez poetę 
zamierzony; twierdzi badacz, „w zapisie maszynowym uczyniona została, bez wątpienia celowo, 
luka” (ibidem, s. 58).

80 Zob. D z i a d e k, Projekt krytyki somatycznej, s. 167–217.
81 A n t o n i u k, op. cit., s. 51.
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i jednostkowa, imienna sygnatura, rzucona w twarz śmierci jako niezwykły, wita-
listyczny „popis kaligrafii”, wykonany z młodzieńczą „próżnością” przez samozwań-
czego „cara przestrzeni, wroga wnętrza i czasu” (UO 7). Odtrącenie pozbawionych 
współczucia Greków: „Apoljona, Marsjasza”, ma swoje znaczenie; nie dając się 
śmierci, a samemu, z wielkim, bardzo wielkim bólem, „zdzierając sobie z czoła” 
skórny płacheć po to, by „dać” znak, w istocie Wat po(d)pisuje się: ostatnim wier-
szem, mogącym okazać się dla jeszcze jednego bezimiennego czytelnika jedynym 
wyrazem żydowskiego współczucia, pomocy, uwagi... 

Jak bardzo aspekt ów był dla Wata istotny, pokazuje tekst, w którym najzu-
pełniej otwarcie zebrał on i powiązał ze sobą wszystkie elementy składające się na 
zdeponowaną w rozdziale 9 Księgi Ezechiela tajemnicę swej maranicznej, judeo- 
chrześcijańskiej tożsamości: czoło, na którym umieszczono tajemnicze znaki w za-
pomnianym języku, narzędzie pisarskie, bliskość śmierci, w szczególny sposób 
zapisane imię, wymyślone nazwisko, krzyż – a także (tym razem wybrzmiewające 
z całą mocą) wołanie o litość, marzenie o pomocy oraz świadomość, że może okazać 
się ona jedynie bezmienna. Czy budzi zdziwienie fakt, że tekst ów powstał jako 
część ezechielowskich z ducha Pieśni wędrowca i pomyślany został jako zwieńcze-
nie jednej z nich? Jak również to, że ostatecznie został on przez Wata przekreślony 
i zachował się jedynie w rękopisie, podanym do druku przez Jana Zielińskiego?

Marzysz, marzykulujesz, że ktoś – ámoże ty samñ kto? – kładzie
áskładañ áognistyñ ápiekącyñ palący pocałunek zlitowania
na kości czołowej
na której nieudolnie
przylepiono papierek
odcięty z gazety
z napisem
w ástrasznejñ szkolnej łacinie
ołówkiem tuszowym
Hoc est caput
Mort. Wat Alexander. [WŚ 218]

Czyż zakończenie to przekreślone zostało nie tylko jako „przedmiot końcowego 
marzenia” 82, lecz nade wszystko jako zapis mówiący nam o autorze zbyt wiele, 
nieomal – nomen omen – wszystko? Eliasza, Szymona, Mendla i Salomona – uniósł 
rydwan. Przyjmującą kształt X boską literę TAW wbito głęboko – i w nazwisko, 
i w imię poety-marana znanego jako AleXander Wat. Nie wszystek umarł + Wat.

A b s t r a c t

PIOTR BOGALECKI University of Silesia, Katowice 
ORCID: 0000-0002-6527-9769

“USŁUGI BEZIMIENNE [NAMELESS SERVICES]” THE FIGURE OF MARRANO  
IN ALEKSANDER WAT’S CREATIVITY

Though the presence of broadly understood Jewish motifs in Aleksander Wat’s (1900–1967) creativity 
is subject of multiple literary deliberations (by, for example, W. Panas, S. J. Żurek, A. Lipszyc, 

82 j. Z i e l i ń s k i, Ilustracje. WŚ 218.
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or M. Benešova), it has not so far been interpreted from the perspective set by a Marrano. The latter 
perspective, suggested by the poet himself and supported by some philosophical and cultural analyses 
of modernity (Y. Yovel, J. Derrida, A. Bielik-Robson, etc.) may add a valuable and non-reductionist 
insight into Wat’s pieces produced in different periods of his creativity, from the debut JA z jednej stro-
ny i JA z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka (ME from One Side and ME from the Other Side of 
My Pug Iron Stove), and the short stories from the collection Bezrobotny Lucyfer (Lucifer Unemployed), 
later—his post-war projects (e.g. Ucieczka Lotha áLoth’s Escapeñ and Moralia) as well as emigrant anti-
-Soviet political commentary journalism (e.g. Czytając Terca áReading Abram Terzñ), and ultimately his 
mature poetic creations. The analyses and interpretations of the pieces listed above lead Bogalecki to 
formulate a thesis on Marranic character of Wat’s output. 
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JERZY MARIAN BRZEZIŃSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
Wydział Psychologii i Kognitywistyki

PODSTAWOWE WARTOŚCI UNIWERSYTETU

Uniwersytet ma za sobą długą historię trwania. Mądrość wielu pokoleń ludzi uni-
wersytetu budowała jego społeczny prestiż i społeczną użyteczność. I trudno dziś 
wyobrazić sobie społeczeństwo bez uniwersytetu. 

Jednakże ta „użyteczność” nie może być pojmowana tak wąsko, jak chciałoby 
otoczenie korporacyjno-przedsiębiorcze. Uniwersytet nie jest przedsiębiorstwem 
i nie hołduje specyficznym wartościom składającym się na tzw. kulturę korpora-
cyjną, która stanowi swoisty negatyw typowej dla klasycznego Humboldtowskiego 
uniwersytetu „kultury wspólnotowej” 1. W owym, narzuconym przez otoczenie biz-
nesowe, kanonie antywartości akademickich Piotr Sztompka widzi główne zagro-
żenie dla współczesnych uniwersytetów:

w naszych czasach, w których głównym tematem przenikającym całe życie społeczne jest produkcja 
i konsumpcja, fabrykowanie i kupowanie („ekonomia, głupcze!”), teren uniwersytetu zaatakowała, niczym 
wirus, diametralnie przeciwna jego naturze kultura korporacyjna, której właściwe miejsce to firmy, 
przedsiębiorstwa, banki, urzędy administracyjne. W uniwersytecie pojawiły się obok siebie dwie kultu-
ry: wspólnotowa i korporacyjna, całkowicie ze sobą niezgodne. Ten dysonans to w moim przekonaniu 
źródło kryzysu instytucji uniwersytetu. Co gorsze, w rękach oszołomionych fetyszem nowoczesności 
administratorów, nadsłuchujących chętnie bajek pseudouczonych o „uniwersytecie posttradycyjnym”, 
doszło do erozji modelu tradycyjnego, tego spontanicznie przez wieki wytworzonego ładu wspólnotowe-
go, akademickiego Gemeinschaft i do apoteozy narzuconego odgórnie ładu korporacyjnego, modelu 
akademickiego przedsiębiorstwa. Wahadło odchyliło się w jedną stronę znacznie za daleko 2.

Nie jest zatem (nie powinien być) uniwersytet pozostającą na usługi korporacji 
szkołą zawodową, która przygotowuje wąsko wyspecjalizowanych fachowców, bez-
pośrednio wchodzących do sfery objętej nadzorem biznesowym. 

Wreszcie uniwersytet, w szczególności, nie realizuje zadań formułowanych dlań 
przez polityków aktualnie rządzącej partii. Nie jest jej własnością. Chociaż, jak 
zauważył Karl Jaspers, wytwory umysłów polityków czy ich zachowania mogą być 
przedmiotem badań naukowych prowadzonych na uniwersytecie. Sam zaś uniwer-
sytet, z natury swej, działa autonomicznie.

Polityka istnieje na uniwersytecie nie jako walka, ale wyłącznie jako przedmiot badań. Gdy na 
uniwersytetach toczy się walka polityczna, szkodę ponosi idea uniwersytetu. Fakt, że byt i zewnętrzny 
kształt szkoły wyższej zależą od politycznych rozstrzygnięć, spoczywając na fundamencie niezawodnej 

1 P. S z t o m p k a, Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur. „Nauka” 2014, nr 1.
2 Ibidem, s. 8–9.
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woli państwa, oznacza, że w obrębie takiej szkoły – a zatem w przestrzeni wydzielonej przez państwo – 
realizuje się nie praktyczna walka, nie polityczna propaganda, ale jedynie pierwotne poszukiwanie 
prawdy.

To oznacza wymóg bezwzględnej wolności nauczania. Państwo gwarantuje w tym punkcie korpo-
racji prawo, aby nauczyciele, bez wpływu ze strony politycznej woli partyjnej lub przymusu światopo-
glądowego, podjęli, kierując się względami czysto merytorycznymi, próbę badania i uczenia prawdy 3.

Upolitycznianie uniwersytetów zawsze prowadziło do ograniczania ich autono-
mii i – w konsekwencji – do obniżenia poziomu badań naukowych i poziomu kształ-
cenia. Towarzyszyło temu – co w takich przypadkach nieuniknione – obniżenie 
standardów etycznych w pracy badawczej i nauczycielskiej. Szczególnie dotkliwie 
odczuły to uniwersytety w krajach o ustrojach totalitarnych. Pamiętajmy jednak, 
że te zagrożenia nie zostały od uniwersytetu raz na zawsze oddalone. Musimy być, 
właśnie jako profesorowie, wrażliwi na wszelkie przejawy łamania demokracji i od-
chodzenia od ideałów uniwersytetu.

Moim zdaniem, w ostatnim czasie jeszcze jedna instytucja (a ściślej mówiąc: 
wypowiadający się w jej imieniu funkcjonariusze, jak też politycy) chciałaby decy-
dować o tym, co wolno, czego zaś nie wolno czynić (badać, nauczać) na polskich 
uniwersytetach. Tą instytucją jest Kościół katolicki. Dwa niepokojące przykłady. 

Pierwszy. Redaktor naczelny opiniotwórczego w kręgach katolickich często-
chowskiego tygodnika „Niedziela”, ks. Ireneusz Skubiś, odniósł się krytycznie do 
wypowiedzi redaktora naczelnego miesięcznika internetowego „Liberté!” Leszka 
Jażdżewskiego, która poprzedzała wykład przewodniczącego Rady Europejskiej 
Donalda Tuska wygłoszony przez niego na Uniwersytecie Warszawskim 3 maja tego 
roku 4. Skubiś zaapelował o „krytyczne” przyjrzenie się temu, co dzieje się na UW 
i innych polskich uniwersytetach: 

Stało się to na Uniwersytecie Warszawskim. Wiadomo, co o roli uniwersytetu mówił Jan Paweł II, 
na którego wypowiedzi tak często się powołujemy. Co z tym zrobią UW i inne uniwersytety w Polsce? 
Co z tym zrobi min. Jarosław Gowin? Myślę, że słowne oświadczenie to jednak za mało. Trzeba mery-
torycznie zwrócić uwagę na to, co się dzieje na uniwersytetach 5.

Drugi. Pewna posłanka na Sejm RP zapytała ministra Jarosława Gowina, jak 
długo jeszcze będzie tolerował w publicznych szkołach wyższych kształcenie na 
kierunkach gender studies. I – całkiem poważnie – zapytała też (w interpelacji po-
selskiej) czy rozważa on likwidację tego kierunku studiów. Wspomagał ją – oczywi-
ście „naukowo” – inny polityk o tych samych przekonaniach, który uważa, że te 
studia to „ideologia” odwołująca się do „tzw. teorii marksistowsko-leninowskiej”. 
Trudno racjonalnie z takim poglądem dyskutować. 

Uniwersytet w państwie świeckim (a takim, jeszcze, jest Polska) – nie zaś 
wyznaniowym – musi być wolny od jakichkolwiek nacisków: i tych ekonomicznych, 
i tych politycznych, i tych religijnych. Osobiście jest mi bardzo bliskie stanowisko, 
które zajął w tej kwestii historyk idei Jerzy Jedlicki (2010): „zawodowym obowiąz-

3 K. J a s p e r s, Idea uniwersytetu. Przeł. W. K u n i c k i. Warszawa 2017, s. 175.
4 Zwróciłem uwagę na tę wypowiedź dzięki lekturze tekstu T. S ł a w k a  Rozum, furia i wiara („Ty-

godnik Powszechny” 2019, nr 31).
5 I. S k u b i ś, Co się stało na Uniwersytecie Warszawskim 3 maja 2019? „Niedziela” 2019, nr 20, 

s. 37.
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kiem pracownika naukowego jest nieposłuszeństwo w myśleniu”. I dodawał, 
przytaczając słowa Stanisława Ossowskiego: „Pod tym względem nie wolno mu 
być posłusznym ani synodowi, ani komitetowi, ani ministrowi, ani cesarzowi, ani 
Panu Bogu” 6.

Powiedzmy wyraźnie: dziś nam, jak nigdy dotychczas, potrzebny jest „uniwer-
sytet otwarty”, występujący przeciwko ksenofobii, dogmatyzmom i nietolerancji, 
uniwersytet pluralistyczny, rozumiejący i empatyczny. Nie może to być uniwersytet 
z wizji wielkiego filozofa Martina Heideggera, którą zawarł on w słynnej, haniebnej 
mowie rektorskiej, zatytułowanej Samoutwierdzenie się niemieckiego uniwersytetu, 
wygłoszonej po objęciu przez niego rektoratu uniwersytetu we Fryburgu badeńskim 
27 III 1933 7. 

Uniwersytet musi, właśnie w imię swojej wielowiekowej misji, podjąć zadania 
formacyjne – nie mniej ważne od zdobywania wiedzy naukowej i rozwijania umie-
jętności. Jedno z tych zadań wiąże się z kształtowaniem postawy pluralizmu – za-
równo w badaniach naukowych, jak i w życiu codziennym.

Różnorodność zatem jako wartość dookreślająca ideę uniwersytetu przyjmu-
je dwojaki sens. Wedle pierwszego oznacza równoważność wielu dróg prowadzą-
cych do odkrycia naukowego. Mówiąc inaczej, oznacza poszanowanie pluralizmu 
teoretycznego i metodologicznego w poszukiwaniach badawczych. Tylko w wa-
runkach dialogu pomiędzy osobami o różnych preferencjach światopoglądowych, 
teoretycznych i metodologicznych możliwe jest kształtowanie „osobowości badaw-
czej” 8 młodego człowieka. Jak pokazały liczne studia naukowe przeprowadzone 
przez psychologów społecznych i socjologów 9, praca badawcza w zespołach zróż-
nicowanych etnicznie jest bardziej efektywna. Pozytywny klimat imigracyjny jej 
sprzyja. Niestety, wyniki badań zespołu Bilewicza dotyczące sytuacji studentów 
i doktorantów obcokrajowców na UW nie napawają optymizmem: „Na tysiąc ob-
cokrajowców studiujących na Uniwersytecie Warszawskim aż 59 procent doświad-
czyło jakiejś formy dyskryminacji” 10. Wniosek: wiele pracy formacyjnej przed 
nami!

Z kolei, zgodnie z drugim sensem, różnorodność to wielość orientacji świato-
poglądowych, wielość przekonań politycznych, wielokulturowość. Uniwersytet uczy 
(powinien uczyć!) postawy tolerancji i dezaprobaty dla najmniejszych nawet prze-
jawów etnocentryzmu, obskurantyzmu, antysemityzmu czy fundamentalizmu re-

  6 J. J e d l i c k i, Kołakowski: historia i odpowiedzialność – w pierwszą rocznicę śmierci. „Gazeta 
Wyborcza” 2010, nr 165, z 17–18 VII, s. 21. Cytat z S. O s s o w s k i e g o  pochodzi z jego tekstu: 
Taktyka i kultura („Przegląd Kulturalny” 1956, nr 13).

  7 M. H e i d e g g e r, Samoutwierdzenie się niemieckiego uniwersytetu. Przeł. J. G a r e w i c z. „Alethe-
ia” nr 1 (4) (1990): Heidegger dzisiaj. Red. P. M a r c i s z u k, C. W o d z i ń s k i.

  8 Termin zapożyczony od L. N o w a k a  (O osobowości badawczej i konieczności szkół w nauce. W zb.: 
Krytyka, inspiracje, otwarcia w pedagogice. Red. E. R o d z i e w i c z. Gdańsk 1995).

  9 Zob. M. B i l e w i c z, Uniwersytet różnorodny politycznie i kulturowo, czyli jak wspiąć się na nauko-
we szczyty? Referat wygłoszony na konferencji: Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwer-
sytetu 4.0, zorganizowanej 3–4 IV 2019 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zob. 
też omówienie tego referatu: E. K o n a r z e w s k a - M i c h a l a k, Uniwersytety otwarte na imigran-
tów osiągają więcej. Na stronie: https://uniwersyteckie.pl/sto-lat-uam/uniwersytety-otwarte-na-
imigrantow-osiagaja-wiecej (data dostępu: 10 VIII 2019). 

10 K o n a r z e w s k a - M i c h a l a k, op. cit.
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ligijnego. Powinien działać ponad jakimikolwiek granicami. Najzwięźlej zostało to 
wyrażone w „Wielkiej Karcie Uniwersytetów Europejskich” (Magna Charta Univer-
sitatum) z r. 1988:

Uniwersytet – jako instytucja odpowiedzialna za utrwalanie europejskiej tradycji humanistycznej – 
stale dba o tworzenie wiedzy uniwersalnej, a realizując swoje powołanie, przenika granice geograficzne 
i polityczne oraz potwierdza konieczność poznawania i wzajemnego oddziaływania na siebie różnych 
kultur 11.

Jest oczywiste, że na uniwersytecie prowadzi się badania naukowe. I to te o cha-
rakterze podstawowym. A to ważne zadanie – wszak dążenie do prawdy stanowi 
jeden z najbardziej fundamentalnych celów uniwersytetu. Ale uniwersytet nie jest 
(nie powinien być) wyłącznie instytucją skupioną na osiągnięciach naukowych. Nie 
zajmuje się jedynie „kopiowaniem” zadań przypisanych instytucjom badawczym 
(np. Instytutom PAN). 

Jego jeszcze dwa bardzo ważne obowiązki – obok wymienionego już wzbogaca-
nia wiedzy naukowej czy, jak by powiedział Kazimierz Twardowski, „odkrywania 
coraz to nowych prawd i prawdopodobieństw naukowych” 12 – to: 

1. Dostarczanie studentom i doktorantom ciągle aktualizowanej wiedzy nauko-
wej i kształtowanie, opartych na tej wiedzy, umiejętności. Ta ważna rola uniwer-
sytetu związana jest z przygotowywaniem specjalistów niezbędnych do prawidło-
wego obsługiwania sfery praktyki społecznej. 

2. Wypełnianie misji formacyjnej. Uniwersytet musi – i podkreślmy to – wycho-
wywać, musi kształtować nowe elity dla wolnego, tolerancyjnego, demokratyczne-
go i kreatywnego społeczeństwa. 

Aby zrealizować skutecznie tę drugą misję, niezbędne jest przywrócenie za-
chwianych proporcji między naukami „twardymi” (science) a „miękkimi” (humani-
ties). Te pierwsze są – także w Polsce – zdecydowanie faworyzowane (również 
w funkcjonujących od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku systemach ewaluacji 
uniwersytetów i ich finansowania). Jednak mimo łożenia relatywnie dużych środ-
ków finansowych (ze skromnego – w stosunku do większości krajów UE, że nie 
wspomnę o światowych gigantach – koszyka) Nagroda Nobla omija polskie wydzia-
ły fizyki, chemii czy medycyny. Zaniedbując nauki humanistyczne i społeczne, 
rządowi decydenci zdają się zapominać, że to dobrze wykształceni absolwenci tych 
kierunków zasilą – także – szeregi nauczycieli szkolnictwa podstawowego i śred-
niego. Od ich profesjonalizmu zależeć będzie poziom przyszłych studentów pierw-
szego roku – również kierunków ścisłych: technicznych, przyrodniczych i medycz-
nych. 

„Ogłada” humanistyczna niezbędna jest też dla zaangażowanych w budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego elit wykształconych na wydziałach ścisłych i przy-
rodniczych. Powtórzę, uniwersytety nie są szkołami zawodowymi, które przygoto-
wują absolwentów do podjęcia pracy na wysoce wyspecjalizowanych stanowiskach 
produkcyjnych. Narzucana z zewnątrz konieczność wąskiej specjalizacji prowadzi 

11 Magna Charta Universitatum (Bolonia, 18 IX 1988). Na stronie: http://www.magna-charta.org/
resources/files/the-magna-charta/polish (data dostępu: 10 VIII 2019).

12 K. T w a r d o w s k i, O dostojeństwie uniwersytetu. Poznań 1933, s. [13].
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do nieuchronnego przekształcania uniwersytetu w szkołę zawodową. To zaś grozi – 
jak to ujął hiszpański myśliciel José Ortega y Gasset – „barbarzyństwem specjali-
zacji”. A swoistym „produktem” tak zredukowanego uniwersytetu są „specjaliści”:

Przedtem ludzi dzieliło się w sposób prosty, na mądrych i głupich, na mniej lub bardziej mądrych 
i mniej lub bardziej głupich. Ale specjalisty nie można włączyć do żadnej z tych kategorii. Nie jest czło-
wiekiem mądrym, bo jest ignorantem, jeśli chodzi o wszystko, co nie dotyczy jego specjalności; jednak 
nie jest także głupcem, ponieważ jest „człowiekiem nauki” i zna bardzo dobrze swój malutki wycinek 
wszechświata. Trzeba więc o nim powiedzieć, że jest mądro-głupi 13.

Uzupełnienie treściami humanistycznymi i społecznymi programów kształcenia 
jest niezbędne do prawidłowego wchodzenia absolwentów w role zawodowe. Wszak 
dorosłe życie nie zamyka się w ramach wyznaczonych przez instrukcję obsługi 
stanowiska pracy. Na niebezpieczeństwo minimalizowania przez rząd znaczenia 
nauk humanistycznych dla właściwego kształtowania się otwartego społeczeństwa 
obywatelskiego wskazała Martha Nussbaum w książce o wielce mówiącym tytule 
Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów:

edukacja powiązana z tradycjami sztuk wyzwolonych uwzględnia fakt, że szkoła wyższa powinna przy-
gotowywać studentów do dwóch różnych ról: do rozwijania kariery zawodowej, jak również do bycia 
obywatelem. 

w angielskiej kulturze edukacyjnej – przynajmniej od czasów rządów Margaret Thatcher, a zapewne 
o wiele wcześniej – dokonano dewaluacji nauk humanistycznych w sposób o wiele bardziej agresywny 
niż gdziekolwiek indziej. Nauki te mają wykazywać swoją przydatność dla wąsko rozumianych celów 
komercyjnych 14. 

Na niebezpieczeństwo marginalizowania znaczenia nauk humanistycznych 
zwracają uwagę eksperci American Academy of Arts & Sciences, którzy w r. 2013 
przygotowali raport o roli nauk humanistycznych i społecznych w kształtowaniu 
demokratycznego społeczeństwa: The Heart of the Matter. The Humanities and So-
cial Sciences for a Vibrant, Competitive, and Secure Nation 15. Uważam, że i Polska 
Akademia Nauk mogłaby zdobyć się na podobny raport. 

Niestety, ale także w Polsce zostały w dużym stopniu zachwiane proporcje, 
jeśli chodzi o realizowanie tych trzech celów uniwersytetu: prowadzenia nowator-
skich badań naukowych, dostarczania studentom i doktorantom nowej wiedzy, 
wykonywania zadań formacyjnych. 

W szczególności nie przywiązuje się dostatecznej wagi do zadań formacyjnych. 
Znalazły się one (jeżeli w ogóle są systematycznie, a nie tylko okazjonalnie podej-
mowane) na dalszym planie. Przy widocznej niewydolności szkolnictwa w tym ob-
szarze edukacji uniwersytety nie uważają, że należy oddziaływać na osoby „dorosłe” 

13 J. O r t e g a  y  G a s s e t, Bunt mas i inne pisma socjologiczne. Wstęp J. S z a c k i. Wybór, oprac. 
S. C i c h o w i c z. Warszawa 1982, rozdz. Barbarzyństwo „specjalizacji”, s. 132 (przeł. P. N i k l e-
w i c z).

14 M. C. N u s s b a u m, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów. Przeł. Ł. P a w-
ł o w s k i. Wstęp J. K u i s z. Warszawa 2016, s. 168, 172.

15 The Heart of the Matter. The Humanities and Social Sciences for a Vibrant, Competitive, and Secure 
Nation. (2013). Na stronie: https://www.humanitiescommission.org/_pdf/hss_report.pdf (data 
dostępu: 10 VIII 2019).
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(nominalnie – z prawnego, ale nie z psychologicznego punktu widzenia). Nie do 
końca świadome negatywnych dla społeczeństwa długofalowych konsekwencji 
strusiej polityki, ministerstwo nadzorujące działalność uniwersytetów kieruje ich 
aktywność na to, za co uzyskają one prestiżowe wysokie oceny ich pracy. A te oce-
ny powiązane są z systemem przyznawanych – w okresowo prowadzonych ewalu-
acjach – tzw. „punktów parametrycznych”. Te zaś otrzymuje się – przede wszyst-
kim! – za lokowane w tzw. dobrych czasopismach naukowych artykuły oraz za 
monografie, granty i patenty. 

Działalność dydaktyczna i formacyjna nie przekłada się na punkty. No bo jak 
to zrobić? Łatwiej dodawać arbitralnie przyznawane – za drukowanie w czasopi-
smach – punkty lub takie wskaźniki, jak IF (Impact Factor) czy liczby cytowań. 
Nawet bardzo zaangażowana i czasochłonna praca formacyjna z młodzieżą nie 
przynosi uczelniom punktów i nie ma żadnego wpływu na uzyskaną w ocenie pa-
rametrycznej kategorię – najlepiej: „+A” czy „A”. Mówiąc najprościej: uczelniom „nie 
opłaca się” realizowanie zadań formacyjnych. Nawet najlepiej – w interesie społecz-
nym! – wykonana praca wychowawcza nie jest przez instytucje nadzorujące dzia-
łalność uniwersytetów doceniana. Liczą się tylko punkty. Te zaś są pochodną 
wytworzonych publikacji. Dobrze wiedzą o tym i pracownicy, i doktoranci. Pamię-
tając o starej zasadzie: „publish or perish”, robią tylko to, co zapewni zatrudnienie 
czy szybki awans naukowy (naruszając przy tym – i to wcale nie tak rzadko – dobre 
obyczaje w nauce 16). Same zaś uniwersytety upodabniają się do instytutów badaw-
czych – nie zawsze najwyższej rangi naukowej. To smutne. Nasze uniwersytety 
przestają być tymi, o których pisał Twardowski w swoim eseju O dostojeństwie 
uniwersytetu:

praca w y c h o w a w c z a  profesora i docenta Uniwersytetu nie jest dla niego czymś obcym i zewnętrz-
nym, lecz zlewa się z jego pracą n a u c z y c i e l s k ą, polegającą na wyrabianiu w studentach umiejęt-
ności myślenia i badania naukowego, która to praca nauczycielska ma za podstawę własną pracę 
b a d a w c z ą  nauczyciela. Tak więc w jedno się splatają trzy kierunki działania profesora i docenta 
Uniwersytetu, tworząc w swym połączeniu pełną istotę ich zawodu 17. 

Moim zdaniem, zamiast po raz setny dyskutować nad strategiami publikacyj-
nymi i „sprawiedliwą/niesprawiedliwą” dystrybucją punktów parametrycznych 
powinniśmy poważnie zastanowić się nad prymarnymi, „miękkimi”, zadaniami 
uniwersytetu. Porzućmy zatem poszukiwania „sprawiedliwego” (tylko z czyjego 
punktu widzenia?) algorytmu zamiany rezultatów pracy badawczej na punkty. Nie 
dajmy się wciągać w „gry liczbowe” (w takim sensie, w jakim pisze o tym David 
Lorge Parnas 18).

Trafnie ujął ten – moim zdaniem, podstawowy i dla kondycji uniwersytetu 

16 J. B r z e z i ń s k i, Źródła nieetycznych zachowań badaczy i nauczycieli akademickich z dziedziny 
nauk społecznych. W zb.: Filozof w krainie umysłów. Profesorowi Andrzejowi Klawiterowi w darze. 
Red. G. K r ó l i c z a k  [i in.]. Poznań 2018.

17 T w a r d o w s k i, op. cit., s. [20].
18 D. L. P a r n a s, Stop the Numbers Game. Counting papers slows down the rate of scientific progress. 

„Communications of the ACM” t. 50 (2007), nr 11. Na stronie: http://www.cosy.sbg.ac.at/~helmut/
Stuff/parnas07.pdf (data dostępu: 10 VIII 2019).
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przyszłości (nie tylko w Polsce), i dla „odbiorcy” efektów jego prac: społeczeństwa 
obywatelskiego – problem Tadeusz Sławek:

dzisiaj widzimy bardzo ostro, iż nie wystarczą jedynie wiedza i fachowe umiejętności, aby uczynić świat 
życzliwszym miejscem nie tylko dla człowieka, ale dla wszystkich istot na nim żyjących. Z jednej strony 
wciąż jesteśmy częścią oświeceniowego projektu zakładającego nieustanne doskonalenie wiedzy jako 
warunku czynienia świata życzliwym, z drugiej – widzimy wyraźnie, że zadanie to wymaga czegoś, co 
wykracza poza ów projekt, a może nawet wręcz go „warunkuje”. U n i w e r s y t e t o w i  p o t r z e b n y 
j e s t  w i ę c  p e w i e n  r a d y k a l i z m  p o  t o, a b y  s ł u ż ą c  w i e d z y, c e l e b r u j ą c  j ą  i  d o-
s k o n a l ą c, n i e  u l e g ł  c a ł k o w i c i e  j e j  w ł a d z y, a b y  n i e  d o p u ś c i ł  d o  t e g o, b y  t y l k o 
w i e d z a  s t a ł a  s i ę  j e d y n y m  „w a r u n k i e m” j e g o  i s t n i e n i a 19. 

Na podstawie analizy ważnych tekstów traktujących o misji uniwersytetu 
w naszej kulturze – tych klasycznych 20 i tych współczesnych 21 – dokonałem re-
konstrukcji wymiarów przestrzeni aksjologicznej uniwersytetu. Przedstawia ją ten 
oto schemat:
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Niniejszy artykuł właśnie na tych wartościach się koncentrował.

19 T. S ł a w e k, Uniwersytet i to, co między ludźmi. „Nauka” 2009, nr 2. Podkreśl. J. M. B.
20 Zob. T w a r d o w s k i, op. cit. – J. H. N e w m a n, Idea uniwersytetu. Przeł. P. M r o c z k o w s k i. 

Warszawa 1990. – T. C z e ż o w s k i, Uniwersytet nowoczesny. W zb.: Tożsamość uniwersytetu. 
Antologia tekstów Profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Red. W. W i n c ł a w s k i. Toruń 
1994. – J a s p e r s, op. cit. 

21 Zob. Magna Charta Universitatum. – L. K o ł a k o w s k i, Po co uniwersytet? Referat wygłoszony na 
konferencji Dylematy szkolnictwa wyższego, zorganizowanej w r. 1993 przez wiedeński Institut 
für Wissenschaften vom Menschen w Warszawie. Przedruk w: L. K o ł a k o w s k i, Czy Pan Bóg jest 
szczęśliwy i inne pytania. Kraków 2009. – S ł a w e k, Uniwersytet i to, co między ludźmi. – The 
Heart of the Matter. The Humanities and Social Sciences for a Vibrant, Competitive, and Secure  
Nation. – P. S z t o m p k a: Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur; Autonomia – funda-
ment kultury akademickiej. „Nauka” 2017, nr 3. – N u s s b a u m, op. cit. – B. R e a d i n g s, Uni-
wersytet w ruinie. Przeł. S. S t e c k o. Warszawa 2017.
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BASIC VALUES OF UNIVERSITY

In the article the author identifies three missions of the classic Humboldtean university: (a) research, 
(b) education, (c) formation. It is possible to fulfil these missions thoroughly if the canon of basic values 
originating from the classic vision of university (formulated by Wilhelm von Humboldt, the founder of 
the Humboldt University of Berlin), which defines axiological university space, is respected. It encom-
passes such values as (1) complementarity of research and education, (2) autonomy, (3) freedom, (4) 
truth, (5) tolerance, (6) sense of community. In the author’s view, modern universities seem to neglect 
the formative mission. It ought to be remembered, however, how important it is for universities to shape 
future elites which would participate actively in the creation of free, democratic, non-prejudiced and 
creative society. 
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ROLA SŁOWA W PROCESACH WPŁYWU SPOŁECZNEGO*

Jedną z licznych funkcji pełnionych przez język jest wywieranie wpływu społecz-
nego. Rodzic tłumaczy dziecku, jak ważna jest edukacja, skłaniając je do przyło-
żenia się do nauki, szef firmy napomina podwładnych, by przychodzili do pracy 
punktualnie, polityk przemawiający przed wyborami parlamentarnymi chce zachę-
cić wyborców do głosowania na swoją partię.

Perswazyjna funkcja języka to kwestia zajmująca zwłaszcza językoznawców, 
ale także teoretyków literatury. W polskiej literaturze przedmiotu znajdziemy szereg 
interesujących i poznawczo ważnych książek poświęconych tej tematyce. Przede 
wszystkim nie sposób pominąć tu znakomitego dzieła Michała Głowińskiego, w któ-
rym poddaje on szczegółowej analizie wypowiedzi komunistycznych polityków 
i propagandzistów 1. Najciekawsze wydaje mi się pokazanie przez autora procesu 
zmiany znaczenia słów, takich jak „naród”, „Polacy”, „obrona wartości” czy „patrio-
tyzm”. Określenia te, stając się narzędziem propagandy narodowych komunistów, 
wskazują jednocześnie wroga, z którym należy walczyć. Jakże przykro jest konsta-
tować, że praca Głowińskiego, poświęcona głównie latom gomułkowskim, przesta-
ła być li tylko studium o charakterze historycznym. PRL-owska propaganda lat 
siedemdziesiątych XX wieku to, z kolei, przedmiot analizy Jerzego Bralczyka 2. Co 
ciekawe, choć chronologicznie jest to okres nam bliższy, nieco mniej tu paraleli 
z językiem dzisiejszej propagandy. Oczywiście, językoznawcy zajmujący się perswa-
zją i propagandą nie ograniczają się do obszaru polityki; innym fenomenem, któ-
remu poświęcają wiele uwagi, jest marketing towarów i usług. Umiejętnie użyta 
fraza językowa, gra słów, zabawa skojarzeniami – wszystko to przekłada się niemal 
bezpośrednio na wzrost sprzedaży 3.

Rzecz jasna, wywieranie wpływu na innych ludzi przy wykorzystaniu komuni-
katów językowych to problem interdyscyplinarny. Zajmują się nim zatem nie tylko 

* Przygotowanie tego artykułu jest elementem realizacji grantu BST/WROC/2018/A/3. Korespon-
dencję na temat treści tego tekstu proszę kierować do autora na adres: ddolinsk@swps.edu.pl.

1 M. G ł o w i ń s k i, Marcowe gadanie. Komentarze do słów 1966–1971. Warszawa 1991. Zob. też 
M. G ł o w i ń s k i: Nowomowa po polsku. Warszawa 1990; Mowa w stanie oblężenia: 1982–1985. 
Warszawa 1996; Końcówka (czerwiec 1985 – styczeń 1989). Kraków 1999. 

2 J. B r a l c z y k, O języku polskiej propagandy lat siedemdziesiątych. Warszawa 2002.
3 Zob. K. S k o w r o n e k, Reklama. Studium pragmalingwistyczne. Kraków 2001. – J. B r a l c z y k, 

Język na sprzedaż. Gdańsk 2008.
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lingwiści, ale także historycy, socjologowie, politolodzy, pedagodzy. A psychologowie? 
Choć nie watpią oni, że znakomita większość interakcji międzyludzkich ma cha-
rakter werbalny 4, to paradoksalnie ci przedstawiciele tej dyscypliny, którzy zajmu-
ją się wpływem społecznym, stosunkowo rzadko skupiają się na kwestiach języko-
wych. Ich zainteresowania skoncentrowane są na skłonności ludzi do konformizmu 5, 
naśladownictwa 6 i ulegania autorytetom 7, a poza tym dotyczą fizycznej atrakcyj-
ności osoby wywierającej wpływ 8 czy roli emocji przeżywanych przez osobę, na 
którą ów wpływ jest wywierany 9. Badania psychologiczne rzadko natomiast odno-
szą się do niuansów werbalnych, do tego, co dokładnie mówi osoba wywierająca 
wpływ. „Rzadko” to jednak nie to samo co „wcale”. Niniejszy artykuł stanowi prze-
gląd takich analizowanych przez psychologów technik wpływu społecznego, w któ-
rych udział słowa jest szczególny.

Trzeba w tym miejscu wyjaśnić, że psychologia należy do nauk empirycznych 
i czerpie swe metodologiczne inspiracje z nauk biologicznych. Najważniejszą meto-
dą badawczą psychologii jest w związku z tym eksperyment. Przypadkowo wybra-
nych uczestników eksperymentu poddaje się określonym oddziaływaniom, a inni – 
także dobrani losowo – mają w tym samym czasie robić coś innego. Następnie 
porównuje się, czy zachowania osób obserwowanych w odmiennych warunkach są 
różne. Wykorzystuje się przy tym aparaturę statystyki matematycznej, by sprawdzić, 
czy te ewentualne różnice nie stanowią po prostu dzieła przypadku. 

Przypatrzmy się zatem badaniom psychologicznym, które odkrywają rolę słowa 
w procesach wpływu społecznego. Pokazują one, iż drobne, nieistotne z pozoru, 
różnice werbalne w komunikacie ukierunkowanym na wywołanie określonego za-
chowania mogą przynosić bardzo duże wahania w prawdopodobieństwie, że takie 
zachowania rzeczywiście się pojawią. 

Czy słowo „proszę” zawsze jest magiczne?

Grzeczność w większości przypadków nie tylko zwiększa szanse na to, iż prośba 
zostanie spełniona, ale rodzi symetryczną grzeczność przy jej spełnianiu. Wyobraź-
my sobie, że ktoś prosi o wskazanie drogi do jakiegoś budynku, powiedzmy do 
Urzędu Gminy. Choć jest to niezwykle prosta prośba, to może być sformułowana 
na wiele sposobów. Da się o to zapytać np. tak: „Gdzie jest budynek Urzędu Gmi-
ny?”, „Przepraszam, gdzie jest Urząd Gminy?”, „Przepraszam, że przeszkadzam. 
Chciałbym zapytać, jak dojść do budynku Urzędu Gminy?” czy „Najmocniej prze-

4 Zob. H. H. C l a r k, Language Use and Language Users. W zb.: Handbook of Social Psychology. Ed. 
G. L i n d z e y, E. A r o n s o n. T. 1. Wyd. 3. New York 1985, s. 180.

5 Zob. S. E. A s c h, Effects of Group Pressure upon the Modification Distortion of Judgments. W zb.: 
Groups, Leadership and Men. Ed. H. G u e t z k o w. Pittsburg 1951.

6 Zob. T. C h a r t r a n d, J. A. B a r g h, The Chameleon Effect: The Perception-Behavior Link and 
Social Interaction. „Journal of Personality and Social Psychology” t. 76 (1999), nr 6.

7 Zob. S. M i l g r a m, Obedience to Authority: an Experimental View. New York 1974.
8 Zob. R. B. C i a l d i n i, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Przeł. B. W o j c i s z k e. 

Wyd. 4, uzup. Gdańsk 2001.
9 Zob. J. L. F r e e d m a n, S. A. W a l l i n g t o n, E. B l e s s, Compliance without Pressure: the Effect 

of Guilt. „Journal of Personality and Social Psychology” t. 7 (1967), nr 2. 
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praszam. Czy byłby Pan tak uprzejmy i powiedział mi, gdzie jest urząd Gminy?” 
Herbert Clark i dale schunk prosili swoich studentów o czytanie podobnych próśb 
i każdorazowe wpisywanie odpowiedzi, których by w takich sytuacjach najprawdo-
podobniej udzielali. Wzorzec wyników bardzo jednoznacznie pokazywał, że im 
bardziej uprzejme było pytanie, tym bardziej uprzejma była też odpowiedź 10. Po-
wiedzmy sobie szczerze, że wyniki te trudno uznać za zaskakujące. Pojawia się 
jednak kwestia, czy grzeczność zawsze zwiększa siłę wpływu społecznego, a więc 
szanse na spełnienie prośby. Choć wydaje się to zupełnie oczywiste, okazuje się, iż 
nie musi tak być. 

Michael Firmin, Janine Helmick, Brian iezzi oraz aaron Vaughn dzwonili do 
kilkuset osób z propozycją sprzedaży czekoladowych ciasteczek, informując, że 
dochód z tego przedsięwzięcia przeznaczony będzie na pomoc głodującym 11. Ciast-
ko kosztowało 50 centów. W połowie przypadków komunikat o akcji charytatywnej 
kończył się prośbą: „Czy zgodzisz się kupić ciasteczko?”, a w drugiej połowie do 
tego pytania dodawano jeszcze słowo „Proszę”. Częstość zakupów w obu sytuacjach 
okazała się różna, ale nieoczekiwanie w warunkach, w których prośba kończyła się 
słowem „proszę”, ciastko kupowano rzadziej (tj. w 65,3% przypadków) niż w przy-
padkach, w których tego słowa nie było (w 79% przypadków). autorzy eksperymen-
tu nie ukrywali swego całkowitego zaskoczenia tym wynikiem, lecz mimo wszystko 
podjęli próbę wyjaśnienia go. 

założyli, że słowo „proszę”, pojawiające się na końcu komunikatu, mogło pro-
wadzić do zredefiniowania obiektu, któremu pomaga się, kupując ciastko. W sytu-
acji, w której osoba badana słyszała, że jeśli to zrobi, to pomoże głodującym, jej 
pozytywna decyzja oznaczała udzielenie pomocy ludziom, którzy nie mają co jeść. 
słowo „proszę” pojawiające się w drugim z wariantów eksperymentu na końcu 
komunikatu być może jednak zmieniało percepcję tej sytuacji. zgoda na kupno 
ciastka byłaby udzieleniem pomocy nie tyle głodującym, ile rozmawiającej przez 
telefon osobie, której na tym najwyraźniej bezpośrednio zależy. (Prosi, bo pewnie 
jest jakoś rozliczana przez przełożonych z efektywności swojej pracy). oczywiście, 
przyjemniej jest myśleć, że kupując ciastko pomaga się ludziom, którzy głodują, 
niż że pomaga się w ten sposób człowiekowi, który prawdopodobnie siedzi wygod-
nie w fotelu i telefonuje.

ale zrób to, co chcesz…

Nicolas Gueguen i alexandre Pascual przeprowadzili eksperyment, w którym mło-
dy człowiek prosił ludzi w wielkim centrum handlowym o pieniądze na autobus 12. 
otrzymywał je od mniej więcej co dziesiątego indagowanego. Gdy jednak do tej 
prośby dodawał: „ale, oczywiście decyzja należy do Pani/Pana”, wskaźnik osób 
wręczających pieniądze osiągnął 47,5%. Co ciekawe, przy uwzględnieniu tylko osób 

10 zob. H. H. C l a r k, d. s c h u n k, Polite Responses to Polite Requests. „Cognition” t. 8 (1980), nr 2.
11 M. W. F i r m i n, J. M. H e l m i c k, B. a. i e z z i, a. V a u g h n, Say Please: the Effect of the Word 

„Please” in Compliance-Seeking Request. „social Behavior and Personality” t. 32 (2004), z. 1.
12 N. G u e g u e n, a. P a s c u a l, Evocation of Freedom and Compliance: the „But You Are Free of...” 

Technique. „Current research in social Psychology” t. 5 (2000), nr 18. 
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spełniających prośbę, w grupie, w której miała ona charakter standardowy, średnia 
wręczana kwota była niemal dwa razy niższa niż w warunkach, w których prośba 
kończyła się wspomnianą frazą. Autorzy tłumaczą ten wynik tym, iż człowiek pro-
szony przez nieznajomego o zrobienie czegoś odczuwa zazwyczaj dyskomfort. Skła-
nia się go do zrobienia czegoś, na co może nie mieć ochoty. Fraza „ale decyzja 
należy do Ciebie” powoduje, że indagowany czuje się podmiotem sytuacji. Łatwiej 
wówczas uznaje, iż nie tyle jest skłaniany do czegoś, na co nie ma ochoty (a więc, 
że odbiera mu się wolność), ile robi właśnie to, co chce!

W kolejnym badaniu wspomniani francuscy psychologowie prosili ludzi na 
ulicy o wzięcie udziału w sondażu i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań 13. Godzi-
ło się na to 75,6% indagowanych. Jeśli jednak swoją prośbę kończyli frazą „ale 
oczywiście, to, czy się zgodzisz, zależy wyłącznie od Ciebie”, odsetek osób reagują-
cych pozytywnie wyniósł aż 90,1%. W jeszcze innym eksperymencie skłaniano 
ludzi do zajrzenia na stronę internetową pewnej organizacji charytatywnej 14. Rów-
nież w tym przypadku skuteczność prośby wyraźnie rosła, gdy dodawano, że oczy-
wiście indagowany i tak zrobi to, co chce.

Christopher Carpenter dokonał systematycznego przeglądu badań nad sku-
tecznością tej prostej techniki wpływu społecznego, konkludując, że dodanie do 
prośby wspomnianych kilku słów średnio aż dwukrotnie zwiększa szanse na jej 
spełnienie. Technika jest jednak mniej efektywna w warunkach, w których podmiot 
nie musi od razu podjąć decyzji co do swojego zachowania 15.

„Liczy się każdy grosz”, czyli legitymizacja minimalnej pomocy

Robert Cialdini i David Schroeder stwierdzają, że stosunkowo łatwo przychodzi 
ludziom odmawianie różnym prośbom o rzeczy trudne, formułowanym przez osoby 
zbierające datki na cel charytatywny 16. Przecież jeśli ktoś zwraca się do nas o coś, 
co jest bardzo kosztowne, albo wymaga od nas dużo czasu, albo jest w inny sposób 
kłopotliwe, potrafimy podać mnóstwo racjonalnych powodów, dla których prośby 
takiej nie spełnimy. Co więcej, powody te są ogólnie akceptowane społecznie. Inni 
ludzie (w tym także osoba formułująca prośbę) powinni zatem uznać nasze argu-
menty za rzeczowe. Zupełnie inaczej jest jednak z „łatwą” prośbą. Po pierwsze, 
trudno znaleźć i podać racjonalne i przekonujące argumenty jej niespełnienia. Po 
drugie, decyzja odmowna może sprawić przykrość proszącemu. Po trzecie – i to jest 
z pewnej perspektywy najważniejsze – może ona rodzić problem psychologiczny 
u samego odrzucającego prośbę. Człowiek odmawiający uczynienia jakiejś drob-

13 Zob. N. G u e g u e n, A. P a s c u a l, Improving the Response Rate to a Street Survey: an Evaluation 
of the „But You Are Free to Accept or Refuse” Technique. „The Psychological Record” t. 55 (2005), z. 2. 

14 Zob. N. G u e g u e n, A. P a s c u a l, L. J a c o b, T. M o r i n e a u, Request Solicitation and Seman-
tic Evocation of Freedom: an Evaluation in a Computer-Mediated Communication Context. „Percep-
tual and Motor Skills” t. 95 (2002), nr 1.

15 Zob. Ch. J. C a r p e n t e r, A Meta-Analysis of the Effectiveness of the „But You Are Free” Compliance-
-Gaining Technique. „Communication Studies” t. 64 (2012), nr 1.

16 R. B. C i a l d i n i, D. S c h r o e d e r, Increasing Compliance by Legitimizing Paltry Contributions: 
When Even a Penny Helps. „Journal of Personality and Social Psychology” t. 34 (1976), nr 4.
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nostki, która uszczęśliwiłaby bliźniego, będzie bowiem musiał poradzić sobie z po-
czuciem, że jest osobą nieuczynną, egoistyczną. Tak niewiele przecież się od niego 
chce, a on odmawia. 

Osoba, która ma prosić ludzi o datki na cel charytatywny, postawiona jest więc 
w wielce niekorzystnej sytuacji. Jeśli będzie prosić o wiele, mało kto prośbę taką 
spełni. Jeśli poprosi o mało, przychylnie zareaguje zapewne więcej osób, ale każda 
z nich da przecież tak niewiele. Trudno zatem będzie osiągnąć zakładane cele i po-
móc potrzebującym. Cialdini i Schroeder znajdują jednak wyjście z tej sytuacji. 
Proponują, aby zwracać się z komunikatem otwartym, nie precyzując, o jak dużą 
pomoc chodzi, a zarazem dodając, że każda oferowana pomoc, nawet najmniejsza, 
jest bardzo cenna. Sugerują mianowicie, by do standardowej prośby o pomoc do-
dawać frazę „Liczy się każdy grosz” (w oryginale: „Even a penny will help”). Przy tak 
sformułowanym komunikacie osoba proszona o datek nie będzie mogła pomyśleć 
„zrobiłbym to, ale mnie na to nie stać”. Nie będzie więc w stanie podać żadnych 
racjonalnych argumentów uzasadniających nieudzielenie pomocy. Z drugiej strony, 
nie prosimy tu wprost o małą pomoc, a jedynie mówimy, iż nawet taka jest dla nas 
cenna. Zachowane są zatem szanse, że wielkość owej pomocy zdecydowanie prze-
kroczy wartość symboliczną.

W eksperymencie testującym skuteczność techniki „liczy się każdy grosz” wo-
lontariusze Amerykańskiego Towarzystwa do Walki z Rakiem dzwonili do drzwi 
prywatnych posiadłości i po przedstawieniu się mówili, iż zbierają środki na walkę 
z tą chorobą. Datek zaoferowało niespełna 29% indagowanych. Okazało się jednak, 
że jeśli do tego standardowego komunikatu dodawano hasło „liczy się każdy grosz”, 
do kieszeni sięgał co drugi badany. Co ciekawe, jeśli osoby z grupy eksperymen-
talnej decydowały się na wręczenie pieniędzy wolontariuszom gromadzącym środ-
ki na walkę z rakiem, to dawały im średnio taką samą kwotę, jak indagowani 
w warunkach kontrolnych. Tak więc w grupie eksperymentalnej zebrano niemal 
dwa razy więcej niż w warunkach standardowych.

Pojawia się jednak pytanie: czy informacja „liczy się każdy grosz” rzeczywiście – 
jak sugerują autorzy – blokuje możliwość wyjaśnienia sobie i innym przyczyn 
nieudzielania pomocy w kategoriach „nie stać mnie” i w ten sposób wzmaga szczo-
drość indagowanych? Można wyobrazić sobie alternatywną interpretację uzyskanych 
wyników. Informacja, że w prowadzonej zbiórce pieniężnej liczy się każdy grosz, 
może sugerować, iż organizacja ubiegająca się o datek znajduje się w dramatycznej 
sytuacji finansowej. W takim przypadku czynnikiem skłaniającym ludzi do poma-
gania byłaby raczej chęć uratowania od katastrofy ważnej społecznie i pożytecznej 
organizacji. 

Aby przekonać się, który z tych mechanizmów rzeczywiście był odpowiedzialny 
za wyniki uzyskane w opisanym tu wcześniej eksperymencie, Cialdini i Schroeder 
przeprowadzili dodatkowe badanie. Tym razem stworzono cztery warunki ekspery-
mentalne. Oprócz stosowanych w poprzednim badaniu prośby standardowej i proś-
by opatrzonej komentarzem „liczy się każdy grosz”, dodawano także komunikat: 
„dotychczas dostawaliśmy datki od centa w górę” albo też mówiono „liczy się każdy 
dolar” (even a dollar will help). Okazało się, że informacja, iż wcześniejsi ofiarodaw-
cy wręczali od centa w górę, powodowała pozytywną reakcję indagowanych w przy-
bliżeniu tak samo często jak pierwotna fraza „liczy się każdy grosz”. Ponieważ ten 
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nowy komunikat nie rodzi skojarzenia, że zbierająca datki organizacja charytatyw-
na jest w dramatycznej sytuacji finansowej, przyjąć można, że podanie informacji, 
iż minimalny datek jest całkowicie dopuszczalny i akceptowalny, rzeczywiście 
blokuje korzystne dla ego interpretacje odmawiania pomocy (trudno przecież po-
myśleć wtedy „nie jestem wystarczająco bogaty”), tym samym skłaniając ludzi do 
sięgnięcia do kieszeni. 

James M. Weyant i Stephen L. Smith postanowili sprawdzić, czy wspomnianą 
technikę można zastosować także wówczas, gdy akcję charytatywną prowadzi się 
poprzez pocztę (direct mail) 17. Zasadniczą przeszkodą dla dosłownego wykorzysta-
nia hasła „liczy się każdy cent” był jednak wysoki koszt samego zorganizowania 
akcji tego typu. Przysłowiowy grosz (cent) nie wystarczyłby bowiem na opłacenie 
druku oraz znaczka pocztowego. Badacze zdecydowali się zatem zasugerować mi-
nimalną wpłatę w wysokości 5 dolarów. W ich eksperymencie badani otrzymali 
pocztą list od Towarzystwa Walki z Rakiem z dołączoną kartką ułatwiającą doko-
nanie wpłaty. W części przypadków nie sugerowano kwoty, która miałaby zostać 
wpłacona. W innych – proponowano kilka możliwości, przy czym najniższą sumą 
było albo 50 dolarów (sytuacja dość typowa dla tak prowadzonych akcji charyta-
tywnych w Ameryce), albo też 5 dolarów (sytuacja bardzo nietypowa, suma nieby-
wale niska). Okazało się, że kiedy sugerowano minimalną wpłatę w wysokości 
5 dolarów, zebrano wyraźnie więcej pieniędzy niż w pozostałych sytuacjach: zarów-
no w tej, gdy nie precyzowano wielkości minimalnej wpłaty, jak i w tej, gdy kwotę 
tę określono jako 50 dolarów. Jednocześnie średnia wielkość datków wśród osób, 
które zdecydowały się wspomóc Towarzystwo Walki z Rakiem, była zbliżona we 
wszystkich trzech wariantach eksperymentalnych. A zatem także w przypadku 
direct mail sprawdzała się reguła „osiągniesz więcej, prosząc o mniej”. 

Technika legitymizacji minimalnej pomocy (tak się ona oficjalnie nazywa) do-
tyczy nie tylko maksymalizowania szans na uzyskiwanie datków na cele charyta-
tywne. Wtedy, gdy Wrocław starał się o organizację światowej wystawy Expo, wo-
lontariusze rozdawali na ulicach ulotki, propagujące tę ideę wśród mieszkańców. 
Dla zwiększenia skuteczności owej akcji wolontariusze zachęcali przechodniów do 
wzięcia większej liczby ulotek i rozprowadzenia ich wśród znajomych. Okazało się, 
że jeśli prośbie takiej towarzyszyła fraza „liczy się każda rozdana ulotka”, istotnie 
zwiększała się liczba osób biorących nie jedną, ale kilka czy kilkanaście sztuk 18.

Podwójny nelson: Pułapka uniknięcia konfrontacji

Inną technikę utrudniającą osobie indagowanej powiedzenie „nie” rekomendują 
Michael Patch, Vicki Hoang i Anthony Stahelski 19. Autorzy ci zastanawiają się nad 

17 J. M. W e y a n t, S. L. S m i t h, Getting More by Asking for Less: the Effects of Request Size on 
Donations of Charity. „Journal of Applied Social Psychology” t. 17 (1987), z. 4. 

18 Zob. D. D o l i n s k i, T. G r z y b, J. O l e j n i k, S. P r u s a k o w s k i, K. U r b a n, Let’s Dialogue 
about Penny. Effectiveness of Dialogue Involvement and Legitimizing Paltry Contribution Techniques. 
Jw., t. 35 (2005), z. 6. 

19 M. E. P a t c h, V. R. H o a n g, A. J. S t a h e l s k i, The Use of Metacommunication in Compliance: 
Door-in-the-Face and Single-Request Strategies. „Journal of Social Psychology” t. 137 (1997), z. 1.
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tym, co czuje osoba proszona o coś przez nieznajomego. Sugerują oni, że w wielu 
przypadkach może ona uważać, iż została postawiona w sytuacji mało komfortowej. 
Zupełnie niespodziewanie ktoś, kto nie należy do jej przyjaciół ani nawet znajomych, 
o coś ją prosi. Prośba taka wykracza przy tym poza rzeczy tak trywialne jak wska-
zanie drogi czy podanie aktualnego czasu. Choć normy kulturowe nie są w tym 
zakresie precyzyjne, wydaje się, że zostały naruszone. Nieznajomy nie ma prawa 
do takich zachowań. Wyłożenie mu tego wprost także nie jest jednak przyjemne, 
bo również stanowiłoby złamanie owych norm. Tak więc osoba indagowana odma-
wia w takich przypadkach nieznajomemu, ale wiedzę o tym, dlaczego to czyni, 
pozostawia sobie.

Co jednak będzie, gdy proszący zasugeruje indagowanemu wprost, aby powie-
dział o tym, jeśli uzna, że usłyszana właśnie prośba wydaje mu się niestosowna 
w kontakcie między nieznajomymi lub jeśli poczuje się w tej sytuacji niekomforto-
wo? Paradoksalnie, nie ułatwi to zadania indagowanemu, ale je utrudni! Opcja: 
„nie pomogę, a powód mojej reakcji pozostawię do swojej prywatnej wiadomości”, 
staje się w ten sposób mniej naturalna i nawet do pewnego stopnia zablokowana. 
Indagowany jest przecież wręcz zachęcany, by bez oporów zakomunikował wprost, 
dlaczego nie chce udzielić pomocy. Tak więc, z perspektywy psychologicznej do 
wyboru pozostają mu dwie opcje, inne niż odmówienie bez podawania przyczyny: 
może albo odrzucić prośbę i wyjaśnić, że uważa ją za niestosowną, albo też ją speł-
nić. Ponieważ zarzucanie, skądinąd grzecznemu, nieznajomemu, iż przekroczył 
normy regulujące kontakty międzyludzkie, ma charakter konfrontacyjny i jest dość 
stresujące, ludzie mogą chętniej wybierać opcję alternatywną i po prostu spełnić 
kierowaną do nich prośbę. 

Patch, Hoang i Stahelski postanowili sprawdzić skuteczność wspomnianego 
zabiegu w ramach techniki drzwi zatrzaśniętych przed nosem. Technika ta polega 
na tym, że zanim sformułuje się prośbę, której adresat prawdopodobnie by nie 
spełnił, wyraża się prośbę jeszcze trudniejszą 20. Oczywiście, jest ona odrzucana, 
ale gdy po usłyszeniu odmowy indagujący redukuje swoje oczekiwania i prosi o mniej 
(a de facto o to, o co mu od początku chodziło), szanse na to, że otrzyma to, czego 
chce, są relatywnie duże. Robert Cialdini i jego współpracownicy usiłowali namówić 
studentów, by poświęcili sobotnie popołudnie na wycieczkę do ogrodu zoologiczne-
go z grupką „trudnej” młodzieży. Bardzo niewiele osób dawało się do tego nakłonić. 
Jeśli jednak najpierw proponowano studentowi zostanie kuratorem takiej młodzie-
ży, a po usłyszeniu od niego odmowy nie nalegano, aby jednak się na to zgodził, 
tylko mówiono: „To może w takim razie wybrałbyś się z taką młodzieżą w najbliższą 
sobotę do zoo?”, przystawał na to co drugi indagowany!

W wielkim centrum handlowym Patch, Hoang i Stahelski zwracali się do osób 
idących samotnie, przedstawiając się jako członkowie organizacji dbającej o ochro-
nę środowiska naturalnego. W warunkach kontrolnych prosili badanych o wzięcie 
10 ulotek i rozprowadzenie ich wśród sąsiadów, znajomych i kolegów z pracy. 
W warunkach „drzwi zatrzaśniętych przed nosem” eksperymentator najpierw pro-

20 Zob. R. B. C i a l d i n i, J. E. V i n c e n t, S. K. L e w i s, J. C a t a l a n, D. W h e e l e r, B. L. D a r b y, 
Reciprocal Concessions Procedure for Inducing Compliance: the Door-in-the-Face Technique. „Journal 
of Personality and Social Psychology” t. 31 (1975), nr 2.
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sił zaczepioną osobę o rozdanie przez nią 100 ulotek, a po usłyszeniu odmowy 
zwracał się o pomoc w kolportażu 10 sztuk. W sytuacji, w której sprawdzano sku-
teczność wplecenia zabiegu tu analizowanego w technikę „drzwi zatrzaśniętych 
przed nosem” bezpośrednio po sformułowaniu życzenia, by osoba badana rozpro-
wadziła 10 ulotek, eksperymentator dodawał następujące słowa: „Wiem, że to 
dziwna prośba, wziąwszy pod uwagę, iż się nie znamy. Ale bardzo cenilibyśmy 
sobie Pani/Pana pomoc. Mam nadzieję, że do niczego Pani/Pana nie zmuszam, ale 
jeśli jest inaczej, proszę mi o tym po prostu powiedzieć” 21.

Analiza wyników ujawniła, iż zgoda na spełnienie prośby o kolportaż ulotek 
była częstsza w obu warunkach, w których wykorzystywano technikę drzwi zatrza-
śniętych przed nosem, niż w warunkach kontrolnych. Co istotne, zastosowanie 
zabiegu werbalnego skłaniającego indagowaną osobę do wyjaśnienia powodu ewen-
tualnej odmowy okazało się zwiększać skuteczność wspomnianej techniki. Odsetek 
osób pobierających 10 ulotek wzrastał z poziomu 63% do 77%. 

W kolejnym eksperymencie Patch, Hoang i Stahelski dodali do schematu eks-
perymentu warunki, w których sprawdzali efektywność omawianego tu zabiegu 
werbalnego w sytuacji prośby wyrażanej bezpośrednio. Tym razem badania reali-
zowano na terenie kampusu uniwersyteckiego, indagując przechodzących studen-
tów. Proszono ich o pomoc w prowadzeniu wywiadów dotyczących codziennych 
aspektów życia studenckiego (imprez kulturalnych, dostępności barów i kawiarni, 
możliwości parkowania samochodów i rowerów itp.). W warunkach drzwi zatrza-
śniętych przed nosem początkowo proszono o kilkugodzinną pomoc w ankietowa-
niu, by po usłyszeniu odmowy poprosić o poświęcenie na rzecz badaczy 20 minut. 
W warunkach prośby bezpośredniej od razu proszono o 20-minutową pomoc. Zabieg 
skłaniania osoby badanej do podania powodu ewentualnej odmowy realizowany 
był analogicznie jak w eksperymencie pierwszym. Analiza wyników ponownie ujaw-
niła zarówno skuteczność techniki drzwi zatrzaśniętych przed nosem, jak i – bardziej 
nas z analizowanej tu perspektywy interesującą – efektywność sugerowania bada-
nemu, by wprost podał powód swojej ewentualnej odmowy. W obu grupach, w któ-
rych stosowano ten zabieg, spełnianie prośby było częstsze (49%) niż w obu wa-
runkach, w których tego nie robiono (34%). 

Poproś w sposób nietypowy

W badaniach Michaela Santosa, Craiga Levego i Anthony’ego Pratkanisa zbierano 
datki uliczne. Młoda dziewczyna, ubrana w dżinsy i koszulkę, siedziała na chodni-
ku i udawała żebraczkę 22. Zwracała się do przechodniów, prosząc o pieniądze albo 
w sposób typowy (prosiła o ćwierć dolara lub o „jakieś drobne”), albo w sposób 
nietypowy – prosiła o 17 lub 37 centów. Okazało się, że niestandardowa prośba 
powodowała, iż badani częściej sięgali do kieszeni. Zdaniem autorów, mieszkańcy 
dużych miast spotykają dziś żebraków bardzo często i stopniowo uczą się ich „nie 

21 P a t c h, H o a n g, S t a h e l s k i, op. cit., s. 91.
22 M. D. S a n t o s, C. L e v e, A. R. P r a t k a n i s, Hey Buddy, Can You Spare Seventeen Cents? 

Mindful Persuasion and the Pique Technique. „Journal of Applied Social Psychology” t. 24 (1994), 
z. 9. 
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widzieć”. Wyrabiają sobie nawyk mijania ich i niezastanawiania się nad ich losem 
i potrzebami. Żebrak, proszący o pieniądze, może w takiej sytuacji spodziewać się 
automatycznej odmowy albo braku jakiejkolwiek werbalnej czy niewerbalnej reak-
cji. Co się jednak stanie, gdy żebrak zachowa się w sposób zupełnie nietypowy 
i np. poprosi nie o „jakieś drobne”, lecz o 17 centów? Indagowany może poczuć się 
zaintrygowany tą dziwną sytuacją, a w konsekwencji może uznać, że w tym kon-
kretnym przypadku złożenie datku finansowego jest działaniem ze wszech miar 
sensownym. 

Wyniki wspomnianego eksperymentu Santosa, Levego i Pratkanisa rzeczywiście 
potwierdzają taką interpretację, albowiem w przypadku, gdy prośba miała charak-
ter typowy (była apelem o ćwierć dolara lub o „jakieś drobne”), ludzie niemal nigdy 
nie stawiali żadnych pytań (robiło to zaledwie 0,7% badanych), a gdy prośba była 
nietypowa, pytania pojawiały się wyraźnie częściej (zadało je 11% badanych). Ludzie 
pytali wówczas najczęściej, dlaczego dziewczyna potrzebuje akurat takiej kwoty. 
Warto jednak zauważyć, że i w takim przypadku zadawanie pytań nie było prakty-
ką powszechną. Być może wynikało to z tego, że ludzie – ze względu na swój własny 
komfort – nie chcieli przedłużać kontaktu z żebraczką, albo z tego, że nie chcieli 
krępować jej i poniżać dodatkowymi pytaniami. 

Choć nie są mi znane żadne badania empiryczne wprost podejmujące tę kwestię, 
sądzę, że formułowanie prośby w sposób nietypowy byłoby strategią efektywną nie 
tylko w przypadku żebrania na ulicach. Myślę, iż może to zwiększać skuteczność 
zabiegów nastawionych na uzyskanie pomocy od bliźnich także w wielu innych 
sytuacjach, w których są oni przyzwyczajeni do tego, że ktoś bez przerwy ich o coś 
prosi, i wyrobili już sobie nawyk mówienia „nie” w takich razach. 

Odwrotnie byłoby, rzecz jasna, w warunkach, w których typową, automatycz-
ną odpowiedzią na jakąś prośbę jest jej akceptacja. W takim przypadku niekon-
wencjonalne sformułowanie prośby może zwiększać ryzyko jej niespełnienia, bo 
indagowany, zamiast automatycznie wyrazić zgodę, może zacząć się zastanawiać, 
jaką decyzję powinien w tym przypadku podjąć.

Etykietkowanie

Werbalne interakcje z innymi ludźmi często wiążą się z przypisywaniem im różnych 
cech osobowości, charakteru czy temperamentu. Ktoś przykleja komuś łatkę bru-
tala albo niechluja, ktoś inny mówi jakiejś osobie, że jest ona niesolidna lub pe-
chowa. Tego typu etykiety nie muszą mieć zresztą wyłącznie negatywnego wydźwię-
ku. Etykietą mogą być również przymiotniki „solidny”, „punktualny”, „pracowity”, 
a także rzeczownik „gentleman” czy „super-talent”. Robert E. Kraut sugeruje, że 
przylepianie ludziom różnych etykiet (etykietowanie) często powoduje, iż zaczynają 
się oni następnie zachowywać zgodnie z otrzymaną etykietą 23. Oczywiście, w zależ-
ności od jej treści może to mieć skutki pozytywne lub negatywne. Richard L. Miller, 
Philip Brickman i Diana Bolen podczas lekcji dostarczali uczniom informacji na 

23 R. E. K r a u t, Effects of Social Labelling on Giving to Charity. „Journal of Experimental Social 
Psychology” t. 9 (1973), nr 6.
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ich temat, sugerując, iż są schludni i lubią dbać o porządek 24. Po pewnym czasie 
okazało się, że w klasach tych naprawdę zrobiło się czyściej, a dzieci zaczęły bardzo 
starać się o to, by wszystkie rzeczy były na swoim miejscu. Poprawy w dziedzinie 
ładu nie zanotowano natomiast w tych klasach, w których stosowano tradycyjne 
metody perswazyjne. Edwin M. Schur z kolei analizuje „etykietowanie” niektórych 
osób jako agresywnych dewiantów 25. Stwierdza, że po pewnym czasie od otrzyma-
nia etykiet na ogół obserwuje się u nich zmiany zachowania polegające na wzroście 
agresywności. Etykietowanie prowadzi prawdopodobnie do tego, iż ludzie dochodzą 
do wniosku, że „tacy po prostu są”, i następnie zachowują się spójnie z wypraco-
wanym właśnie i społecznie uzgodnionym obrazem siebie. 

Wiele wskazuje na to, że biorcami etykiet w życiu społecznym są najczęściej 
dzieci. Etykiety otrzymują zazwyczaj od swoich opiekunów: rodziców i nauczycieli. 
O ile w przypadku etykiet pozytywnych dyrektywy dla praktyki wychowawczej 
wydają się oczywiste, to pojawia się problem etykiet negatywnych. Czy w świetle 
wiedzy psychologicznej nie należy krytykować osób zachowujących się niewłaściwie? 
Odpowiedź wydaje się jednoznaczna: należy – tyle że nie osoby, ale wyłącznie ich 
postępowanie. Nie ma sensu mówić: „Jesteś niechlujem i bałaganiarzem”, czy: „Ty 
głupku!”; zamiast tego lepiej powiedzieć: „Ale narobiłaś bałaganu!”, albo: „Zacho-
wałaś się niezbyt mądrze”. Choć pod względem semantycznym oba komunikaty są 
podobne, z perspektywy psychologicznej okazują się zupełnie różne i prowadzą do 
odmiennych konsekwencji. Warto też przy krytyce konkretnych zachowań podkre-
ślać, iż na ogół podmiot przejawia reakcje pozytywne, obserwowane wykroczenie 
zaś stanowi wyjątek, a nie regułę. Wszystko to spowoduje, że w praktyce wycho-
wawczej czy kierowniczej łatwiej będzie osiągać pożądane skutki i formować wła-
ściwe wzorce zachowań. 

Z perspektywy problemów analizowanych w niniejszym tekście szczególnie in-
teresujące wydają się badania nad konsekwencjami etykiet odwołujących się do 
szeroko rozumianego altruizmu. W pierwszej fazie eksperymentu Angela Strenty 
i Williama DeJonga studenci kursu wstępnego psychologii odpowiadali na 49 pytań 
kwestionariusza rzekomo mierzącego różne cechy ich osobowości 26. Pytania wyświe-
tlane były na ekranie komputera, a uczestnicy eksperymentu odpowiadali na nie, 
posługując się klawiaturą. W sposób losowy udzielano badanym rozmaitych infor-
macji na temat tego, na co jakoby wskazują ich odpowiedzi. Części powiedziano, iż 
wyniki sugerują, że są oni uczynni i troskliwi. Innym zakomunikowano, że są inte-
ligentniejsi od większości. Jeszcze innych powiadomiono, iż wyniki obliczone będą 
w ciągu tygodnia, a jedną z cech, które szczególnie interesują badaczy, stanowi 
uczynność. Ostatniej z grup nie udzielano żadnej informacji zwrotnej. Gdy uczest-
nicy eksperymentu opuszczali laboratorium, spotykało ich nieoczekiwane wydarze-
nie (w rzeczywistości starannie zaaranżowane przez badaczy). Jednej z eksperymen-
tatorek „wylatywał” z dłoni stos 500 tekturowych arkusików. Obserwowano, czy 

24 R. L. M i l l e r, Ph. B r i c k m a n, D. B o l e n, Attribution versus Persuasion as a Means for Modify-
ing Behavior. „Journal of Personality and Social Psychology” t. 31 (1975), nr 3.

25 E. M. S c h u r, Labeling Deviant Behavior: Its Sociological Implications. New York 1971. 
26 A. S t r e n t a, W. D e J o n g, The Effect of a Prosocial Label on Helping Behavior. „Social Psychol-

ogy Quarterly” t. 44 (1981), nr 2.
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osoba badana spontanicznie angażuje się w pomaganie w zbieraniu z podłogi roz-
sypanych kart oraz ile ich podnosi. Okazało się, że ci badani, którzy uzyskali ety-
kietę altruistyczną, zachowywali się inaczej niż pozostali. W tej grupie pomocy 
udzieliło 71% uczestników, podczas gdy w grupie braku informacji zwrotnej oraz 
w grupie powiadomionej, że wyniki dopiero będą przeanalizowane, wskaźnik ten 
wyniósł 50%, natomiast w grupie, w której stosowano etykietę związaną z inteligen-
cją – zaledwie 36%. Badani z grupy otrzymującej etykietę altruisty podnosili też 
z podłogi znacznie więcej tekturowych kartoników niż osoby badane w innych wa-
runkach. 

Morton Goldman, Mark Seever i Margaret Seever z kolei sprawdzali konsekwen-
cje efektu etykietkowania połączonego z równoczesnym stosowaniem techniki 
stopy w drzwiach 27. Technika ta polega na tym, że chcąc skłonić kogoś do spełnie-
nia dość trudnej prośby (np. by pożyczył nam 1000 zł), najpierw zwracamy się do 
niego o coś znacznie łatwiejszego (np. o pożyczkę 100 zł, którą w terminie spłacamy). 
Po zaakceptowaniu łatwej prośby człowiek będzie bardziej przychylny, by pozytyw-
nie odnieść się do poważniejszej. Goldman i jego współpracownicy założyli, że 
etykieta pozytywna, treściowo związana z altruizmem, będzie nasilała skuteczność 
tej techniki, etykieta negatywna zaś będzie ją osłabiała. Badania przeprowadzano 
w bibliotece uniwersyteckiej. Eksperymentator zatrzymywał osoby zmierzające do 
wejścia i prosił o wskazanie drogi do jednego z budynków uczelni. Po otrzymaniu 
instrukcji po prostu dziękował lub też w specyficzny sposób komentował wyjaśnie-
nia indagowanego. W pewnych przypadkach mówił: „Jesteś bardzo uczynny. Ser-
decznie ci dziękuję, bardzo mi pomogłeś”. W innych stwierdzał natomiast: „Nie 
jesteś zbyt uczynny. Byle jak wyjaśniłeś mi, jak tam dojść, i nie bardzo mi pomogłeś. 
Nadal nie wiem, jak tam trafić”. Wszystkie badane osoby wchodziły następnie do 
biblioteki, gdzie spotykały kolejnego eksperymentatora, który pytał je, czy nie ze-
chciałyby poświęcić w następnym miesiącu dwóch godzin na pomoc w działaniach 
organizacji charytatywnej, opiekującej się dziećmi niepełnosprawnymi. Praca ta 
miała polegać na pełnieniu dyżuru telefonicznego. Taką samą prośbę formułowano 
też wobec badanych z grupy kontrolnej, którzy nie byli przez nikogo zaczepiani przy 
wejściu do biblioteki (a więc nie spotykali się z pierwszą, wstępną prośbą). Okaza-
ło się, że o ile w warunkach kontrolnych zgodę na spełnianie prośby o dwugodzin-
ne dyżurowanie przy telefonie wyraziło 17% badanych, to zastosowanie „czystej” 
techniki stopy w drzwiach (sytuacja, gdy badanym po prostu dziękowano za wska-
zanie drogi) podnosiło ten wskaźnik do 40%. W warunkach, gdy wspomnianemu 
zabiegowi towarzyszyła etykieta pozytywna, odsetek osób gotowych poświęcić swój 
czas na rzecz niepełnosprawnych dzieci wzrósł aż do 67%. Jeśli jednak stosowano 
etykietę negatywną, spadał on do 20%, a zatem mniej więcej do poziomu notowa-
nego w grupie kontrolnej.

W niniejszym artykule skoncentrowałem się na roli, jaką odgrywa słowo w wywie-
raniu skutecznego wpływu społecznego. Wydaje mi się, że przedstawione ekspery-

27 M. G o l d m a n, M. S e e v e r, M. S e e v e r, Social Labeling and the Foot-in-the-Door Effect. „Jour-
nal of Social Psychology” t. 117 (1982), z. 1. Zob. J. L. F r e e d m a n, S. F r a s e r, Compliance 
Without Pressure: the Foot in the Door Technique. Jw., t. 4 (1966), nr 2.
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menty dobrze ilustrują tezę, że czasem bardzo drobna modyfikacja treści komuni-
katu perswazyjnego może w istotny sposób zmieniać jego skuteczność. Wyniki 
takich eksperymentów przynoszą przy tym niekiedy wiedzę zaskakująca, sprzecz-
ną z tzw. zdrowym rozsądkiem. Zdaję sobie sprawę, że empiryczna perspektywa 
psychologii społecznej może nie do końca przekonywać czytelników „Pamiętnika 
Literackiego”, przyzwyczajonych do zupełnie innej metodologii badań. Prawdę mó-
wiąc, nie stawiałem sobie zadania, by kogokolwiek przekonać. Chodziło mi raczej 
o wzbudzenie pewnej refleksji. Jako przedstawiciele różnych dyscyplin zajmujemy 
się często tymi samymi problemami, ale niewiele wiemy o tym, co robią inni. Hasło 
interdyscyplinarności pozostaje zwykle piękną, jednak pustą ideą. Rzeczywiście, 
odmienne metodologie mogą niekiedy utrudniać wspólne prowadzenie badań. Ale 
rozmawiać z sobą na różne tematy (nie tylko podczas seminariów i konferencji, lecz 
także na łamach specjalistycznych czasopism naukowych) powinniśmy znacznie 
częściej. Jestem przekonany, że byłoby to korzystne dla wszystkich uczestników 
takiego dyskursu. 
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THE ROLE OF THE WORD IN SOCIAL INFLUENCE PROCESSES

Words play a significant role in social influence processes. This article provides an analysis of social 
influence techniques based on language mechanisms. One of such techniques exploiting the power of 
the word is “even a penny will help.” We often refuse various requests to support charity, justifying the 
decision by saying that we are not rich enough to support every worthy initiative. However, if the phrase 
“even a penny will help” appears following a standard request for donation, this mode of thinking is 
blocked. Another technique discussed in this article is based on the assumption that when people are 
directly asked to explain why they have refused to help out, their desire to avoid becoming ensnared in 
embarrassing justifications boosts the chances that they act on the request. Labelling is further tech-
nique of social influence: defining people using dispositional traits often leads to their behaving in 
a manner consistent with the content of those label.
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O NIEZNANYM ROSYJSKIM RĘKOPISIE ALEKSANDRA WATA

Tekst, o którym mowa w tytule, zalegał do tej chwili w teczkach archiwalnych 
zbiorów zawierających materiały dotyczące poety, opatrzonych nazwą Aleksander 
Wat Papers i oznaczonych sygnaturą GEN MSS 705, przechowywanych w Beine- 
cke Library w Yale University. Powstała w języku rosyjskim Priczta o worobje, mu-
żykie i wołkie (Przypowieść o wróblu, chłopie i wilku), zgodnie z informacją dołą-
czoną do manuskryptu przez żonę Wata, Olę, to: „Tekst żartobliwy, napisany na 
prośbę N. Nabokova do jego muzyki r. 1963 (?) przed wyjazdem do Berkeley”. 

Utwór ten znajduje się pośród innych rękopisów w teczce posiadającej sygna-
turę B22 F467. Rzeczywiście, musiał powstać przed wyjazdem Watów do Berkeley, 
a dokładną datę wskazuje Vincent Giroud, monografista Nicolasa Nabokova: „Sep-
tember 7–8, 1962” 1.

Nicolas Nabokov (a właściwie: Nikołaj Dmitrijewicz Nabokow), kuzyn wybitne-
go pisarza Vladimira Nabokova, urodził się w Lubczy w rodzinie szlacheckiej w ro- 
ku 1903, a zmarł w 1978 roku w Nowym Jorku. Jak wielu z jego pokolenia, do-

1 V.  G i r o u d, Nicolas Nabokov: A Life in Freedom and Music. Oxford 2015, s. 521. Autor ten wska-
zuje tu maszynopis w języku rosyjskim. Jako kurator zbiorów Beinecke Library w latach 1987–2004 
Giroud, który przejmował archiwum Aleksandra Wata od Oli Watowej w roku 1989, znał zapewne 
także rękopis przedstawiony w niniejszej publikacji.
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świadczył ucieczki przed rewolucją bolszewicką i emigracji, wpierw przebywał 
krótko na Krymie i w Niemczech, potem osiedlił się w Paryżu i ostatecznie wyjechał 
do Stanów Zjednoczonych. Katalog jego kompozycji obejmuje dzieła operowe (Ra-
sputin’s End oraz Love’s Labour’s Lost), baletowe (np. Union Pacific, La Vie de Poli-
chinelle), symfoniczne i kameralne, jak też inspirowane pisarstwem Borisa Paster-
naka, Anny Achmatowej, Aleksandra Puszkina, Emily Dickinson. Był dobrze 
znaną i ważną postacią w świecie kultury emigracyjnej, przyjaźnił się z takimi 
twórcami, jak Isaiah Berlin czy Igor Strawiński, a także Jarosław Iwaszkiewicz 2. 
Angażował się w wiele przedsięwzięć związanych z działalnością polityczną i kul-
turalną emigracji, aktywnie uczestniczył m.in. w pracach Kongresu Wolności Kul-
tury (Congress for Cultural Freedom), w którym przez pewien czas kierował sekre-
tariatem 3. Znajomość z Aleksandrem Watem zawarł najprawdopodobniej za po-
średnictwem Konstantego Aleksandra Jeleńskiego lub Józefa Czapskiego 4, 
związanych również z Kongresem. 

Przypowieść Wata miała być librettem do muzyki Nabokova, która jednak 
nigdy nie powstała. Jak wiele dzieł kompozytora, pozostała w zamyśle twórczym, 
wiemy jedynie, że ta „kantata kameralna”, jak ją nazywał Nabokov, była jednym 
z nigdy nie wykonanych projektów nakreślonych przez niego w początkach lat 
sześćdziesiątych. W korespondencji Nabokova z chorwackim kompozytorem Milko 
Kelemenem znajduje się szerszy opis tej „kantaty”, której skład wokalno-instru-
mentalny wyglądać miał tak: „set for a speaker, a small singing choir, two magne-
tophones with loudspeakers, a group of four drums, two basses, a cello, a violin, 
a trombone, a xylophone and vibraphone [narrator, niewielki chór, dwa magneto-
fony z głośnikami, cztery bębny, dwa basy, wiolonczela, skrzypce, puzon, ksylofon 
i wibrafon]” 5.

W zbiorze dokumentów składających się na Aleksander Wat Papers znajduje się 
tylko jeden ślad znajomości Wata z Nicolasem Nabokovem – jest to list adresowany 
przez Nabokova do poety, a zawierający m.in. komentarze na temat Przypowieści. 
W liście znajduje się sporo odwołań i krytycznych uwag do napisanego przez Wata 
libretta – to sprawa, do której wypadnie jeszcze nawiązać. 

Przypowieść nie do końca jest tekstem żartobliwym, jak chciałaby tego Ola 
Watowa, ale miejscami ponurym i gorzkim, przesyconym – podobnie jak wiele 
utworów Wata – nie tyle napiętą do granic ironią, ile wręcz sarkazmem. Można by 
je określić nazwą gatunkową „sarkazmy”, jaką posłużył się niegdyś inny rosyjski 
kompozytor, Siergiej Prokofjew, nazywając w ten sposób cykl swoich dzieł.

W tym rosyjskim tekście Wata da się dostrzec dużo cech charakterystycznych 
dla jego twórczości poetyckiej. Przypomina jego wiersze powstałe jeszcze w okresie 

2 Zob. J. I w a s z k i e w i c z, Książka moich wspomnień. Warszawa 1975, s. 238, 260.
3 Niewielką wzmiankę na ten temat można znaleźć w: A. F r a n a s z e k, Miłosz. Biografia. Kraków 

2012, s. 493–494. Zob. też A. S. K o w a l c z y k, Od Bukaresztu do Laffitów. Jerzego Giedroycia 
rzeczpospolita epistolarna. Sejny 2006, s. 221. O współpracy Nabokova z Kongresem Wolności 
Kultury szerzej pisze G i r o u d  w cytowanej tu monografii; zob. zwłaszcza rozdz. 17 i 18.

4 Zob. G i r o u d, op. cit., s. 336. Taką możliwość zawarcia znajomości potwierdza również syn poety 
Andrzej Wat.

5 Cyt. jw.
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futurystycznym czy też nigdy przezeń nie opublikowane fraszki 6 oraz krótkie formy 
prozatorskie zbliżone swoim kształtem do powiastki filozoficznej. Także w zakresie 
poetyki wyczuwa się wyraźnie cechy charakterystyczne dla pisania Wata. Uderza-
jące są zwłaszcza zabiegi fonetyczne, bogata i złożona sfera brzmień utworu. Za-
równo w polskich wierszach Wata, jak i w tym niewielkim tekście rosyjskim mamy 
do czynienia z bardzo silną fokalizacją brzmieniową, z całymi seriami ech konso-
nantycznych – z praktyką pisania anagramatycznego, z którego wyłania się wtórny, 
dodany do pierwotnego słowa sposób znaczenia, niezwykle bogata warstwa sensów 
opartych na signifiants, kształtująca dodatkowo rytm tekstu oraz eksponująca 
niepowtarzalną sygnaturę podmiotu mówiącego.

Analizując tekst Wata, czytelnik może być rozdarty tysiącem sprzecznych uczuć. 
Wat wykorzystuje bowiem w sposób, by tak rzec, ambiwalentny pewne konwencje 
genologiczne, utrwalone w rosyjskiej pamięci gatunkowej. Zawarte w tytule określ-
nie „priczta” nieco odmiennie znaczy w językowym poczuciu Rosjanina niż nasza 
„przypowieść”. W tradycji rosyjskiej to bowiem wpierw „mały dydaktyczno-alego-
ryczny gatunek, zawierający moralną lub religijną naukę (»mądrość«). Bliska [jest] 
baśni [...]” 7. Autorzy stosownego hasła w rosyjskim internetowym słowniku termi-
nów literackich dopiero na końcu dodają w nawiasie, że teksty należące do tego 
gatunku pojawiają się m.in. w Ewangelii. Jak wiadomo – i co łatwo wyczytać w ar-
tykule hasłowym napisanym przez Janusza Sławińskiego w Słowniku terminów 
literackich – w naszej tradycji jest to jednak forma gatunkowa o większej wadze, 
raczej unikająca skojarzeń z tradycją folklorystyczną i błahym pseudomoralizator-
stwem. Może dzieje się tak dlatego, że w rosyjskich konwencjach gatunkowych nie 
utrwaliła się jako oddzielna forma genologiczna konstrukcja podobna do naszej 
powiastki (filozoficznej). Rosyjskie słowo „priczta” obejmuje więc obie te odmiany 
gatunkowe. Stwarza to dość specyficzną sytuację, w której polski autor, świadomy 
rodzimych konotacji gatunkowych, używa w tekście rosyjskim odniesienia do przy-
powieści niejako w cudzysłowie, bo przecież traktuje ją z przymrużeniem oka. Ów 
dystans do opowiadanej historii przejawia się też w utworze Wata poprzez bez- 
pośrednie nawiązanie do kilku cech literatury folklorystycznej – i to dwojakiego  
co najmniej autoramentu. Z jednej strony, autor bogato inkrustuje repliki jedne- 
go z bohaterów, Chłopa, naleciałościami gwarowymi (raczej „pseudogwarowymi”), 
z drugiej natomiast – prowadzi opowiadaną historię w taki sposób, że jej puenta 
mieści się w domenie common sense. Albo wręcz – żartu z powagi konwencji gatun-
kowej 8. Taka gra z normami literatury moralizatorskiej przypomina Bachtinowską 
karnawalizację i sytuowałaby tekst Wata raczej w domenie literatury prześmiewczej. 
Byłoby tak, gdyby nie ostateczna puenta libretta polskiego poety. Akcent zostaje 
tu bowiem przeniesiony z żartobliwego pseudopouczenia na realne zagrożenia, 

6 Zob. A. W a t, Notatniki. Transkrypcja, oprac. A. D z i a d e k, J. Z i e l i ń s k i. Warszawa 2015, 
s. 17–146. 

7 Na stronie: http://slovar.lib.ru/dictionary/pritcha.htm (data dostępu: 9 X 2019).
8 Nawiasem dodam, iż w latach pięćdziesiątych XX wieku krążyła w Polsce opowieść-anegdota o nie-

zwykle podobnej zawartości, spuentowanej – pamiętam to świetnie – stwierdzeniem, że nie zawsze 
jest źle, gdy ktoś kogoś osra, i nie zawsze jest dobrze, gdy ktoś kogoś z gówna wygrzebie.
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jakie czyhają na wróbelka (maleńkiego/zwykłego człowieka – to oczywista alegoria) 
w rzeczywistości Rosji. Wat pisał swój tekst na emigracji i miał on być librettem do 
utworu komponowanego przez emigracyjnego muzyka, ale polski autor zawarł 
w nim wiele aluzji do sowieckiej rzeczywistości. 

Słuchaj, mój przyjacielu, ludowej mądrości:
Gdy siedzisz w gównie –
MILCZ.

Te trzy ostatnie wersy utworu odwracają sens zdroworozsądkowej „mądrości” 
zawartej w anegdotycznej opowieści. Odsyłają do zagrożeń nad wyraz realnych 
w czasach, gdy Wat przebywał w Rosji, które nic nie straciły na aktualności na 
początku lat sześćdziesiątych, kiedy Wat libretto napisał. 

Nicolas Nabokov z niezwykłym wyczuciem dostrzegł słabsze strony tekstu Wata. 
We wspomnianym liście z 2 września 1963 przekazuje kilka komentarzy do otrzy-
manego rękopisu. Konstatuje: „Zbyt wiele jest na tych pięciu stroniczkach rzeczy, 
o których w liście nie da się na- i o-pisać”, by mimo to przejść do uwag szczegóło-
wych. Przede wszystkim wyraża zaniepokojenie: „Nieco się obawiam prostackiej 
ludowej stylizacji (i na dodatek sowieckości, której nie znam i znać nie chcę. Może 
się mylę, może to coś w rodzaju ormiańskiej anegdoty!” 9. Stwierdzeniem tym trafia 
w samo sedno nie dość chyba starannie ukrytej intencji autora tekstu. Wat, wyko-
rzystując formułę uniwersalizującej powiastki, prowadzi ją jednak ku aktualizują-
cej puencie o wydźwięku politycznym, obniżając równocześnie ton utworu. Czyni 
to najpierw poprzez tę przeszkadzającą kompozytorowi ludową stylizację, a potem 
poprzez zastosowanie ludycznej konwencji opowiadanego podczas biesiady kawału. 
Jednak sformułowanie „ormiańska anegdota” to wyraźny sygnał, że Rosjanin widział 
w tym tekście pospolitość i trywialność. 

Czytajmy dalej list Nabokova: 

Druga uwaga, którą chciałbym uczynić, dotyczy niejasności na stronie drugiej (zapomniałem może, 
że bouse-de-vache [fr. dosłownie: krowie łajno] nazywa się po rosyjsku „guziennica...” Czy to nie za 
bardzo archaiczne i niezrozumiałe?). Wydaje mi się, że wszystko, co się dzieje w tej przypowiastce, 
powinno być a b s o l u t n i e  jasne. 

Jak widać, Nabokovowi przeszkadza nadmierna stylizacja gwarowa, w szcze-
gólności użycie słowa, które nie będzie w sposób oczywisty zrozumiałe nawet dla 
Rosjanina. Oczekuje od libretta klarowności i jednoznaczności. Myślę, że grzeczność 
nie pozwoliła mu też oprotestować nadmiaru zawartych w tekście Wata wulgary-
zmów i wulgarnych konotacji, bardzo obniżających ton całości – rzecz cała bowiem 
wręcz tapla się wraz z wróbelkiem w gównie. Nie wiemy tego, ale Nabokov raczej 
nie zmierzał w kierunku buffo.

I jeszcze dwa komentarze kompozytora. Łagodząc nieco poprzednią uwagę, 
Nabokov konstatuje, że na zrozumienie tekstu w dużym stopniu wpływa metoda 
jego czytania („wiele zależy tutaj od prawidłowego przeczytania [...]”) – kompozytor 
odnosi się w ten sposób do pewnych oznaczeń zawartych w rękopisie, takich jak 

9 W ostatnich zdaniach listu N a b o k o v  jeszcze raz, jak gdyby deprecjonując nieco jego wydźwięk, 
odwołuje się do tej kategorii. Pisze: „Proszę wybaczyć ten ormiański list”.
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pojedyncze i podwójne ukośniki, myślniki nie związane z normą interpunkcyjną, 
dzielenie słów łącznikami, co najpewniej w intencji Wata miało oddawać właśnie 
chwyty intonacyjne i akcenty logiczne. Nabokov postrzega je jednak jako uchybie-
nia, podobnie jak stosowane przez librecistę transakcentacje. Pisze: „I jeszcze 
zdarzają się, niestety, pewne polonizmy – w sensie metrycznym, które trzeba będzie 
zmienić, ale to oczywiście nieważne [...]”. Po pierwsze bowiem, takie naruszenia 
normy językowej utrudniają zrozumienie tekstu (mogą być traktowane jako błędy 
językowe 10), po drugie – niewykluczone, iż stanowiłyby kłopotliwe zadanie dla 
kompozytora, który musiałby też ewentualnie deformować rozkład słabych i silnych 
miejsc taktu, podporządkowując się zapisowi w libretcie.

Publikując tekst Przypowieści, zachowujemy układ graficzny rękopisu, interpunk-
cję oraz stosowane przez Wata podkreślenia linią ciągłą (lub ich brak), a także 
błędy i niekonsekwencje.

Transkrypcja rękopisu 11

ПРИТЧА О ВОРОБЬЕ,
МУЖИКЕ

и
ВОЛКЕ

I

СПИКЕР
(баритоном с мрачным равнодушием)

Шел пролеском мужичок
Выпал белый снежечок
Вдруг упал на валенки
Воробьенок маленький

ХОРЫ
(то мужской, то женский)

шел шел шел
бел бел бел
пал пал пал
мал мал мал

(Пауза)

(В фоне – будто в ярмарочном [przekreślone „суб”] сумбуре (а ля 
Стравинский?), мотив „Цыпленок маленький”, и вдруг [przekreślone „слышен 

издали”] грянул задорный стих: 
И воробейчик хочет жить! )

МУЖИК
(птичьим голосом, местами фистулой,
завывая, как горцы в Татрах)

10 Nawiasem mówiąc, Watowi zdarzają się w tym tekście błędy ortograficzne.
11 Tekst utworu Aleksandra Wata publikujemy za zgodą Andrzeja Wata oraz jego syna Pierre’a Wata. 

Za pomoc w odczytaniu rękopisu dziękujemy pani prof. L u d m i l e  Ł u c e w i c z.
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Жив-ли / ты еще // воро-беюшка
Погоди, тебя // пожалею я
Подниму тебя // разогрею
Разогрею я // отлелею

Славно зáживешь // за пазухою
Дома – откормлю // жирной ухою
Угощу тебя // вóдкой-салом
Растолстеешь брат // ась – маршáлом!

(Пауза. Скрипят по снегу валенки и несмело чиликает воробей) 

II

(Шаги по снегу – тяжелые, чирикание – назойливое: воробей голоден).

МУЖИК
Ай, скушно мне с тобой, друг птаха. Скууушно,
ах-ох-ох (продолжительно зевает).

(Из лесу, будто эхо, волчий голос:
Одна была у волка песенка,
да и ту перенял)

МУЖИК
Што-то? Кто-то? Ишь ты! (Продолжает) И скуушно, хоть бы бабенька какая 
в лесу попалась, аль и волк из-за куста-де нырнул...

(С испугом) Господи помилуй! Легок волк на помине. (С внезапным пьяным 
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гневом). И долго мне с тобой возиться? (жалобно) Лишь горе мне с тобой, 
пташечка-горемыка. 
(Вдруг бойко, визгливо)

Я на горке сижу
На красавца гляжу...
(Пауза. Воробей яростно зачирикал. Мужик сипло)
Где тут горка, где красавец,
ишь, тухмырится, мерзавец.

СПИКЕР

(информационно) Всесто горки и красавца,
вместо бабеньки и волка,
вижу...

МУЖИК [przekreślone „на напев и”]

(на мотив известной частушки) – лежит.

СПИКЕР (так же) Слышу

МУЖИК – смердит...

(скороговоркой) Ну и смердит его! Ай, коровушка, славно, знать, поела! Ай, 
кормилица, ай гузенница. Да и не видать ее [przekreślone „вовсе”], все лишь 
бел-снежно. Красота!... Да и где она? И чья она? Ишь, зачикчирикал черт, 
воробей-разбойник. Чай, почуял. (Шлепнул ладонью по лбу), 
Охти-ахти, батюшки святы! (Пауза)
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Ну и счастье-же тебе вышло златое!
Вон гузеннице – спасибо скажи ей.
Тут теплее тебе будет да втрое,
а в стократ сытей!

Все тужу я: птенцу-то что-же дашь?
Не шиш-же сироте сосать!
Ан выручила! Ай-да, коровушка! Ай да-да,
гузеница! ай-да, да-да, да-да, да...
И не испражнение – прямо благодать.

(Пауза)

СПИКЕР 
[przekreślone „с напевом символистов”]
(как читают Блока)

Посадит она тебя тут не в промах
Зажеманишься княжной в шелках
Красной княжною в златых хоромах

(небольшая пауза, своим голосом)
Только семечки тут вам щелкать.

МУЖИК
И не замараешься, коли душой чист,
Сидя в дерьме, пой 12 Богу акафист.

(Воробей чирикает, хор поет гимн –
[przekreślone „паст”] [następne słowo łacinką] pastorale к [następnie tytuł łacinką] 
„An der Freude” 13[,] который постепено переходит в акафист).

III

СПИКЕР
(вдохновенно, как в Радио
декламируют Пушкина)

И вот ушел он, мужиковина-простак[.]
И обернушись взвизгнул: ан-то здравствует!
Поплелся восвояси, след его простыл[,]
а птичья тварь все богу благодарствует.

(Solo воробья)

Но в том беда: в ту зимню-люту пору,
Когда всяк [przekreślone „зверь”] хищник покидает нору,

12 W rękopisie jest „пeй” – to ewidentny błąd.
13 Wat popełnił tu drobny błąd w zapisie. Tytuł utworu F. S c h i l l e r a  winien oczywiście brzmieć 

An die Freude. W zamieszczonych dalej tekstach przekładowych wprowadzono poprawny zapis.
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в лесу том чёрном шлялся волк заречный
И услышав ту тео-ди-цы-ею,
„Ki diasek?” – кликнул в ляшеском наречьи,
и устремился прямо к воробею...
Стоит и смотрит: мразь, а в ней то всуе 
глупая птица плещется, ликует.

ВОЛК 
(поет басом, но лирически)

Птичка божия не знает
ни заботы, ни труда.
То как волк она запоет,
то заплачет как дитя 14.

СПИКЕР

prozą wysunąć 15

То-то волк запел! Откелева волкам петь положено? И то скажешь: перепутал, 
курицын сын (Подражает волку) „То как волк она запоет” – у Пушкина то ведь: 
„то как зверь она завоет”... Поёт, тоже поэт нашелся – и ну его, пущай.
(Cнова торжественной радио-декламацией)

14 Wat przytacza tu dwa wersy z Wieczoru zimowego A. P u s z k i n a, zamieniając tylko „зверь [zwierz, 
bestia]” na „волк [wilk]” oraz „завоет [zawyje]” na „запоет [zaśpiewa]”.

15 Te słowa, a także dalsze: „wierszem wciąć”, Wat zapisał ukośnie po lewej stronie wypowiedzi Nar-
ratora.
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wierszem wciąć

Но горе в том: ее он вытащил из дряни
и покатил в снегу, в том сахарном, в белом.
Лишь чистой стала, словно после бани,
пичужку – цап! – схрустал волк целиком!

(В начале этого четырехстишия [przekreślone „чуть”] издали слышно:
Воробей: товарищ, товарищ, товарищ
Волк: Волк сибирский тебе товарищ).

ГОЛОС СВЕРХУ:
(пронзительно)

Бей в барабаны! Гремите, трубы!
Звени в баклуши! Герой погиб!...
Помянем вместе дни его и труды
а волку выговор – за перегиб.

(Похоронный марш, начинается от первых тактов Бетховена)

ЭПИЛОГ

Голос 1-ый
(сопрано)

Знай-же, друг – и то бывает:
не тот враг тебе,
кто в дерьмо ввергает.

II-9.indd   138 2019-12-11   11:57:57



ADAM DZIADEK, PIOTR FAST   O nieznanym rosyjskim rękopisie Aleksandra Wata 139

Голос 2-ой
(меццо-сопрано)

Знай – бывает и то бывает:
не тот друг тебе,
кто из дерьма выкó-выряет.

Голос 3-й
(альт, торжественно)

Народной мудрости, мой друг, внемли:
Коли в говне ты –
МОЛЧИ.

Przekład dosłowny

PRZYPOWIEŚĆ O WRÓBLU,
CHŁOPIE

i
WILKU

I

NARRATOR

(barytonem – ponuro i obojętnie)

Szedł chłop zagajnikiem
Padał biały śnieżek
Nagle spadł na walonki
Wróbelek maleńki

CHÓRY

(raz męski, raz żeński)

szedł szedł szedł
biały biały biały
spadł spadł spadł
mały mały mały

(Pauza)

(W tle, przebijając się przez gwar targowiska [przekreślone „sub”] (á la Strawiński?), 
dobiega motyw „Kurczaczek mały”, i nagle [przekreślone „słyszen izdali ásłyszany 
z dalekañ”] dziarsko huknął śpiew: 

Każdy wróbelek pragnie żyć! )

CHŁOP

(ptasim głosem, miejscami falsetem, 
z zaśpiewem podobnym do tatrzańskich górali)

Żyjesz / jeszcze // wróbeleczku
Poczekaj // ulituję się nad tobą
Podniosę cię // ogrzeję
Ogrzeję // wypielęgnuję

Cudnie pożyjesz // za pazuchą
W domu – odkarmię cię // tłustą uchą
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Ugoszczę cię // wódką-słoniną
Utyjesz bracie // niczym marszałek!

(Pauza. Walonki skrzypią na śniegu i wróbelek zaczyna nieśmiało popiskiwać)

II

(Kroki na śniegu – coraz cięższe, ćwierkanie – coraz bardziej nachalne: wróbelek 
jest głodny).

CHŁOP

Aj, aj, aj, nudno mi z tobą, ptaku, przyjacielu. Nuuudno,
ach-och-och (ziewa przeciągle).

(Z lasu, niczym echo, donosi się głos wilka:
Jedną miał wilk piosenkę,
A i tę komuś ukradł)

CHŁOP

Co to? Kto to? Widzicie go! (Marudzi dalej) Ale nuudy, gdyby tak chociaż jakaś 
kobitka się w lesie trafiła, albo wilk zza krzaka wyskoczył... 

(Z przestrachem) Boże, zmiłuj się! O wilku mowa. (Nagle z pijackim gniewem). 
Długo mam się tak jeszcze z tobą cackać? (żałośnie) Tylko kłopoty z tobą, ptaszyno 
nieszczęsna.
(Nagle dziarsko i piskliwie)

Siedzę na pagórku
Patrzę na pięknisia...
(Pauza. Wróbel ćwierka wściekle. Chłop ochryple)
Gdzie tu lasek, gdzie tu piękniś,
Widzisz, marszczy brwi, drań.

NARRATOR

(informacyjnie) Zamiast pagórka i pięknisia,
zamiast kobitki i wilka,
widzę...

CHŁOP [przekreślone „na napiew i ána melodię iñ”]

(na melodię znanej czastuszki) – leży.

NARRATOR (tak samo) Czuję

CHŁOP – śmierdzi...

(niewyraźnie i w pośpiechu) No i śmierdzi, jasna jego!... Ej, króweczko, pojadłaś 
sobie do syta! Ej, żywicielko, ej, kochanieńka! I nic na dodatek nie widać [przekre-
ślone „wowsie áw ogóleñ”], tylko śnieżek bialuteńki. Pięknie!... I gdzież to ona? 
Czyjaż ci ona? Widzicie ją!
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Rozćwierkał się, przeklęty, wróbelek-bandyta. Widać poczuł. (Plasnął się dłonią 
w czoło). Ech, wy, ojczulkowie święci! (Pauza)

Ależ szczęście ci się trafiło złote!
Ot, żywicielce – jej powiedz dziękuję.
Tu ci będzie cieplej po trzykroć,
a i sto razy więcej sytości!

A ja się tu martwię: co dać pisklakowi?
Przecie nie będzie ssał palucha!
Ależ mi pomogłaś! Aj-ja-aj, karmicielko! 
Aj-ja-aj, krówko nasza! Oj, tak-tak, tak-tak, tak-tak...
Toż to nie kupa, tylko błogosławieństwo!

(Pauza)

NARRATOR

[przekreślone „s napiewom simwolistow ána melodię symbolistówñ”]
(jak recytuje się Błoka)

Posadzi cię tutaj, ani chybi
Będziesz się krygować niczym księżna w jedwabiach,
Piękna księżna w złotych pałacach

(niewielka pauza, swoim zwyczajnym głosem)
Tylko nasionka sobie tu łuskać.

CHŁOP

Nic cię nie splami, jeśli dusza twa czysta,
Siedząc w nawozie, śpiewaj Bogu hymny.

(Wróbel ćwierka, chór śpiewa hymn –
[przekreślone „past” (grażdanką), następne słowo oraz tytuł – łacinką] pastorale 
z „An die Freude”[,] które pomału przekształca się w psalm).

III

NARRATOR

(z uczuciem – jak w radiu 
deklamują Puszkina)

I oto odszedł, chłop, prostak[.]
I, odwróciwszy się, aż gwizdnął: takiemu to dobrze!
Poszedł, gdzie go oczy poniosą, ani śladu nie zostawił[,]
a ptasie stworzenie tylko bogu dziękuje.

(Solo wróbla)

Ale cała w tym bieda: w tę zimową, lodowatą porę,
Kiedy każdy [przekreślone „zwier` ázwierzñ”] drapieżnik opuszcza norę,
w lesie czarnym szwendał się wilk zza rzeki
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I słysząc tę teo-dy-ce-ę,
„Ki diasek?” – zawołał w narzeczu Lachów,
i ruszył prosto do wróbla...
Stoi i patrzy: mierzwa, a w niej na całego
głupi ptak pluszcze się i cieszy.

WILK

(śpiewa basem, ale lirycznie)

Ptaszek boży nie zna
ani kłopotów, ani wysiłku.
To jak wilk zaśpiewa,
to zapłacze jak dziecię.

NARRATOR

prozą wysunąć

Ależ się wilk rozśpiewał! Od kiedy to wilki tak sobie podśpiewują? I jeszcze po- 
kręcił kurzy syn (Naśladuje wilka) „To jak wilk zaśpiewa” – a przecież u Puszkina 
było „To jak dziki zwierz zawyje”... Wyśpiewuje sobie! Też mi się poeta znalazł – 
a niech go.
(I dalej w tonie uroczystej radiowej deklamacji)

wierszem wciąć

Jedno nieszczęście w tym, że wyciągnął go z gnoju,
wytarzał w śniegu jak cukier białym.
Aż czysty stał się, niczym po bani,
i ptaszynkę – haps! – schrupał wilk calutką!

(Od początku tego czterowiersza [przekreślone „czut'”] z oddali słychać:
Wróbel: towarzyszu, towarzyszu, towarzyszu
Wilk: Syberyjski wilk ci towarzyszem).

GŁOS Z GÓRY:

(przeszywająco)

Bijcie w bębny! Grzmijcie, trąby!
Dzwońcie drewnem! Zginął bohater!...
Wspomnijmy razem dni jego i czyny
a wilkowi nagana – za przegięcie.

(Marsz żałobny, rozpoczyna się od pierwszych taktów Beethovena)

EPILOG

Głos pierwszy
(sopran)

Wiedz, przyjacielu – i tak się zdarza:
nie ten ci wrogiem,
kto cię w gówno wsadzi.
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Głos drugi
(mezzosopran)

Wiedz – zdarza się i tak się zdarza:
nie ten ci przyjacielem,
kto cię z gnoju wyciągnie.

Głos trzeci
(alt, uroczyście)

Słuchaj, mój przyjacielu, ludowej mądrości:
Gdy siedzisz w gównie –
MILCZ.

Przekład poetycki

PRZYPOWIEŚĆ O WRÓBLU,
CHŁOPIE

I
WILKU

I

NARRATOR

(barytonem – ponuro i obojętnie)

Idzie sobie chłop po lesie
A wiatr biały śnieżek niesie
Nagle spada wprost pod stopy
Mały wróbel temu chłopu

CHÓRY

(raz męski, raz żeński)

lesie lesie lesie
niesie niesie niesie
stopy stopy stopy
chłopu chłopu chłopu

(Pauza)

(W tle, przebijając się przez gwar targowiska (á la Strawiński?), dobiega motyw 
„Kurczaczek mały”, i nagle dziarsko huknął śpiew: 

Każdy wróbelek pragnie żyć!)

CHŁOP

(ptasim głosem, miejscami falsetem, z zaśpiewem podobnym do tatrzańskich górali)

Żyjesz / jeszcze // mój maleńki 
Czekaj, ja ci // podam rękę
I podniosę cię // przytulę
I ogrzeję // jak matula

Będziesz żył mi // za pazuchą
Zjesz – gorącą // tłustą uchę
Dam słoniny // wódki, sera
Będziesz gruby // jak generał!

(Pauza. Walonki skrzypią na śniegu i wróbelek zaczyna nieśmiało popiskiwać)
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II

(Kroki na śniegu coraz cięższe, wróbel ćwierka coraz bardziej nachalnie: jest głodny).

CHŁOP

Aj, aj, aj, nudno mi z tobą, ptaku, przyjacielu. Nuuudno.
Ach, och, och (ziewa przeciągle).

(Z lasu, niczym echo, donosi się głos wilka:
Jedną miał wilk piosenkę,
A i tę komuś ukradł).

CHŁOP

Co ta? Kto to? Widzicie go! (Marudzi dalej) Ale nuudy, gdyby tak chociaż jakaś 
kobitka się w lesie trafiła, albo wilk zza krzaka wyskoczył... 

(Z przestrachem) Boże, zmiłuj się! O wilku mowa. (Nagle z pijackim gniewem). 
Długo mam się tak jeszcze z tobą cackać? (żałośnie) Tylko kłopoty z tobą, ptaszyno 
nieszczęsna.
(Nagle dziarsko i piskliwie)

Siedzę sobie na przylasku
Widzę gościa – cały w blasku...
(Pauza. Wróbel ćwierka wściekle. Chłop ochryple)
Gdzie ten lasek, gdzie ten cwaniak?
Nie ma gościa – kawał drania.

NARRATOR

(informacyjnie) Zamiast lasu i wróbelka,
zamiast babki, złego wilka
widzę...

CHŁOP

(na melodię znanej czastuszki) – leży.

NARRATOR (tak samo) Czuję

CHŁOP – śmierdzi...

(niewyraźnie i w pośpiechu) No i śmierdzi, jasna jego!... Ej, króweczko, pojadłaś 
sobie do syta! Ej, żywicielko ty nasza, ej, kochanieńka! I nic na dodatek nie widać, 
tylko śnieżek bialuteńki. Pięknie!... I gdzież to ona? Czyjaż ci ona? Widzicie ją!
Rozświergolił się, przeklęty, wróbelek-bandyta. Widać poczuł. (Plasnął się dłonią 
w czoło). Ech, wy, ojczulkowie święci! (Pauza)

Ale ci się poszczęściło!
Dziękuj za to krówce miłej.
Tu ci będzie ciepluteńko
I jedzenia stos pod ręką!

A ja się tu martwię: co dać pisklakowi?
Przecie nie będzie ssał palucha!
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Ależ mi pomogłaś! Aj-ja-aj, karmicielko! 
Aj-ja-aj, krówko nasza! Oj, tak-tak, tak-tak, tak-tak...
Toż to dzieło sztuki, a nie zwykła kupa!

(Pauza)

NARRATOR

(jak recytuje się Błoka)

Posadzi cię tu na sto procent
I będziesz zgrywał wielką damę,
Księżniczkę, która marszczy nosek

(niewielka pauza, swoim zwyczajnym głosem)
Nic, tylko byś nasionka szamał...

CHŁOP

Jeżeli dusza twoja czysta, nic cię nie splami, 
Więc siedząc w gównie, wyśpiewuj Bogu psalmy.

(Wróbel ćwierka, chór śpiewa hymn –
pastorale z An die Freude, które pomału przekształca się w psalm).

III

NARRATOR

(z uczuciem – jak w radiu 
deklamują Puszkina)

I oto odszedł, nasz chłop-prostaczek.
Popatrzył tylko: ten to ma pięknie!
Skrył go w zieleni niewielki lasek,
A ptaszek został, śląc Bogu dzięki.

(Solo wróbla)

Nagle nieszczęście: zimową porą,
kiedy drapieżnik opuszcza norę,
gdzieś w lesie czarnym wilk krąży śmiele.
I słyszy taką teo-dy-ce-ę.
„Ki diasek?” – warknął w narzeczu Lachów, 
Pędzi, gdzie wróbel ćwierka wśród krzaków...
Stoi i patrzy: łajno, a w kupie
Pławi się wróbel – cieszy się głupek.

WILK

(śpiewa basem, ale lirycznie)

Ptaszek boży nie zna potu,
Ni nieszczęścia, ni kłopotów.
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To jak wilk zaśpiewa w lesie,
To zapłacze niczym dziecię 16.

NARRATOR

prozą wysunąć

Ależ się wilk rozśpiewał! Od kiedy to wilki tak sobie podśpiewują? I jeszcze na do-
datek pokręcił skurczybyk (Naśladuje wilka) „To jak wilk zaśpiewa w lesie”, a prze-
cież u Puszkina było „To jak dziki zwierz zawyje”... Wyśpiewuje sobie! Też mi się 
poeta znalazł – a niech go...
(I dalej w tonie uroczystej radiowej deklamacji)

wierszem wciąć

I co się stało: wilk go wyjął z gnoju
wykąpał w śniegu – dużo włożył troski –
aż był czyściutki niczym z wodopoju...
I schrupał ptaszka do ostatniej kostki!

(od początku tego czterowiersza z oddali słychać:
Wróbel: towarzyszu, towarzyszu, towarzyszu
Wilk: Syberyjski wilk ci towarzyszem).

GŁOS Z GÓRY:

(przeszywająco)

Bijcie w bębny! Grzmijcie trąby!
Sczezł nasz bohater! Niechaj dzwony dźwięczą!
Wspomnijmy jego czyny wiekopomne
A wilka czeka kara za przegięcie.

(Marsz żałobny, rozpoczyna się od pierwszych taktów Beethovena)

EPILOG

Głos pierwszy
(sopran)

Wiedz, mój miły – tak się zdarza:
Że nie zawsze ten jest wrogiem, 
kto cię w gównie tarza.

Głos drugi
(mezzosopran)

I powtarzaj ciągle:
nie zawsze przyjaciel,
kto z gnoju wyciągnie.

16 W oryginale Wat cytuje wersy 3 i 4 z Wieczoru zimowego A. P u s z k i n a. W przekładzie J. T u- 
w i m a  brzmią one tak: „To jak dziki zwierz zawyje, / To jak małe dziecię łka”.
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Głos trzeci
(alt, uroczyście)

Słuchaj, bracie, co lud rzecze:
jeśli siedzisz w gównie,
cicho siedź, człowiecze.
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ZBIGNIEW KLOCH Uniwersytet Warszawski

RETORYKI WODZOSTWA KILKA UWAG O PEWNYCH PRZYPADKACH 
WYPOWIEDZI PRZYWÓDCZYCH

Mówienie układa się w rozpoznawalne gatunki. Wiedzieli o tym i Michaił Bachtin, 
dla którego wypowiedź nie istnieje w zasadzie poza schematem sytuacyjnym, jakie-
go się wraz z mową uczymy, i Anna Wierzbicka, która w ślad za Bachtinem próbo-
wała stworzyć koncepcje „genrów mowy” 1. Jej nazewnictwo raczej się nie przyjęło, 
co nie zmienia faktu, że zasady funkcjonowania mowy w sytuacjach wypowiedze-
niowych sformułowane przez Bachtina i Wierzbicką są nadal aktualne. Trwają, 
pomimo zmieniających się co pewien czas koncepcji opisu języka. Mówiąc z chęci 
lub z konieczności, realizujemy jakieś konwencje wypowiedzeniowe. Świadomość 
potoczna rozróżnia – intuicyjnie, ale myślę, że dość precyzyjnie – ekwiwalenty ga-
tunkowe stylów mówienia, z którymi są zgodne takie np. określenia: „mówisz jak 
ksiądz”, „mówisz jak belfer”, „polityk”, „menel”, „prostytutka”, „pisowiec”, „faszysta”. 
Nasuwa się jednak pytanie: czy mamy prawo tego typu klasyfikacje dowolnie roz-
szerzać na style charakterystyczne dla grup, które swe wypowiedzi kształtują zgod-
nie z pewną matrycą stylistyczną, uzależnioną od celów ideologicznych? Odpowiemy 
twierdząco, jeśli styl i inne właściwości tekstu traktowane są jako wyznaczniki 
pewnej historycznie określonej retoryki, powiązanej z konkretną ideologią. Ale na 
postawione pytanie można też odpowiedzieć przecząco – jeśli chcielibyśmy zasuge-
rować, że istnieje jakiś uniwersalny wzorzec nawiązujący do ideologii faszyzmu czy 
marksizmu. Mówienie zideologizowane krąży wokół typowych dla siebie tematów i, 
zwykle, podobnych celów wypowiedzi: perswazyjnych, propagandowych. Jednakże 
zazwyczaj w takich przypadkach celowo modyfikuje się w zależności od sytuacji 
gatunkowe właściwości wypowiedzi. W tym miejscu chciałbym sprawdzić zasadność 
postawionej tezy w stosunku do wypowiedzi, które realizują wzorzec retoryki wo-
dzowskiej, wypowiedzi przywódcy, w jej dawniejszych i dzisiejszych postaciach.

Trzeba więc ustalić, jak mówi lub powinien mówić przywódca?
Wódz jest tym, który prowadzi, zatem kimś, kto wie, dokąd należy podążać, zna 

kierunek i drogę. Wódz zwykle nie ma w tej kwestii wątpliwości, a przynajmniej ich 
publicznie nie wyraża. Zna rozwiązania, argumentuje na ich rzecz, a retoryka takiej 
argumentacji ma pozyskać niezdecydowanych, oponentów zaś porazić. Wódz wie, 
że po jego stronie jest prawda i że jest w jej posiadaniu, podczas gdy inni przeważ-

1 A. W i e r z b i c k a, Genry mowy. W zb.: Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Red. T. D o b r z y ń s k a, 
E. J a n u s. Warszawa 1983, s. 131.
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nie się mylą. Wódz raczej nie dyskutuje, lecz stwierdza, określa kierunki działania, 
jakie tych, którzy go słuchają, niechybnie doprowadzą do celu. 

Ekspresja semiotyczna przywódcy jest podwójnie uwikłana kulturowo. Z jednej 
strony, realizuje pewien jego obraz bądź stereotyp, ale też ma charakter indywidu-
alny, związany z osobowością lidera i doraźnymi celami mowy, które mają być urze-
czywistnione. Wystąpienie publiczne jest w większym lub mniejszym stopniu spek-
taklem, jest steatralizowane – w Goffmanowskim rozumieniu terminu. Hitler w swych 
ważniejszych wystąpieniach posiłkował się ekspresyjną gestykulacją, skandował 
słowa, posuwał się do krzyku, co zostało sparodiowane przez Chaplina w filmie Dyk-
tator z 1940 roku. Retoryka nazizmu w ogóle była teatralnie krzykliwa, jak stwierdził 
Victor Klemperer w swoim Notatniku filologa. Być może ekspresyjność Führera na-
leżałoby interpretować w odniesieniu do kultu ciała i tężyzny fizycznej, który pano-
wał w czasach nazizmu. Ruch, przesadna gestykulacja, krzyk – zwielokrotniają 
i intensyfikują wyjątkowość wypowiadanych słów, a przywódca zabiera przecież 
publicznie głos tylko na niepowszednie tematy. Stylistyka tego rodzaju nie przeno-
siła się jednak w czasach nazizmu na teksty pisane. Victor Klemperer zauważa:

Można by przypuszczać, że LTI [tj. Lingua Tertii Imperii – język Trzeciej Rzeszy], która jest przecież 
w swojej istocie retoryczna i nieustannie zwraca się do uczucia, powinna, podobnie jak czasy „burzy 
i naporu”, hołdować wykrzyknikowi. Tymczasem wcale nie jest to uderzające; przeciwnie, zdaje się ona 
posługiwać tym znakiem dosyć oszczędnie. Wygląda na to, iż wszystko w niej jest w sposób tak oczy-
wisty zawołaniem i wykrzyknieniem, że nie potrzebuje ona do tego celu specjalnego znaku interpunk-
cyjnego [...] 2.

W porównaniu z Hitlerem – Stalin przemawiał w sposób dość stonowany, moż-
na więc zaryzykować stwierdzenie, że nawet dyktator nie musi w swoich wystąpie-
niach realizować tego samego wzorca wypowiedzeniowego, choć wypowiedzi tyranów 
zwykle w pewnym stopniu się do siebie upodobniają. Także przywódców autory-
tarnych. Semiotyka tego rodzaju przemówień łączy się z teatralizacją, która jest 
efektem stereotypowych przekonań o tym, jaki kształt mieć powinno ważne pu-
bliczne wystąpienie. Wódz nie zabiera zwykle głosu w sprawach błahych. Ekspre-
sja ruchu, gesty, intonacja, akcentuacja słów mają potwierdzać przekonanie, że 
oto mówi człowiek wyjątkowy, zdecydowany, świadom celów wypowiedzi i ich 
konsekwencji. Wódz w stanie silnych emocji ma prawo krzyczeć, przekraczać kon-
wencjonalne reguły sytuacyjne. Przykładem mogą tu być przemówienia Władysła-
wa Gomułki, w swoim czasie (1956–1970) pierwszego sekretarza PZPR, i jego 
„uderzanie butem w mównicę”, co stało się po latach składnikiem stereotypu ob-
razu ówczesnego sekretarza partii. Lub – współcześnie – wystąpienie sejmowe 
Jarosława Kaczyńskiego o „mordach zdradzieckich” ludzi odpowiedzialnych za 
śmierć jego brata w katastrofie smoleńskiej. Przekonanie, że mowa jest znacznikiem 
stanu psychicznego wypowiadającego się, sformułowane dawno, bo w 1927 roku, 
przez Edwarda Sapira, należy dziś do dobrze ugruntowanych w świadomości po-
tocznej 3. Ale gest, intonacja, rozłożenie akcentów w wypowiedzi, choć przekładają 
się na semiotyczne oznaki stylu tego, kto mówi, to nie zawsze są prostym przekła-

2 V. K l e m p e r e r, LTI. Notatnik filologa. Przeł., oprac. J. Z y c h o w i c z. Warszawa 1989, s. 82.
3 E. S a p i r, Mowa jako rys osobowości. W: Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje. Przeł. B. S t a-

n o s z. R. Z i m a n d. Wstęp A. W i e r z b i c k a. Warszawa 1978.
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dem cech jego osobowości na styl wypowiedzi. Wypowiedź wydaje się częściej 
kulturowym obrazem roli społecznej osoby mówiącej niż bezpośrednią i wyrażaną 
w prosty sposób oznaką jej cech. Jest z pewnością obrazem lidera budowanym 
poprzez wypowiedzi, które tworzą jego wizerunek w świadomości społecznej. Wi-
zerunek lidera bywa utożsamiany z wizerunkiem partii lub też, w przypadku przy-
wództwa biznesowego, z obrazem firmy. Mowa jest osadzona w kontekście sytu-
acyjnym, zatem obraz przywódcy musi się zmieniać, tak jak zmieniają się sytuacje, 
choć wcale diametralnie zmieniać się nie musi stylistyka jego przemówień. Jak-
kolwiek z pewnością mało odkrywcze, stwierdzenie to pozostaje trwale prawdziwe. 
Można w tym miejscu przywołać mowę Hitlera w dniu napaści Niemiec na Polskę 
i jego ostatnie radiowe przemówienie, wygłoszone na krótko przed kapitulacją 
III Rzeszy 4. Wódz stara się zachować swój wizerunek w każdej sytuacji. W obu 
wystąpieniach pojawiają się podobne motywy, choć ich funkcja zmienia się wraz 
z sytuacją historyczną. 

Język stanowi obraz świata, którego kształt konstruowany jest przez „ja” wpi-
sane w wypowiedź i w sytuację wypowiadania, a zatem w określone „tu” i „teraz”. 
Jak np. w przemówieniu papieża Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie 
2 czerwca 1979, gdy homilię zakończyło wezwanie Ducha Świętego („Niech zstąpi 
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi!”), ze słynnym dopowiedzeniem: „Tej Ziemi!” 5. 
Wystąpienie papieża zostało w ten sposób trwale związane z określonym miejscem 
i określonym momentem. Mowa jako realizowany w czasie rzeczywistym akt wypo-
wiedzi buduje obraz wypowiadającego w sytuacyjnym uwikłaniu komunikacyjnym. 
Papież Benedykt XVI w swoim wystąpieniu w Auschwitz-Birkenau przemawiał jako 
głowa Kościoła i jako przedstawiciel narodu, który budował w Europie obozy kon-
centracyjne: 

Mówić w tym miejscu kaźni i niezliczonych zbrodni przeciwko Bogu i człowiekowi, nie mających 
sobie równych w historii, jest rzeczą prawie niemożliwą – a szczególnie trudną i przygnębiającą dla 
chrześcijanina, dla papieża, który pochodzi z Niemiec 6.

Jak uważa Maria Wiśniewska, przywództwo ma charakter procesualny, zatem 
jest raczej procesem niż stanem, zarówno w przypadku wielkich osobowości poli-
tycznych, czy szerzej: historycznych, jak i liderów instytucji różnego rodzaju. Jest 
zjawiskiem społecznym, a więc powiązanym ze zmieniającymi się normami kultu-
ry i z opisanym m.in. przez Ervinga Goffmana zjawiskiem teatralizacji 7. Godząc się 

4 Zob. Wielkie mowy historii. Red. W. W ł a d y k a, P. Z m e l o n e k, T. Z a w a d z k i. T. 3: Od Hitle-
ra do Eisenhowera. Wybór, oprac. T. Z a w a d z k i. Koment. E. B e n d y k  [i in.]. Przeł. J. B o-
k ł a ż e c  [i in.]. Warszawa 2006, s. 47–61, 172–196.

5 Ibidem, t. 4: Od Kennedy’ego do Ratzingera (Wybór, oprac. T. Z a w a d z k i. Koment. E. B e n d y k 
[i in.]. Przeł. D. B a r t m a n n  [i in.]), s. 181. 

6 Przemówienie Benedykta XVI podczas wizyty w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
Oświęcim 28 V 2006. „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 23, s. 16. Wystąpienie Benedykta XVI 
szczegółowo analizowałem w pracy Kultura doświadczenia potocznego. Semiotyczne aspekty co-
dzienności. Eseje (Warszawa 2014, s. 67–81). 

7 E. G o f f m a n, Człowiek w teatrze życia codziennego. Przeł. H. D a t n e r - Ś p i e w a k, P. Ś p i e w a k. 
Wstęp J. S z a c k i. Warszawa 1977. – M. W i ś n i e w s k a, Spektakl przywództwa w oczach so-
cjologa. „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 3. (Z pracy tej zapożyczyłem koncepcję procesualnego 
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na wybór swojej roli, przywódca podczas publicznego wystąpienia jest w zasadzie 
cały czas na scenie, dostosowuje więc swoje gesty i słowa do sytuacji. 

Przywódca mówi publicznie w określonych okolicznościach, które w znacznym 
stopniu modelują konstrukcje jego wypowiedzi w planie stylistycznym, czy szerzej – 
retorycznym. A te parametry są pochodną zakładanych celów. Jest to jedna z zasad 
budowania wypowiedzi, znana retorom antycznym i greckim. Zasada obowiązują-
ca przez wieki, bez względu na to, czy mamy do czynienia z wystąpieniem tyrana, 
głowy Kościoła, czy szefa korporacji, który przemawia do stosunkowo małej grupy 
podwładnych. Wypowiedź przywódcy musi zatem łączyć się z czasem i miejscem 
poprzez użycie kategorii języka, które lingwiści oznaczają za pomocą określeń 
„deixis” i „shifters” 8. Sytuacyjne uwikłanie wypowiedzi sprawia, iż – jak wiadomo 
z tradycyjnych zasad retoryki – mowa powinna być tak zbudowana, aby słowa 
pomiędzy mówiącym a słuchającymi wytwarzały rodzaj wspólnoty, prowadziły do 
porozumienia. Hitler w swych przemówieniach odwoływał się do kategorii rasy 
i przestrzeni życiowej, Gomułka do wspólnoty mas pracujących, Jan Paweł II do 
wspólnoty tworzonej przez wiarę, a szef korporacji odwołuje się do wspólnoty celów 
i misji instytucji, którą zarządza. Ciekawym przykładem budowania wspólnoty 
komunikacyjnej może być przemówienie Johna F. Kennedy’ego wygłoszone przy 
murze berlińskim w czerwcu 1963, gdy to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczo-
nych powiedział:

Dwa tysiące lat temu najbardziej dumne słowa brzmiały: Civis Romanus sum. Dzisiaj, w świecie 
wolności, z największą dumą mówimy: Ich bin ein Berliner 9.

Wystąpienie przywódcy jest zwykle w mniejszym lub większym stopniu zide-
ologizowane, i to zarówno w odniesieniu do wąskiego pojmowania ideologii, jako 
związku wypowiedzi z doktryną polityczną, jak też w rozumieniu szerokim, uwzględ-
niającym operowanie kategoriami pewnego rodzaju dyskursu 10. I jeszcze jedna 
właściwość tego typu sytuacji komunikacyjnych: od przywódcy oczekuje się, że 
powie coś wyjątkowego, co będzie miało wpływ na rzeczywistość.

Przywódca zazwyczaj przemawia dość często, m.in. dlatego, że chce podtrzy-
mywać swój wizerunek. W czasach wolnych mediów ten wizerunek kreują w dużym 
stopniu środki masowego przekazu: prasa, telewizja, Internet. Jest oczywiste, że 
nie każde wystąpienie wodzowskie trafia do repertuaru wielkich mów historii. Nie 
wszystkie z nich mają przecież tę samą wartość. W dodatku są realizacją różnych 
konwencji gatunkowych. Mówienie przywódcy to raczej speech, a nie talk, raczej 
discours niż récit. Wódz zwykle się wypowiada (co podkreśla żargonowe określenie 
dziennikarskie „pozyskać wypowiedź polityka dużego formatu”), domeną jego mowy 
jest bowiem wypowiedź ustna, wtórnie przedrukowywana, przede wszystkim utrwa-

charakteru przywództwa i jego związku z teorią Goffmana.) Zob. też M. W i ś n i e w s k a, Anatomia 
przywództwa charyzmatycznego. Ujęcie socjologiczne. Kraków (w druku).

  8 Zob. R. J a k o b s o n, Szyftery, kategorie czasownikowe i czasownik rosyjski. W: W poszukiwaniu 
istoty języka. Wybór pism. Wybór, wstęp M. R. M a y e n o w a. T. 1. Warszawa 1989 (przeł. E. J a-
n u s).

  9 Wielkie mowy historii, t. 4, s. 38.
10 Zob. T. E a g l e t o n, Ideology: An Introduction. London – New York 1991.
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lana w telewizji, w radiu, w Internecie. Warto w tym miejscu przypomnieć fakty, 
jak się może wydawać, oczywiste. Po pierwsze, przywódca mówiąc, popełnia błędy, 
przejęzyczenia (Kaczyński: „I żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest 
białe, a czarne jest czarne”; „My jesteśmy tu, gdzie wtedy, oni tam, gdzie stało ZO-
MO” 11), które natychmiast podchwytują i eksponują media oraz polityczni konku-
renci. Wódz co pewien czas powinien się pokazywać publicznie i wygłaszać prze-
mówienia, a więc mówić – nawet wówczas, gdy ma przed sobą tekst wcześniej 
przygotowany. Semiotyczne konwencje dzisiejszej kultury sprawiają, że w demokra-
cji należy mówić w zasadzie „bez kartki”, co stoi w opozycji do zwyczajów komuni-
kowania publicznego z czasów PRL, gdy wystąpienia przede wszystkim czytano. 
Demokracja, w takiej czy innej postaci, otwiera przestrzeń dla wolności wypowiedzi 
i spontanicznego mówienia. Po drugie, i stanowi to konsekwencję pierwszego, wy-
powiedzi wodzowskie zdominowane są przez gatunki i formy oralne, przede wszyst-
kim o charakterze monologowym, chyba że mamy do czynienia z wywiadem, który 
zawiera elementy autentycznego dialogu. Charakterystyczne cechy wypowiedzi 
oralnej, takie jak intonacja, siła i barwa głosu, tempo mówienia, interwały ilocza-
sowe w znacznym stopniu kreują wizerunek przywódcy, lecz te właściwości trzeba 
także zaliczyć do cech stylu mówienia osoby, choć niektóre z nich traktowane być 
mogą jako elementy ogólnego obrazu polityka w roli przywódcy. Wódz powinien 
mówić zatem w sposób zdecydowany, aby można było odnieść wrażenie, że świetnie 
czuje się w obranej roli, że góruje nad audytorium. 

Gatunki wypowiedzi przywódczej to przede wszystkim orędzie, przemówienie, 
wystąpienie. To gatunki silnie sformalizowane, związane z rolą i pozycją osoby. 
Orędzia wygłaszają prezydenci, premierzy, papieże (Urbi et Orbi), ale nie działacze 
związkowi czy liderzy znaczących instytucji. Są to wystąpienia o bardzo szerokim 
adresie społecznym, ważne ze względu na temat i konieczność podtrzymywania 
poczucia wspólnoty, realizujące zazwyczaj podobny repertuar aktów mowy (prze-
konywanie, nakłanianie, propagowanie idei, grożenie, wyznaczanie celów). Zarów-
no polityk, jak i lider młodocianego gangu powinien być w oczekiwaniu społecznym 
„człowiekiem wymownym”, posiadającym umiejętność świetnego posługiwania się 
słowami. Kształt konkretnej wypowiedzi zależy od konwencji komunikacyjnych, 
w których jest ona realizowana, co określają wyznaczniki gatunku i oczekiwanie, 
że przywódca powinien sobie zawsze radzić z sytuacyjnym użyciem języka lub 
slangu. Ten typ kulturowych oczekiwań wydaje się silnie związany z rolą lidera. 
Anna Wierzbicka (za Williamem Labovem i Rogerem D. Abrahamsem) podaje cie-
kawy przykład gatunku „sytuacyjnych obelg” używanych w amerykańskim angiel-
skim przez młodych czarnoskórych – chodzi o tzw. gatunek dozens (tuzin), w Black 
English, który jest pewną formą „mowy ulicznej”, opartą na dowcipie i żonglerce 
słownej. Ta zaś „polega na łamaniu reguł i konwencji »przyzwoitego« społeczeń-
stwa” 12. Styl mówienia nadaje tożsamość przywódcy i w dużym stopniu kreuje go 
jako lidera. W tym miejscu warto może odwołać się do licznych opracowań na temat 

11 R. Z i m n y, P. N o w a k, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989. Warszawa 2009, s. 61, 
254.

12 A. W i e r z b i c k a, Język – umysł – kultura. Wybór pod red. J. B a r t m i ń s k i e g o. Warszawa 
1999, s. 258–260. Tam też znajdują się odniesienia do prac W. Labova i R. D. Abrahamsa.
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„języka Wałęsy” 13 i przekonań niektórych publicystów (głównie prawicowych) na 
temat umiejętności retorycznych Jarosława Kaczyńskiego. 

Tak czy inaczej, mówienie przywódcy najczęściej realizowane jest za pomocą 
różnych gatunków wypowiedzi okolicznościowych. Ten kontekst okolicznościowy 
można sprowadzić do repertuaru powtarzalnych sytuacji społecznych, kulturowych, 
które generowane są przez aktualne konteksty polityczne. Wódz przemawia naj-
częściej w sytuacjach i o sprawach wymagających wyrażenia istotnej, wiążącej 
opinii. Takiej, która odnosi się do aktualnego stanu gospodarki państwa czy aktu-
alnych kryzysów społecznych. Nie w każdym z możliwych przypadków musi to być 
mowa skierowana do całego narodu. Jej ważność semantyczną określa bowiem 
właśnie sytuacja, okoliczności, w jakich odbywa się wystąpienie przywódcy. Przy-
wódca przemawia także w sytuacjach typowych, zabiera głos na posiedzeniach 
sejmu, udziela wywiadów, odpowiada (a przynajmniej powinien) na pytania dzien-
nikarzy. Ów zestaw możliwych wypowiedzi nazwałbym „przywódczym mówieniem 
rutynowym”. W tych przypadkach semiotyczną wartość wystąpień podnosi to, co 
się w wypowiedziach pojawi i jak w przyszłości będą one interpretowane. Myślę tu 
o takich wypowiedziach, które albo przechodzą do repertuaru mów historycznych, 
albo pozostają na długo w lokalnej świadomości kulturowej, politycznej, jak cyto-
wany zwrot z przemówienia Kennedy’ego w Berlinie czy ten rozpoczynający prze-
mówienie Wałęsy w parlamencie amerykańskim („My, Naród”) lub też ostatnie jako 
szefa rządu przemówienie sejmowe Jana Olszewskiego z powtarzanym wielokrotnie 
pytaniem o to, jaka ma być przyszła Polska. 

W dzisiejszej kulturze politycznej rolę przekaźnika myśli i komentatora słów 
przywódcy pełni bardzo często jego rzecznik prasowy, czy ściślej – rzecznik prasowy 
urzędu, instytucji społecznej, politycznej. Rzecznik jest porte-parole tego, w którego 
imieniu się wypowiada. To pojęcie w odniesieniu do literatury określa osobę mówią-
cą, którą można identyfikować z autorem ze względu na pewne wskaźniki semio-
tyczne, dające się zauważyć w porządku tekstowym. W odniesieniu do zasad dys-
kursu obowiązujących obecnie w życiu publicznym, rzecznik, porte-parole, wypo-
wiada się z czyjegoś upoważnienia, reprezentuje poglądy przywódcy lub instytucji. 
Rzecznik prasowy jest zatem nośnikiem cudzego słowa, choć przedstawiając punkt 
widzenia osoby, w której imieniu występuje, zachowuje swój styl i nie musi koniecz-
nie posługiwać się mową pozornie zależną. W pewnych przypadkach rzecznik „pro-
stuje” wypowiedzi przywódcy, wyjaśnia, co ten miał na myśli, interpretuje jego słowa. 
Jest to dość częsta praktyka w polskim życiu politycznym ostatnich lat. Można więc 
przyjąć, że odpowiednio ważny przywódca ma zwykle swojego „dublera”, który (w 
dzisiejszej kulturze i typowych dla niej zwyczajach komunikacyjnych) przejmuje 
część jego kompetencji werbalnych. A to – w sensie semiotycznym, zatem także 
symbolicznym – podnosi rangę wypowiedzi wodzowskich poprzez ograniczenie ich 
częstotliwości do sytuacji niezwykle ważnych, kiedy wódz wypowiada się sam. Rzecz-
nik prasowy ma również chronić przywódcę przed atakami wścibskich i aroganckich 
dziennikarzy, jest więc jego swoistą tarczą. Instytucja rzecznika odwzorowuje w pew-
nym stopniu hierarchiczny porządek władzy. 

13 Zob. J. B r a l c z y k, O języku Wałęsy. W: O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych. Warszawa 2003. 
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Rzecznik prasowy, który reprezentuje firmę lub korporację, pełni w zasadzie te 
same funkcje co porte-parole instytucji politycznej. Lider korporacji mówi zazwyczaj 
publicznie dużo rzadziej niż przywódca polityczny, choć także w sytuacjach raczej, 
powiem z pewną przesadą – wyjątkowych. Jest znacznie mniej widoczny publicznie 
niż polityczni przywódcy. Kontaktuje się zwykle z bezpośrednimi podwładnymi, 
którzy przekazują informacje do pracowników sobie podległych. Publicznie wystę-
puje najczęściej okazjonalnie, gdyż sprawami public relations zajmuje się dobrze 
poinformowany rzecznik prasowy. Można zatem uznać, że w dzisiejszym komuni-
kowaniu społecznym słowo przywódcy jest szczególnie nacechowane, skoro zarów-
no wysokiej rangi polityk, jak i szef ważnej firmy mają swoich przedstawicieli ko-
munikujących się na co dzień ze społeczeństwem (lub społecznością). Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że instytucja rzecznika prasowego pojawiła się pod koniec 
XIX wieku i rozwinięta została w wieku XX w związku z rolą propagandową prasy 
i dostępnych wtedy środków masowego przekazu. Warto także pamiętać, że kon-
wencje wypowiedzi wodzowskiej od tamtego czasu uległy istotnym przemianom. 
Hitler w swoich przemówieniach krzyczał, wystąpienia Gomułki były pełne oralnych 
znaczników ekspresji emocji, podczas gdy dzisiejsze oczekiwania wobec wypowiedzi 
wodzowskiej sprawiają, że powinny być one raczej stonowane. 

I takie też najczęściej są, oczywiście poza licznymi przypadkami wystąpień sej-
mowych, które owej zasadzie przeczą. Przykłady tego rodzaju znaleźć można nie 
tylko w polskim parlamentaryzmie. Badacze intonacyjnych przebiegów wypowiedzi 
są zgodni: prozodia języka pełni funkcje syntaktyczne i semantyczne; rytm, melodia 
zdania, akcent logiczny, który nie musi się pokrywać z typowym sposobem akcen-
towania wyrazów, zgodnym z systemem języka etnicznego – to wszystko służy eks-
presji emocji wypowiadającego się i jest werbalnym znacznikiem cech jego osobo-
wości 14. Dźwiękowy kontur wypowiedzi konstruuje w dużym stopniu obraz mówią-
cego. Trudno zdecydowanie stwierdzić, czy realizowany w wypowiedzi prozodyjny 
porządek mowy przywódczej jest silniej związany z cechami osobowości mówiącego, 
czy z kulturowymi wyznacznikami ekspresji werbalnej, które określają konwencje 
tego gatunku. Bez wątpienia nie jest zdeterminowany tylko i wyłącznie typem wła-
dzy; wystarczy porównać przemówienia przywódców ekstremalnych totalitaryzmów, 
Hitlera i Stalina. Z pewnością sposób publicznego mówienia przywódcy skorelowa-
ny jest jednak w jakimś stopniu z obowiązującym lub deklarowanym modelem 
kultury politycznej, w której ramach wypowiedź jest realizowana. W demokracji nie 
eksponuje się zwykle siły głosu, lecz siłę argumentów. Przywódca ma być sugestyw-
ny przede wszystkim za sprawą merytorycznych, a więc semantycznych, wyznacz-
ników swojej wypowiedzi, wizji i dążeń, które ma zamiar zrealizować.

Reguły dzisiejszej kultury publicznego wypowiadania się sprawiają, że na 
pierwszy rzut oka dwaj główni przywódcy polskiej sceny politycznej z pozoru mówią 
podobnie. Bliższa analiza ujawnia jednak istotne różnice. Donald Tusk używa za-

14 Zob. M. D ł u s k a, Prozodia języka polskiego. Kraków 1947. – D. C i s e k, Z zagadnień intonacji 
języka polskiego i jej funkcji. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Stu-
dia Filologiczne” 1975, z. 2. – J. B l o c h, Wspólna sprawa, wspólny patos – o intonacji wystąpień 
sejmowych. Na stronie: Bloch-J 9620Wspólna9620Sprawa9620wspolny9620patos9620(2)pdf (data 
dostępu: 28 II 2019). 
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zwyczaj zdań prostych, przed słowami szczególnie istotnymi robi nico dłuższe 
pauzy. Niekiedy przyspiesza tok słów. Jego wypowiedzi (wystąpienia oficjalne, 
a także wywiady) interpretować można jako podążające za myślą (wcześniejszymi 
przemyśleniami) lub jako poszukiwanie precyzyjnej odpowiedzi na zadane mu 
właśnie pytanie). Powiedziałbym, że temu sposobowi wypowiadania się można 
przypisać przekonanie, iż należy mówić możliwie prosto, aby być rozumianym i jak 
najbardziej sugestywnym. Rytm wypowiedzi jest tu zazwyczaj podporządkowany 
prozodii języka polskiego, w nieznacznym stopniu modulowany przez sytuację 
zewnętrzną. Jarosław Kaczyński posługuje się zwykle zdaniem rozbudowanym, 
często wielokrotnie złożonym. Chętnie wykorzystuje akcent zdaniowy zależnie od 
wagi tematu, jaki porusza, który to akcent zatem wiąże się z przedmiotem wypo-
wiedzi, w mniejszym zaś stopniu z typowym profilem intonacyjnym zdania. Stosu-
je liczne dopowiedzenia i uściślenia, mające uprecyzyjniać wypowiedź. Ma wyraźne 
zamiłowanie do posługiwania się słowami obcego pochodzenia lub rzadko wystę-
pującymi w polszczyźnie, takimi jak: „bifinlandyzacja Polski” (której dokonał Tusk), 
„landyzacja Polski”, „ojkofobia” 15 (oikofobia, z greckiego: strach przed domem, ro-
dziną, własnym narodem), „dyfamacja”, „zasada ordo caritatis”. W wypowiedziach 
Kaczyńskiego zawsze pojawiają się pewne słowa-hasła, jak „Polska”, „naród”, „oj-
czyzna”, „rodzina”. Można powiedzieć, że Kaczyński od lat mówi w ten sam sposób 
i przemawia takim samym językiem 16. Użycie słów obcego pochodzenia ma niewąt-
pliwie wskazywać na głęboką wiedzę mówcy, zdanie wielokrotnie złożone podkreśla 
logiczność użytych argumentów jako wcześniej dokładnie przemyślanych (logiczne 
wynikanie, wnioskowanie), wręcz oczywistych, których jednak nie potrafią zrozumieć 
polityczni oponenci. W wystąpieniach adresowanych przede wszystkim do własne-
go elektoratu lub w sytuacjach szczególnego wzburzenia emocjonalnego Kaczyński 
intonuje wypowiedź na granicy krzyku: 

My chcemy jasno podkreślić: tu mówimy „nie”, a już w szczególności, jeśli chodzi o dzieci. Wara 
od naszych dzieci 17.

Obaj politycy podczas ważniejszych wystąpień publicznych gestykulują, Tusk 

15 „Ojkofobii” sporo miejsca poświęcił M. N a p i ó r k o w s k i  w książce Turbopatriotyzm (Wołowiec 
2019, s. 56–88).

16 Zob. A. J a k u b o w s k a, Język wypowiedzi publicznych Jarosława Kaczyńskiego w latach 
2007–2010. „Refleksje” 2011, nr 3. Na stronie: http://hdl.handle.net/10593/3825/3825 (data 
dostępu: 28 II 2019). Przy analizie przemówień Tuska i Kaczyńskiego korzystam m.in. z inter-
netowych zapisów wystąpień sejmowych tych polityków: www.youtube.com/watch?v=ehhf_ebowul; 
www.youtbe.com?watch/v=fYcVL_CLxRU; www.tvn24.pl/tusk-o-podzialach-w-polskiej-polityce-i-
spoleczenstwie,873948,s.html (data dostępu: 27 II 2019). 

17 Na stronie: http://fakty.interia.pl/polka/news-kaczynski-wara-od-naszych-dzieci.nld.2887373 
(data dostępu: 16 III 2019). Dodam, że ta niedawna wypowiedź Kaczyńskiego była szeroko komen-
towana w prasie i w innych mediach. Zob. Nie ma wspólnoty, łączy nas tylko panika. Z M. Ł u-
c z e w s k i m  i M. B i l e w i c z e m  rozmawia G. W y s o c k i. „Wyborcza.pl. Magazyn Świąteczny” 
2019, nr z 13–14 IV. Bilewicz potraktował słowa Kaczyńskiego jako „okrzyk pogromowy”. Moim 
zdaniem, ten typ formuł-haseł może co najwyżej pełnić taką funkcje w sprzyjającej sytuacji, lecz 
w przypadku wystąpienia Kaczyńskiego takim okrzykiem jeszcze nie jest. Na temat funkcji tego 
rodzaju zawołań zob. J. T o k a r s k a - B a k i r, Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycz-
nej Polski lat 1939–1946. Wołowiec 2012.
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zwykle akcentuje rytm wypowiedzi prawą ręką, Kaczyński obiema rękami, często 
z gestem ich rozchylania i przybliżania. Obaj w wystąpieniach publicznych chętnie 
posługują się figurą ironii, kierowaną wobec słów swoich przeciwników lub ich 
konkretnych stwierdzeń. Zasadnicza różnica między wystąpieniami tych polityków 
przejawia się przede wszystkim w odniesieniach ideologicznych wypowiedzi (znów 
mam na myśli ideologię rozumianą szeroko, nie tylko odniesienia do konkretnych 
przekonań politycznych) oraz w przywiązaniu do tworzenia pewnego rodzaju matryc 
komunikacyjnych lub w braku występowania takiej tendencji. 

W swoich licznych i znanych analizach nowomowy i sposobu mówienia przed-
stawicieli władzy z czasów PRL Michał Głowiński wskazał wyraźne podobieństwa – 
nazwę to tak – „mówienia obozu PiS”, w tym wystąpień Kaczyńskiego, do języka 
propagandy z lat komunizmu. Przede wszystkim w planie budowania obrazu świa-
ta, konstruowania wizerunku wroga i ujednolicania przekazów słownych w ogól-
ności 18.

Wróg może przybierać różne postaci: raz jest to „uchodźca, zagrażający naszej 
kulturze i jej podstawowym wartościom”, innym razem „całkowite niezrozumienie 
miejsca Polski w Europie i jej reformatorskich działań”, jeszcze innym – „lewactwo” 
i LGBT. Przemówienia przywódcy politycznego utrzymane są zwykle w takiej kon-
wencji wypowiedzeniowej, którą nazwać można nadrzędną wobec samego aktu 
mowy. Głowiński pisał w odniesieniu do tego przypadku o swoistym gatunku wy-
powiedzi, jaki wypracowany został przez władze w czasach PRL – o wystąpieniu 
dostojnika partyjnego. Określenie „wystąpienie”, zamiast nazwy gatunkowej „prze-
mówienie”, sugerowało, że: 

mowa takiej czy innej wysoko postawionej w hierarchii osoby jest nie tylko aktem werbalnym, [...] nie 
sprowadza się do zespołu użytych słów, [...] jest także – czynem (stylizacja teatralna, pochodna od 
„wystąpić w teatrze”, wydaje mi się tu mniej istotna). Wystąpić to coś więcej, niż mówić. Wystąpienie 
może mieć tylko, oczywiście, charakter oficjalny 19.

Mowa jest w tym przypadku działaniem, oddziaływaniem i wzorcem stylu. Od-
nośnie do niedawnych wystąpień polskich polityków powiedzieć można, że Tusk 
zazwyczaj przemawia lub wypowiada się, Kaczyński zaś głosi wystąpienia (w okre-
ślonym tu rozumieniu). Jego wypowiedzi, podobnie jak to było w czasach PRL, 
tworzą wzorce do naśladowania dla członków i zwolenników PIS, nie tyle w planie 
stylistyki, co merytorycznie. Efekty tego rodzaju praktyki wypowiedzeniowej wodza, 
w odniesieniu do propagandy komunistycznej, Głowiński nazwał „tekstami-matry-
cami” 20. Mowa przywódcy stwarza więc pewien wzorzec wypowiedzi politycznej na 
określony temat, wyznacza partyjne strategie komunikacyjne, które kształtują 
także konwencje stylistyczne. Okazuje się, że zwolennicy, akolici, sympatycy za-
czynają mówić podobnie, czy nawet tak samo (te same formuły i zwroty, ten sam 
sposób argumentacji). Sądzę jednak, że dzisiejsza propaganda i komunikowanie 
publiczne przebiega w dużo bardziej skomplikowanym układzie wytwarzania i prze-

18 Zob. M. G ł o w i ń s k i, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe. Kraków 2009, s. 215, 218, 
240, 247, 250–251.

19 M. G ł o w i ń s k i, Marcowe gadanie. Komentarze do słów 1966–1971. Warszawa 1991, s. 69.
20 G ł o w i ń s k i, Nowomowa i ciągi dalsze, s. 217–219.
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twarzania informacji, niż to miało miejsce w „czasach słusznie minionych”, dlatego 
w odniesieniu do współczesności wolałbym mówić o „matrycowaniu informacji” lub 
„matrycowaniu komunikacyjnym” 21, choć te kategorie obejmują też, oczywiście, 
„teksty-matryce” w rozumieniu Głowińskiego. W sytuacji istnienia wielu ośrodków 
komunikacyjnych nad tworzeniem propagandowych „tekstów-matryc” pracują 
zwykle sztaby partyjne, lecz ich oddziaływanie nie obejmuje wszelkiej dostępnej 
przestrzeni komunikacyjnej. Na razie istnieje wiele możliwych sposobów mówienia 
o rzeczywistości, sposobów konkurencyjnych, także w planie ideologicznym, i ko-
munikacja nie układa się w prosty opozycyjny wzór „oficjalne”–„prywatne”, domi-
nujący w czasach PRL. I z tych powodów „matrycowanie komunikacyjne” widziałbym 
jako rozbudowany proces, „teksty-matryce” – jako wypowiedzi tworzące wzorce 
w jednej możliwej postaci.

Wyjątkowość roli, którą przypisuje sobie zazwyczaj przywódca, z czym wiąże 
się tendencja do kształtowania własnego obrazu poprzez wystąpienia oficjalne, 
sprawia, że w swoich wypowiedziach publicznych może on po prostu kłamać. Robił 
to z pewnością Hitler, nawet w ostatnim przemówieniu radiowym, robili to Stalin, 
Gomułka czy Fidel Castro. Kłamać – w podstawowym rozumieniu słowa lub w wer-
sjach łagodnych: mijać się z prawdą, przemilczać fakty, zawsze (z perspektywy 
mówiącego) w szlachetnym celu. Kłamstwo w różnorakiej postaci wydaje się istot-
nym elementem wypowiedzi przywódcy. Przywódca, przede wszystkim wódz auto-
rytarny, pozwala sobie na wpisywanie w swoje wypowiedzi różnych odmian kłam-
stwa, to zaś nie ma prostych wyznaczników językowych, nie jest więc tak łatwe do 
weryfikacji, jak np. groźba lub prośba 22. Przywódca autorytarny może kłamać, gdyż 
to on sam ustanawia prawa i reguły prawdziwości wypowiedzi, przywódca odwołu-
jący się do zasad demokratycznych kłamać nie może, gdyż musi stosować się do 
wcześniej ustalonych zasad w danym porządku politycznym, a przynajmniej kłamać 
mu nie wypada. Pierwszy tworzy zatem „teksty-matryce”, drugi powinien wpisywać 
się w określone, zastane konwencje komunikacyjne. Sprawa podejrzeń wobec 
przywódcy, że mówi on nieprawdę lub dokonuje pewnych przemilczeń, wydaje się 
wpisana w porządek dzisiejszej komunikacji publicznej, gdzie funkcjonuje wiele 
niezależnych źródeł informacji, weryfikujących intencje mówiącego. W systemach 
totalitarnych, jeśli nawet podejrzewano wodza o kłamstwo, to takie przypuszczenia 
nie były publicznie weryfikowane. Przypadki tego rodzaju dokumentuje „notatnik 
filologa”, który ukazał się drukiem dopiero po upadku faszyzmu, czy „komentarze 
do słów” Głowińskiego „pisane do szuflady”. W społeczeństwach o swobodnym 
przepływie informacji wypowiedzi wodza są nieustannie weryfikowane i podawane 
w wątpliwość. Weryfikuje się to, co przywódca powiedział, i to, czego nie powiedział, 
a mógł pomyśleć 23. Dzisiejszy przywódca jest więc poddawany presji „nieustanne-

21 Bardziej szczegółowo pisałem o matrycowaniu w pracy Mowa nienawiści i jej podstawowe odmiany. 
Aspekt komunikacyjny i semiotyczny (w zb.: O języku dla Anny Wierzbickiej. Red. nauk. J. C h o- 
j a k, Z. Z a r o n. Warszawa 2018).

22 Zob. J. A n t a s, O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne. Kraków 2000.
23 Ekspertka od mowy ciała tak skomentowała jedno z wystąpień Kaczyńskiego: „Cała ekspresja 

mimiczna Jarosława Kaczyńskiego wskazywała, że nie jest zadowolony z wyniku wyborów. [...] Co 
o tym świadczy? Miedzy innymi zmarszczone czoło, unikanie kontaktu wzrokowego przez spoglą-
danie w dół, a także, charakterystyczne u prezesa, spowalnianie głosu oraz mlaskanie [...]”. Cyt. 
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go podejrzenia”, ciągłej ocenie. Przemilczanie faktów wydaje się wpisane w gatunek 
wypowiedzi przywódczej, tak w jej wersji politycznej, jak i korporacyjnej.

Z poczynionych tu uwag można wyciągnąć szereg wniosków odnoszących się 
do wypowiedzi wodzowskiej. Po pierwsze, jest to gatunek użytkowy, silnie zakotwi-
czony sytuacyjnie, co wpływa zarówno na temat wypowiedzi, jak też, w pewnym 
stopniu, na jej wyznaczniki językowe i stylistyczne (prozodia, akcent zdaniowy, 
szybkość mówienia). Te są, z jednej strony, domeną idiolektu mówiącego, z drugiej 
zaś – odniesień do kultury politycznej, którą mówca reprezentuje, i strategii, jaką 
realizuje. Pomimo różnego rodzaju ekscesów w różnorakich parlamentach narodo-
wych – najbardziej akceptowany wzorzec mowy przywódczej to dziś „strategia 
spokoju”. To, o czym wódz mówi najchętniej, skorelowane jest z ideologią politycz-
ną, którą realizuje. Wystarczy porównać przemówienia i wystąpienia Tuska i Ka-
czyńskiego; pierwszy akcentuje przede wszystkim wartości europejskie, drugi – 
wartości charakterystyczne dla myślenia władzy prawicowej. Obaj często odwołują 
się do poczucia wspólnoty, tyle że różnie rozumianej. Odniesienie do określonego 
systemu wartości jest zatem istotnym elementem wypowiedzi przywódcy. W przy-
padku mowy polityka są to zwykle wartości związane z państwem, narodem, roz-
wojem gospodarczym, w przypadku wypowiedzi lidera korporacji – wartości łączą-
ce się z rozwojem firmy. Po drugie, wypowiedzi przywódcze kreują wzorce politycz-
nego mówienia, utrwalają pewien rodzaj argumentacji i sformułowań, jak też pewien 
typ strategii retorycznych. Matrycują komunikowanie publiczne, co ma również 
wpływ na kształt wypowiedzi prywatnych. I jeszcze jedna sprawa, która wydaje się 
istotna: wszelkie odmiany gatunku wypowiedzi wodzowskiej, replikowane i przyta-
czane przez media, wyznaczają w dzisiejszej kulturze istotny obszar mowy żywej, 
uważanej dość powszechnie za zdominowaną przez znak graficzny (pisany) i obraz. 

A b s t r a c t

ZBIGNIEW KLOCH University of Warsaw
ORCID: 0000-0002-7832-0368

CHIEF COMMAND’S VARIOUS KINDS OF RHETORIC A FEW REMARKS 
ON SELECTED CASES OF LEADER SPEECH

The article is an attempt to define the role and genre property of various leader speeches in contempo-
rary culture, their rhetoric functions and situational involvement. The comparative material are here 
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the leader’s binding mode of communication with the society in the time of the Polish People’s Repub-
lic. Leader speeches is an applied literary genre, deeply involved into a situation, and changeable ac-
cording to the political culture which the speaker represents. Such speeches, both the old and the 
contemporary ones, create the patterns of political speaking and strengthen some kind of rhetoric 
strategies. Additionally, they mark an important space of living speech quite commonly regarded as 
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na stronie: https://wiadomosci.onet.pl (data dostępu: 22 X 2018). Dodam, że prezes mówił o suk-
cesie wyborczym swojej partii.
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KATARZYNA KUCZYŃSKA-KOSCHANY Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

„JESZCZE” JESZCZE JEDEN PRZYPIS DO WIERSZA  
WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

Poetka dlatego właśnie mówi „nie wiem”, że wie zbyt wiele 1.

Wiersz Wisławy Szymborskiej Jeszcze ukazał się najpierw w „Życiu Literackim” 
(1956, nr 51), przedrukowany został potem w tomie Wołanie do Yeti (1957) 2, który 
twórczyni uznawała za swój właściwy debiut (czy też drugi debiut poodwilżowy); 
wreszcie pojawił się w autorskim, ponoblowskim wyborze poezji Widok z ziarnkiem 
piasku (1996) 3. Gest Szymborskiej skomentował Michał Głowiński („Poetka włą-
czyła wiersz ten do swojego kanonu” 4), badacz który poświęcił utworowi Jeszcze 
wiele uwagi 5. Zinterpretował go w tomie zbiorowym, dedykowanym Marii Żmigrodz-
kiej (1998), następnie przedrukował ten sam esej w autorskim wyborze Monolog 
Telimeny i inne szkice (2007), mówił także na jego temat podczas spotkania, zor-
ganizowanego 7 III 2012, przez Pracownię Pytań Granicznych na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako o jednym z trzech wielkich 6 polskich 

1 M. G ł o w i ń s k i, Wisławy Szymborskiej ballada o Zagładzie. W: Monolog wewnętrzny Telimeny 
i inne szkice. Kraków 2007, s. 351. Pierwodruk w zb.: Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane 
Profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej. Red. M. K a l i n o w s k a, 
E. K i ś l a k. Warszawa 1998.

2 W. S z y m b o r s k a, Wołanie do Yeti. Kraków 1957, s. 37–38. We wznawianej przez wydawnictwo 
„Znak” edycji wszystkich tomów dzieł noblistki zob. W. S z y m b o r s k a, Wołanie do Yeti. Kra-
ków 2017. 

3 W. S z y m b o r s k a, Widok z ziarnkiem piasku. 102 wiersze. Poznań 1996.
4 G ł o w i ń s k i, op. cit., s. 346, przypis 2. Niedawno wiersz trafił do kanonu poezji polskiej, znalazł 

się bowiem w wydaniu wyboru wierszy W. S z y m b o r s k i e j  w serii „Biblioteki Narodowej” (Wybór 
poezji. Wstęp, oprac. W. L i g ę z a. Wrocław 2016, s. 61. BN I 327).

5 Osobne interpretacje wiersza Jeszcze, późniejsze od tej Głowińskiego, zaproponowali T. C i e ś l a k 
(Opowieść o Holokauście. „Jeszcze” Wisławy Szymborskiej. W zb.: Wisława Szymborska. Tradice – 
současnost – recepce. Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Ostravě ve dnech 
4–5 prosince 2003 u příležitosti 80. narozenin Wisławy Szymborské. Red. M. B a l o w s k i, J. R a c-
l a v s k á. Ostrava 2004) i pisząca te słowa (K. K u c z y ń s k a - K o s c h a n y, Trzy wiersze najważ-
niejsze: Szymborska. W: „Vse poèty židy”. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagła-
dy oraz innych doświadczeń granicznych. Poznań 2013).

6 W tym miejscu chciałabym, przyjmując rozpoznanie Głowińskiego, nie zgodzić się ze zdawkową 
wypowiedzią A. L e g e ż y ń s k i e j  (Pełnia. Kilka uwag o poetyckiej antropologii Wisławy Szymbor-
skiej. W zb.: Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej. Red. J. G r ą d z i e l - W ó j c i k, 
K. S k i b s k i. Kraków 2015, s. 17), iż w zestawieniu z K. K. Baczyńskim (Pokolenie), T. Borowskim 
(Pieśń) czy T. Różewiczem (Ocalony) – „Szymborska mówiła o tym wszystkim [tj. o okropnościach 
okupacji/Zagłady] mniej głośno i mniej dramatycznie, lecz wojenne obrazy także będą jeszcze po 
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wierszy o Zagładzie Żydów (obok „Ballad i romansów” Władysława Broniewskiego 
z tomu Drzewo rozpaczające á1945ñ i Campo di Fiori Czesława Miłosza z roku 1943).

Wśród wielu istotnych uwag interpretacyjnych Głowińskiego zaintrygowała 
mnie ta, pozornie błaha: „W szkicu tym posługuję się tekstem z tomu Wołanie do 
Yeti, Kraków 1957” 7. Postanowiłam sprawdzić, czy Szymborska zmieniała, popra-
wiała tekst; ewentualnie – co raczej może być tylko domysłem – czy ingerowała 
cenzura. A także druga uwaga: 

Zanim [...] podejmę trud interpretowania tego niezwykłego utworu, muszę przypomnieć wiersz 
o kilka lat wcześniejszy, który uległ niemal całkowitemu zapomnieniu, nigdy nie był przedrukowywany 
(wspomina o nim w swej książce Aneta Wiatr). Ogłoszony on został w roku 1948 i stanowi bezpośrednią 
zapowiedź ballady z tomu Wołanie do Yeti 8. 

Mowa o wierszu Transport Żydów 1943. 
Najpierw jednak spróbuję przytoczyć najistotniejsze ustalenia czworga inter-

pretatorów wiersza Jeszcze.

Edward Balcerzan:

Bezpośrednim impulsem do napisania tego tekstu stał się literacki koncept balladowego wiersza 
Wisławy Szymborskiej Jeszcze, który – tak jak wiele innych jej poetyckich kompozycji – polega na wie-
lokrotnym wykorzystaniu tego samego chwytu. W świecie Jeszcze uwięzionych ludzi wszędzie czeka 
śmierć: wewnątrz zaplombowanych wagonów, na torach, w czarnym lesie, pośród innych. Sytuacja jest 
czytelna, ale zakomunikowana zostaje nie wprost: „przesłonięta” przez ciąg antonomazji. Dramat osób, 
ich cierpienie, ich bunt, ich konanie stają się dramatem imion. Nie osłabia to, przeciwnie, potęguje 
grozę bezradności 9.

Wojciech Ligęza:

W wierszu Jeszcze bolesne wspomnienie o holokauście konkretyzuje się w postaci podróży do 
miejsca zagłady, już nie ludzi, lecz ich imion. Te żydowskie imiona stają się źródłem zagrożenia, podob-
nie jak cechy antropologiczne. Szyderstwo dziejów spełnia się do końca. Podpowiedź, by w nieludzkich 
czasach, w niewłaściwym kraju uprawiać sztukę mimikry, ma wydźwięk tragiczny. Zbrodnicze prakty-
ki odwracają cywilizowane pojęcia o sądzie i sądzeniu [...]. 

Liczenie i dzielenie ma tu wszelkie znamiona złowrogiego w swych skutkach absurdu. Taka wy-
mierność służy systemowi zagłady, w którym najgroźniejsza jest perfidnie dobrana norma. Wtedy zło 
spełnia się niejako automatycznie. [...]

Tego rodzaju zachwianie wagi, przebranie miary – określające szaleństwo dziejów – przydarza się 
w skali masowej w każdym totalitaryzmie. Polega ono również na dopisywaniu szlachetnych słów do 
haniebnych czynów 10.

wielu latach powracały w jej snach i wierszach (Sen, Jeszcze)”. Nie można nazwać utworu Jeszcze 
czy wcześniejszego o dekadę Transportu Żydów wierszami, w których poetka mówi „mniej głośno 
i mniej dramatycznie”. Ściszenie głosu jest tu bardzo dramatyczne, cisza uderza w ciszę, łomoce, 
zaświadcza o bezradności osoby patrzącej na Zagładę i na brak reakcji otoczenia wobec niej (czy 
też wobec obronnej mimikry: imiona żydowskie, cała społeczność, jadą pociągami śmierci do obo-
zów zagłady; by przetrwać w tym antysemickim kraju, by uniknąć pogromu czy akcji wagonowej 
po wojnie, trzeba się przystosować – dać dziecku słowiańskie imię, ukryć tożsamość).

  7 G ł o w i ń s k i, op. cit., s. 346.
  8 Ibidem, s. 346–347. O wierszu Transport Żydów 1943 pisze A. W i a t r  (Syzyf poezji w piekle 

współczesności. Rzecz o Wisławie Szymborskiej. Warszawa 1996, s. 159).
  9 E. B a l c e r z a n, Synekdochy Wisławy Szymborskiej. W: Humanisto, kim jesteś? Kraków 2018, 

s. 351.
10 W. L i g ę z a, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty. Kraków 2002, s. 322–323.
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W tomie Wołanie do Yeti wraz z przekraczaniem tabu politycznego następuje ośmielenie współczu-
jącej wyobraźni. Tak dzieje się w znakomitym wierszu Jeszcze, w którym rozwianie się w powietrzu ofiar 
Holokaustu („chmura ludzi nad krajem szła”) oraz zamilknięcie wołających o pomoc głosów nie tylko 
służy upamiętnieniu, ale też pośrednio oskarża zafałszowaną świadomość. Zamordowanym Żydom 
ofiarowano skąpo odmierzane współczucie lub obojętność. Warto zwrócić uwagę na oksymoroniczne 
zestawienie słów umieszczone poza (możliwym) komunikatem słownym „łomotanie ciszy w ciszę” – przy-
pominające o tragedii wykluczonych. Szymborskiej „ballada o Zagładzie” wprowadza temat, o którym 
wówczas mówiło się zdecydowanie za mało 11.

Tomasz Cieślak: 

Wiersz to niezwykły, opowieść – dziwna. Oto bowiem, pisząc o Holokauście, poetka sięga z jednej 
strony, głęboko i kompetentnie, do źródeł biblijnych, a jednocześnie, z drugiej – do popularnych wzor-
ców, głównie zresztą rytmicznych, poezji dziecięcej, w tym zwłaszcza czytelnie do swoistej ikony poezji 
dziecięcej, jaką w 1957 roku, zaledwie cztery lata po śmierci Juliana Tuwima, była jego Lokomotywa. 
Dlatego niektóre zabiegi konstrukcyjne, obecne w wierszu Szymborskiej, są pośrednim nawiązaniem 
do Lokomotywy, opublikowanej na łamach „Wiadomości Literackich” dwadzieścia jeden lat przed Jesz-
cze; poetka prowadzi grę z modelem dziecięcego, optymistycznego wiersza przedwojennego 12.

Formalne pokrewieństwo pomiędzy tak różnymi w istocie wierszami służy tym bardziej wyraziste-
mu wykreowaniu kontrastu: pomiędzy witalistyczną, radosną wizją świata [...], wizją zapisaną [...] 
czytelnie w międzywojennej Lokomotywie [...] – a krańcowym tragizmem wojennego doświadczenia: 
przerażenia, bezsilności, śmierci, jakie nastały w Europie zaledwie trzy czy cztery lata po opublikowaniu 
niezmąconej w swej radości Lokomotywy (pisanej, dodajmy, w okresie, gdy w lirycznej twórczości Tu-
wima dla dorosłych dominowały ciemne tony) 13. 

Trójdzielność wiersza, ze względu na usytuowanie podmiotu i układy rymowe wygląda [...] tak: opis 
wojennego transportu do obozu zagłady, wypełniający część pierwszą i nawiązujący makabrycznie do 
Lokomotywy Tuwima [...], rodzi [...] bardzo emocjonalną, związaną z bezpośrednim zwróceniem się  
do ofiar, refleksję na temat antysemityzmu, nadal trwającego, po wojnie, w „tym kraju”, gdzie dokonał 
się Holokaust [...]. 

W trzeciej części następuje pozorne uspokojenie. [...] Przychodzi bardziej generalna myśl – o po-
wszechnym zapomnieniu wojennych ofiar [...] oraz własnej – podmiotu mówiącego, wbrew temu ogól-
nemu zapomnieniu trwającej – pamięci o zamordowanym narodzie żydowskim, pamięci rodzącej nocne 
koszmary („Obudzona w nocy słyszę / [...] łomotanie ciszy w ciszę”, w. 28–29), co zostało wyrażone je-
dyną w tym wierszu strofą miarowego jedenastozgłoskowca.

Tak też, jako świadectwo pamięci, wbrew otoczeniu i pomimo mijającego czasu, interpretować nale-
ży tytuł wiersza: Jeszcze. Przeszłość jest oto trwałą częścią doświadczenia, rodzi aktualne refleksje, ist-
nieje boleśnie w świadomości podmiotu mówiącego. Będąc historią – nadal budzi emocje, tragiczne fakty 
zdają się być wręcz składową krajobrazu (trwając w nim poprzez wrażenia słuchowe). Swoiście wyczulo-
ny, metaforycznie pojmowany słuch – skierowany ku przeszłości – zdaje się być przy tym podobny do 
zapisu bieżącego trwania przeszłości wykreowanego przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wojennym 
wierszu Historia, napisanym w 1942 roku, a zakończonym frazą: „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni” 14.

11 W. L i g ę z a, wstęp w: S z y m b o r s k a, Wybór poezji, s. LXIV. Warto przy tym zauważyć, że „ło-
motanie ciszy w ciszę” to również tautologia, nie tylko oksymoron; ponadto cisza straszliwie  
„łomocze”, „dudni”, kiedy odzyskuje się słuch fizycznie, a także metaforycznie (kiedy słyszy się 
mimo tych, którzy nie chcą słyszeć).

12 C i e ś l a k, op. cit., s. 36. Badacz błyskotliwie porównał wiersz Szymborskiej z Lokomotywą J. Tu-
wima, wskazując „podobną organizację rymową nierównozgłoskowców” (s. 37) i rozbicie tego ładu 
u poetki, anafory itd., powtórzenie charakterystycznych fraz. Odniósł się polemicznie do interpre-
tacji Ligęzy – tłumacząc m.in., dlaczego autorka Jeszcze wymieniła te, a nie inne imiona żydowskie. 
Nawiązał też do zagładowego toposu „pociągów śmierci” – „bydlęcych wagonów”. 

13 Ibidem, s. 38.
14 Ibidem, s. 39–40.

II-11.indd   163 2019-12-11   11:58:55



DLA JUBILATA164

Anna Zarzycka:

Zarówno Głowiński, jak i Cieślak interpretują wiersz Jeszcze przede wszystkim jako wiersz o Za-
gładzie. Zaproponowane przeze mnie odczytanie sytuuje natomiast utwór Szymborskiej w kontekście 
całego tomu Wołanie do Yeti, w porządku diachronicznym, historycznoliterackim, to znaczy jako wyraz 
świadomości historycznej poetki – świadomości nowo zdobytej czy też nowo odkrytej, co oznacza, że 
również szczególne czułej i skrupulatnej (stąd mowa tu o „poczuciu etycznego zobowiązania”). Oczywi-
ście, oba kierunki odczytań nie wykluczają się, lecz wzajemnie dopełniają 15.

Warianty 16

1: 1956, pierwodruk czasopiśmienny = 1957, druk w tomie

W zaplombowanych wagonach
jadą krajem imiona,
a dokąd tak jechać będą,
a czy kiedy wysiędą
nie pytajcie, nie powiem, nie wiem.

Imię Natan bije pięścią w ścianę,
imię Izaak śpiewa obłąkane,
imię Sara wody woła dla imienia
Aaron, które umiera z pragnienia.

Nie skacz w biegu, imię Dawida.
Tyś jest imię skazujące na klęskę,
nie dawane nikomu, bez domu,
do noszenia w tym kraju zbyt ciężkie.

Syn niech imię słowiańskie ma,
bo tu liczą włosy na głowie,
bo tu dzielą dobro od zła
wedle imion i kroju powiek.

Nie skacz w biegu. Syn będzie Lech.
Nie skacz w biegu. Jeszcze nie pora.
Nie skacz. Noc się rozlega jak śmiech
i przedrzeźnia kół stukanie na torach. 

Chmura z ludzi nad krajem szła,
z dużej chmury mały deszcz, jedna łza,
mały deszcz, jedna łza, suchy czas. 
Tory wiodą w czarny las.

Tak to, tak, stuka koło. Las bez polan.
Tak to, tak. Lasem jedzie transport wołań.
Tak to, tak. Obudzona w nocy słyszę
tak to, tak, łomotanie ciszy w ciszę.

15 A. Z a r z y c k a, Rewolucja Szymborskiej 1945–1957. O wczesnej twórczości poetki na tle epoki. 
Poznań 2010, s. 245, przypis 442.

16 W wierszach Jeszcze i Transport Żydów zmiany w stosunku do wersji wcześniejszej wyróżnione 
zostały pogrubieniem (w wersji późniejszej).
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2: 1996, druk w tomie

W zaplombowanych wagonach
jadą krajem imiona,
a dokąd tak jechać będą,
a czy kiedy wysiędą
nie pytajcie, nie powiem, nie wiem.

Imię Natan bije pięścią o ścianę,
imię Izaak śpiewa obłąkane,
imię Sara wody woła dla imienia
Aaron, które umiera z pragnienia.

Nie skacz w biegu, imię Dawida.
Tyś jest imię skazujące na klęskę,
nie dawane nikomu, bez domu,
do noszenia w tym kraju zbyt ciężkie.

Syn niech imię słowiańskie ma,
bo tu liczą włosy na głowie,
bo tu dzielą dobro od zła
wedle imion i kroju powiek.

Nie skacz w biegu. Syn będzie Lech.
Nie skacz w biegu. Jeszcze nie pora.
Nie skacz. Noc się rozlega jak śmiech
i przedrzeźnia kół stukanie na torach. 

Chmura z ludzi nad krajem szła,
z dużej chmury mały deszcz, jedna łza,
mały deszcz, jedna łza, suchy czas. 
Tory wiodą w czarny las.

Tak to, tak, stuka koło. Las bez polan.
Tak to, tak. Lasem jedzie transport wołań.
Tak to, tak. Obudzona w nocy słyszę
tak to, tak, łomotanie ciszy w ciszę.

Analiza

Utwór składa się z menorowych 17 7 strof. Pierwsza – jakby wiersz dopiero nabierał 
rytmu – jest anakruzowo dłuższa, ma 5 wersów, podczas gdy pozostałe mają po 4. 
W wierszu występują rymy, co u Szymborskiej nieczęste, a pierwsza osoba ujaw-
niona zostaje tylko w ostatniej strofie, w wyraźnym odwołaniu do powidoku lub 
echa autobiograficznego. Dynamika wiersza wydaje się szczególna. Rozpoczyna się 
on od narracji w trzeciej osobie, jak w rymowanej historiografii (z aluzją do styliza-
cji biblijnej: „wysiędą”) – w strofie pierwszej; przez lakoniczne (jak na nagrobku) 
opisanie losu poszczególnych osób-imion – w strofie drugiej; przez apostrofę: „Nie 
skacz w biegu”, zwrot proszalny, ocalający nieudolnie życie, skierowany do jedne-

17 Menora nawiązuje do 7 dni tygodnia jako konsekwencji 7 dni stworzenia. Widnieje w herbie pań-
stwa Izrael. Jej inspiracją jest szałwia judejska, roślina wedle tradycji żydowskiej zapewniająca 
nieśmiertelność.
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go imienia, paradygmatycznego dla całego narodu (Dawid) – w strofie trzeciej; zwrot 
ten powiązany jest z rozbudowaną diagnozą sytuacji Żydów w Polsce w czasie Za-
głady i nieustannego zagrożenia życia, przedstawionych w strofie czwartej; aż po 
trzykrotną antysamobójczą anaforę: „Nie skacz w biegu” – w strofie piątej, spojoną 
z namową do ukrycia prawdziwej tożsamości dla ochrony przed antysemityzmem 
(jak się zdaje, już nie tylko przed groźbą niemieckiej eksterminacji – wiersz powstał 
bowiem po pogromach krakowskim i kieleckim, po akcjach pociągowych), z namo-
wą do kamuflażu („Syn będzie Lech”). W strofie szóstej, przedostatniej, rysuje się 
bezradność i brak empatii ze strony polskich współobywateli po akcie ekstermina-
cji Żydów 18, strofa finalna zaś zdaje się (podobnie jak wiele innych wierszy o Za-
gładzie) zainspirowana – przede wszystkim pod względem rytmiki – Lokomotywą 
Tuwima (myślę o potrojonej anaforze „Tak to, tak”).

Warto zwrócić uwagę na rytm w całym wierszu (naśladujący stukot kół) oraz 
szczególną dynamikę rymów i anafor. W pierwszej strofie, 5-wersowej występują 
rymy styczne aabbx, żeńskie, dokładne, druga para rymowa wzmocniona anaforą 
„a”, z pozornie nierymowaną kodą w wersie piątym (w rzeczywistości pojawia się 
tam rym męski wewnętrzny: „nie powiem, nie wiem” – tautologiczny). Układ rymów 
jest tu bardzo ciekawy – sfeminizowanemu 19 tłokowi wewnątrz pociągów śmierci 
(cztery pierwsze wersy) towarzyszą rymy w polszczyźnie częstsze, „normalne”, a sa-
motny, wewnętrzny rym męski przypomina niemieckiego strażnika albo/i polskiego 
kolejarza (takiego jak w filmie Shoah Claude’a Lanzmanna), kierującego lokomoty-
wą, od której odczepia się wagony. Jeszcze intensywniej działa na czytelnika 
(a zwłaszcza na słuchacza) układ rymów wespół z ich semantyką: „wagonach” – 
„imionach” (głęboki rym i takież znaczenie znoszenia, anihilacji imion – domyślnych 
osób, zredukowanych w tych pociągach do przeznaczonych na pewną, zadekreto-
waną śmierć); „będą” – „wysiędą” (z sugestią podwyższenia tonacji przez inwersję 
„jechać będą” oraz formę archaiczną). W piątym wersie wracają mowa teraźniejsza 
i neutralność stylistyczna, narzucona, w sposób nieubłagany, przez tautologię.

Kolejne strofy są konsekwentnie 4-wersowe i rymowane według pewnego, chcia-
łoby się rzec: symetrycznego, wzorca. W strofie drugiej, enumeracyjnej – ccdd (rymy 
styczne, żeńskie, dokładne: „ścianę” – obłąkane”; „imienia” – „pragnienia”, z brzmie-
niem koherentnym wobec znaczenia zamknięcia / uwięzienia / sytuacji bez wyjścia 
i powolnego konania osoby pozbawionej wody). W strofie trzeciej – xexe (przeplot 
z trzecim wersem rymowanym wewnętrznie: „nikomu” – „bez domu”, co tylko pod-
kreśla bezrymowość / osamotnienie „imienia Dawida” z pierwszego wersu tej strofy; 
podobnie wzmacnia je przeczenie inicjujące obydwa te wersy; podtrzymuje tę se-
mantykę rym „klęskę” – „ciężkie”, rym niedokładny, lecz jednocześnie rym losu: 
ciążenia ku wyrokowi śmierci –  synekdochicznego wobec całej społeczności żydow-
skiej. W strofie czwartej – fgfg (przeplot współbrzmień dokładnych: „ma” – „zła” 
i „głowie” – „powiek”, z arcyciekawymi znaczeniami, kolejno: metafizyką i fizyką 

18 Do frazy Szymborskiej: „Chmura z ludzi nad krajem szła, / z dużej chmury mały deszcz, jedna 
łza”, bardzo ciekawie powróci P. M a t y w i e c k i  w tomie Ta chmura powraca (Kraków 2005).

19 W propagandzie nazistowskiej – z gruntu patriarchalnej –  Żyd był przedstawiany jako postać 
niemęska, sfeminizowana (co miało wydźwięk negatywny, żeńsko-rzeczowy). Często też odwoływa-
no się do niezróżnicowanej kategorii „robactwa”.
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nowej, ponazistowskiej antropologii, przyjętej przez tubylców, niesionej przez ana-
forę wersów wewnętrznych, interioru – „Bo tu” / „Bo tu”). W strofie piątej – hihi 
(przeplot w strofie z potrójną, niejako ściętą, anaforą „Nie skacz”, dominantą tej 
całostki; rymy męskie: „Lech” – „śmiech”, i żeńskie: „nie pora” – „na torach”). W stro-
fie szóstej następuje powrót do styczności – j(f)j(f)kk – przedrzeźniającej, po ocalają-
cym akcie mimikry, rym ze strofy czwartej (tam: „ma” – „zła”; tu: „szła” – „łza”, rym, 
dla oka, anagramowy, dopełniony zapominaniem w męskim rymie: „czas” – „las”). 
Wreszcie, w strofie siódmej: llłł, rym styczny: „polan” – „wołań” i (paradoksalny) 
„słyszę” – „ciszę”, na tle dominującego, zagłuszającego łoskotu kół.

Strofy (sfory) z rymami stycznymi okalają te z rymami krzyżowymi, jakby duszą 
spleciony transport imion. To wszystko przy akompaniamencie nieznośnych po-
wtórzeń, natręctwa anafor i zabójczego stukotu.

Tytuł

Tytuł jest, być może, kompromisem między niewypowiadalnością bardzo drastycznej 
diagnozy Szoa, przypominanej po powojennych pogromach, a nawiązaniem do we-
wnętrznej frazy: „Jeszcze nie pora”, z drugiego wersu piątej strofy. Jeszcze nie pora 
na samobójstwo? Jeszcze nie pora na próbę ocalenia się na oślep? Kto wyskakiwał 
z pociągów śmierci, zdawał się na los: strzelano do niego, czasem udawało mu się 
uciec. (Znana była wstrząsająca historia Stanisława Wygodzkiego, który w wagonie 
wraz z żoną i córką zażył luminal; one zmarły, a dla niego dawka okazała się zbyt 
mała – przeżył i tę próbę samobójczą, i pobyt w obozach koncentracyjnych).

Zaduma, poprzedniczka ballady

Uwięzione w bydlęcych wagonach imiona budzą kilka skojarzeń: są zaledwie do-
mysłem osób (z jednej strony, jak tytułowa, majuskułowa, więc imienna, Dziew-
czyna z ballady Bolesława Leśmiana i z drugiej – oczywiście – zupełnie inaczej), 
mają niemożliwe do wyobrażenia desygnaty (to imiona żydowskie, niesłowiańskie) 
i równocześnie stają się żywą pamięcią o jadących na śmierć; nawiązują też – 
w tradycji żydowskiej – do miejsca pamięci: Jad wa-Szem oznacza „Miejsce i Imię” 20. 
Szymborska wskazuje „miejsce” (wagony, czarny las 21) i wymienia imiona (osoby).

Widać tu także balladową konwencję, co znakomicie wykazał Głowiński (idąc 
za stwierdzeniem Czesława Zgorzelskiego, iż balladę cechuje „kunszt wzmianko-
wania” 22): 

Ów oryginalny pomysł również wywodzi się z balladowych tradycji. Imiona są tutaj odpowiednikiem 
występujących w balladach duchów, widm czy upiorów. Skazani na śmierć nie są już w istocie ludźmi, 

20 Tę formułę wykorzystała też J. R o s z a k  w książce Miejsce i imię. Niemieckojęzyczni poeci pocho-
dzenia żydowskiego (Warszawa 2014).

21 Warto tu przywołać skojarzenie z przypominającym ów las lasem z ballady J. W. Goethego Król 
olch, wyrażonym formułą: „Nacht und Wind” („noc i wiatr”), oraz z pokrewnym (choć o prowenien-
cji Wagnerowskiej) nazistowskim kryptonimem akcji deportacyjnej z lat 1941–1942 „Nacht und 
Nebel” („Noc i Mgła”).

22 Ballada polska. Oprac. Cz. Z g o r z e l s k i, przy współudz. I. O p a c k i e g o. Wrocław 1962, s. XVII. 
BN I 177.
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wystawiono ich na najstraszniejsze doświadczenia i upokorzenia, odebrano im wszystko, co ludzkie, 
stali się zatem jakby tworami jedynymi w swoim rodzaju. Także tutaj mamy do czynienia ze znakomitym 
sfunkcjonalizowaniem wywodzącego się z ballady ujęcia. Owo zastąpienie osób imionami mówi więcej 
o Zagładzie niż to, co powiedzieć by można za pośrednictwem bezpośrednich stwierdzeń czy skonwen-
cjonalizowanych obrazów. Tym bardziej że Szymborska nadała imionom umieszczonym w zaplombo-
wanych wagonach najwyższy wymiar symboliczny. Także za sprawą tego, iż imiona łączy z czynnościa-
mi ostatnimi, wykonywanymi przez tych, których jedynym przeznaczeniem stało się straszne umieranie 
w krematoryjnym gazie 23. 

Wiersz, poprzednik wiersza

Istnieją dwie redakcje owego wiersza, wiersza-opowieści (zasadniczo różniącego się 
od kunsztownego wiersza-konstrukcji, jakim jest późniejsze Jeszcze). Oba utwory: 
Transport Żydów oraz Jeszcze, to opowieści o tym samym (o zabijaniu wielu ludzi 
z premedytacją, w majestacie bezprawia, przy zastosowaniu środków porównywal-
nych z torturami 24), a nawet: opowieści te same (jak powiedziałby historyk, trak-
tujący wiersz jak świadectwo), ale – oponowałby literaturoznawca – nie takie same. 
Szymborska zmienia tytuł w redakcji drugiej Transportu Żydów, właśnie z takiego, 
który miałby zaświadczać (zawierającego datę z samego środka Zagłady), na ta- 
ki, który sygnalizuje odczłowieczenie, uprzedmiotowienie (mówi się wszak o trans-
porcie rzeczy, nie zaś ludzi; w wierszu Jeszcze imiona sytuują się pomiędzy tymi 
kategoriami, a „transport wołań” to synekdocha reifikująca, ale metaforyczna). 
Swoistym „refrenem” tego nierymowanego, wolnego wiersza (jego jedyną, przeraź-
liwą, regularnością) jest osobna wariantywna strofa dystychowa: „Zwyczajem 
pierwszej nocy pociąg / stał długo – wszystkich nie przeczekał” – w której zmienia 
się jedynie liczebnik. To swego rodzaju przeciwieństwo trzech nocy wiodących ku 
zmartwychwstaniu, noce z wiersza prowadzą do śmierci, najokrutniej zadanej 
(„przebaczenia nie było nikomu” – to wers domykający całość).

Wiersz wcześniejszy jest też nie taki sam jak Jeszcze, gdyż Szymborska zasto-
sowała w nim partiami lirykę bezpośrednią – rozmowy wewnątrz wagonów: w dru-
giej całostce poprzez, intymny i deziluzyjny jednocześnie, zwrot dziecka do ojca; 
w kolejnej – dialog między mężem a żoną; w następnej – dramatyczne słowa skie-
rowane do małego dziecka. 

Utwór skonstruowano zresztą misternie (Głowiński dostrzega w nim ślady 
lektury poezji Juliana Przybosia, jej rytmiki i stylistyki 25): pierwsza i ostatnia ca-
łostka mają charakter reportażowy (narracja trzecioosobowa z lekkim podwyższe-
niem stylu poprzez inwersje i dobór leksyki), a pomiędzy nimi następuje przeplot 
dystychów-refrenów (strof parzystych: drugiej, czwartej, szóstej) ze strofami niepa-
rzystymi (dialogowymi) – trzecią, piątą, siódmą. 

23 G ł o w i ń s k i, op. cit., s. 353.
24 Wierszem W. S z y m b o r s k i e j  Tortury z tomu Ludzie na moście (1986) zajęłam się w osobnym 

tekście (K. K u c z y ń s k a - K o s c h a n y, „Życie – jedyny sposób / żeby (…) // odróżniać ból / od 
wszystkiego, co nim nie jest”. Próba czytania wierszy „Tortury”, „Rozpoczęta opowieść”, „Identyfi-
kacja”. W zb.: Niepojęty przypadek, s. 345–358). 

25  G ł o w i ń s k i, op. cit., s. 348.
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TRANSPORT ŻYDÓW 1943 26

Na zewnątrz jest świat cały:
dal nasycona lasem,
wzgórza u źródeł pojone
i śmierć pod pełnią powietrza.
Lecz im – zamknięci w rozpęd szyn –  
zmieciono twarze w ciasną ciemność.
Krzyk zamilkł na bezdźwięczny ołów:
świadectwo głębokości ziemi.

Zwyczajem pierwszej nocy pociąg
stał długo – wszystkich nie przeczekał.

– Uczyłeś mnie świtu życia
z książek, owadów i liści.
Dziś, ojcze, do pięści twoich
przysycha krew nienawiści –

Zwyczajem drugiej nocy pociąg
stał długo – wszystkich nie przeczekał.

– Po co nam płacz niewidzialny,
żono, na zawsze żono.
Łzy są kradzieżą oddechu,
ciała cięższe od zgonu –

Zwyczajem trzeciej nocy pociąg
stał długo – wszystkich nie przeczekał.

– Synu maleńki, szparą w desce
nakarmię twoje usta,
abyś o jedno tchnienie przeżył
ręce me puste.

O przyjściu czwartej nocy człowiek
wyważył opór wagonu.
Pierś miał podartą – w piersi 
przebaczenia nie było nikomu.

TRANSPORT ŻYDÓW 27

Na zewnątrz jest świat cały:
dal nasycona lasem,
wzgórza u źródeł pojone
i śmierć pod pełnią powietrza.
Lecz im (– zamknięci w rozpęd szyn –) 
zmieniono twarze w ciasną ciemność.
Krzyk zamilkł na bezdźwięczny ołów.
Świadectwo głębokości ziemi.

Zwyczajem pierwszej nocy pociąg
stał długo – wszystkich nie przeczekał.

26 Według pierwodruku: „Dziennik Literacki”. Dodatek do „Dziennika Polskiego” (Kraków) 1948, nr 17, 
z 25 IV – 1 V, s. 2. 

27 Na podstawie: W. S z y m b o r s k a, Czarna piosenka. Kraków 2014, s. 68–69.
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– Uczyłeś mnie świtu życia
z książek, owadów i liści.
Dziś ojcze, do pięści twoich
przysycha krew nienawiści –

Zwyczajem drugiej nocy pociąg
stał długo – wszystkich nie przeczekał.

– Po co nam płacz niewidzialny,
żono, na zawsze żono.
Łzy są kradzieżą oddechu,
ciało cięższe od zgonu.

Zwyczajem trzeciej nocy pociąg
stał długo – wszystkich nie przeczekał.

– Synu maleńki, szparą w desce
nakarmisz usta,
abyś o jedno tchnienie przeżył
ręce me puste...

O przyjściu czwartej nocy człowiek
wyważył opór wagonu.
Pierś miał podartą – w piersi 
przebaczenia nie było nikomu.

Przed Zagładą, po Zagładzie

Głowiński napomknął, iż jeden wiersz wykluwa się z drugiego. Warto pójść tropem 
tej myśli, by zobaczyć upartą pracę poetki nad materią najtrudniejszą, pracę, dzię-
ki której odsłania się droga ku synekdochom otwierającym czytelniczą wrażliwość 
i wyobraźnię (o czym napomknął Balcerzan). Cieślak przypomniał, że za wielkimi 
wierszami stoją inne wielkie wiersze i że te powinowactwa bywają – z wolnego wy-
boru poetów, może czasem z powodu rytmu, słyszanego w ich uchu – przedziwne, 
przeczą oczywistościom. Tak za wierszami Szymborskiej o Zagładzie stoi Lokomoty-
wa Tuwima.

Wszyscy – myślę o nas, filologach – znamy receptę twórczej lektury, wypisaną 
przez Kazimierza Bartoszyńskiego, zachętę do czytania wielokrotnego, wielokonte- 
kstowego. Gdy dzieje się tak, że po wiersze arcydzielne (także arcy-dzielne) sięga 
wielokrotnie wielu z nas, wyłania się z tych lektur, nakładających się na siebie, 
a często nie wiedzących o sobie nawzajem, jeszcze wyraźniejszy obraz niebagatel-
nego poetyckiego warsztatu (laboratorium) twórczego, który w przypadku najlepszych 
dzieł narusza dotychczasową granicę tego, co pochopnie nazywa się nieprzedsta-
wialnością. 

Jednocześnie lektura wielokrotna i porównawcza pozwala zobaczyć Wisławę 
Szymborską jako poetkę autoemendacyjną i jako poetkę dwu dyskursów: tego, 
który ledwie unosi doświadczenie Zagłady Żydów, i tego, który (podobnie jak naj-
lepsze wiersze na ten temat 28) dotyka sedna owego szczególnego ludobójstwa, ce-

28  Mam tu na myśli wiersze: Cz. M i ł o s z a  Campo di Fiori i Biedny chrześcijanin patrzy na getto, 
T. R ó ż e w i c z a  Ocalony, W. B r o n i e w s k i e g o  „Ballady i romanse”, M. B i a ł o s z e w s k i e g o 
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zury w dziejach ludzkości, wyznaczającej nowy punkt odniesienia na osi czasu: 
przed Zagładą i po Zagładzie (jak przedtem liczono: przed Chrystusem i po Chry-
stusie). Szymborska przepoczwarza poetykę – od reportażu ku wielkiej metaforze, 
od pisania o świadkowaniu samej Zagładzie (Transport Żydów 1943) do przedsta-
wienia sytuacji po pogromie kieleckim, po kolejnym żydowskim exodusie, z gorzką 
ironią nawołującego do mimikry spowodowanej przez polski antysemityzm w wier-
szu Jeszcze: 

Syn niech imię słowiańskie ma,
bo tu liczą włosy na głowie, 
bo tu dzielą dobro od zła 
wedle imion i kroju powiek. 

Nie skacz w biegu. Syn będzie Lech.

Przypomina się w tym miejscu rozważań formuła tytułowa tomu poetyckiego 
Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego: „Imię i znamię”, a także poruszający wiersz 
Piotra Matywieckiego o incipicie „Wielu Żydów o wojnie zmieniało nazwiska...” 
(z tomu Widownia z 2012 roku).

Doświadczenie Zagłady ukształtowało najistotniejszych polskich twórców. Ich 
poetyka wykluła się „na łące popiołów” 29: w zmaganiu z tym, co trudne do unaocz-
nienia, co oscyluje na granicy takiej możliwości, co wymaga najwyższego poetyc-
kiego kunsztu i zarazem zawieszenia tego kunsztu, a także największej wrażliwości 
(mimo iż wystawiono ją na zniszczenie). Dwa przywołane wiersze Szymborskiej, ich 
tematyczna przyległość i odmienność poetyki pokazują – by tak rzec, w synekdo-
chicznym skrócie – tę ogólną prawidłowość (i szczególną drogę autorki – jednocze-
śnie). Maestria, groza.

A b s t r a c t

KATARZYNA KUCZYŃSKA-KOSCHANY Adam Mickiewicz University, Poznań 
ORCID: 0000-0002-1671-2278

”JESZCZE” (”STILL”) ONE MORE NOTE TO WISŁAWA SZYMBORSKA’S POEM

The article assumes a reinterpretation of Wisława Szymborska’s poem Jeszcze (Still) in reference it its 
previous readings. The poem is here also confronted with other piece by the Polish Nobel Prize winner 
entitled Transport Żydów 1943 (Transport of Jews 1943). Variants of both texts are taken into consid-
eration in the paper. The new interpretive proposal is closely linked with a philological analysis of text, 
and also includes references to the present-day state of art in the Shoah. The poetics of the article is 
intentionally ascetic and by-textual since the author follows the paths of superb predecessors, adding 
merely another note to Szymborska’s poetic masterpiece. The analysis also includes the poem’s title, 
its literary genetic context, the transformation of the poetess’ own idiom, and the piece’s intellectual 
potential. In a few places the paper suggests interpretive transaccentuation, i.e. shift of stresses as 
a consequence resulting from the state of art in the poem.

Moja głowa była Żydem, J. F i c o w s k i e g o  Odczytanie popiołów i Z. G i n c z a n k i  Non omnis 
moriar.

29  Formułę tę czerpię z tytułu pracy B. E n g e l k i n g  (Na łące popiołów. Warszawa 1993). 
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CO Z MURZYNKIEM BAMBO? 

T o m a s z  Ż u k o w s k i, WIELKI RETUSZ. JAK ZAPOMNIELIŚMY, ŻE POLACY 
ZABIJALI ŻYDÓW. Warszawa (2018). „Wielka Litera”, ss. 430.

Już dawno przeczytana książka nie wzbudziła moich tak sprzecznych uczuć jak 
ostatnia praca Tomasza Żukowskiego. To nie eufemizm, to prawda. W trakcie lek-
tury rósł mój podziw dla umiejętności zawodowych autora. Chciałbym tak znać 
literaturę i filmy z zakresu tematu, który również mnie interesuje – i tak móc ją i je 
analizować. Szanuję, nawet podziwiam Kolegę za odwagę. Wprawdzie jeszcze w Pol-
sce na ogół nie biją, ale po nowelizacji ustawy o IPN można oberwać w inny sposób. 
Prawda, że z przewidzianych sankcji karnych wycofano się pod naciskiem między-
narodowym, ale coś się pewno znajdzie jako kara za „obrazę narodu”. „Patriotycz-
na” prasa też zajmie stanowisko. Przy całym podziwie lektura mnie jednocześnie 
zdenerwowała. Dlaczego? Spróbuję wyjaśnić. Ponieważ główne zarzuty będą doty-
czyć skoncentrowania się autora na jednym aspekcie sprawy, z góry deklaruję, że 
wiem, iż żadna książka nie może traktować o wszystkim.

Zgodnie z tytułem autor przedstawia, jak twórcy, traktujący o losie Żydów na 
ziemiach polskich podczas wojny, usiłowali zepchnąć negatywne zachowania pol-
skich chrześcijan na jednostki, zdjąć zaś winę z narodu – wbrew rzeczywistości. 
Taki przedmiot rozważań ma dwie warstwy: realia oraz dzieje pamięci o nich. Oby-
dwie są obecne w książce. Ta pierwsza pokazuje sytuację fatalną. Żukowski nie 
prowadzi własnych badań na ten temat, raczej podejmuje rezultaty działań histo-
ryków. Zostawmy na boku dyskusje, jakie się toczą wokół owej sprawy. Niestety, 
wiele z nich jest prowadzonych w stylu zaprezentowanym „w okopach” paryskiego 
audytorium w lutym 2019. Tymczasem badania prof. Barbary Engelking i prof. 
Jana Grabowskiego oraz ich zespołu były (i są) bardzo poważne zawodowo. Ani 
wymienionych kolegów, ani prof. Jana Tomasza Grossa nie da się zakwalifikować 
jako „publicystów historycznych”, co ich oponenci nieraz czynią. Pojawiające się 
w przestrzeni publicznej twierdzenie, jakoby dokonywali oni manipulacji na źródłach 
w podstawowym dziele stanowiącym efekt pracy kierowanego przez nich zespołu, 
Dalej jest noc, samo jest manipulacją. Te badania zmieniają funkcjonujący obraz 
okupacji w rozważanym zakresie. Wypadki zbrodni popełnionych na Żydach przez 
polskich chrześcijan okazują się znacznie częstsze, niż choćby sam domniemywa-
łem jeszcze niedawno. Prawda, widzę pewne okoliczności, o których warto pamiętać 
przy czytaniu o nich – nie dla usprawiedliwiania, ale dla pełniejszego obrazu. My-
ślę o mentalności przedwojennej polskiej wsi. Tak, sam miałem znajomych, którzy 

Pamiętnik Literacki CX, 2019, z. 4, PL ISSN 0031-0514
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przechowali się właśnie na wsi. Znane mi są sytuacje ratowania Żydów przez Ba-
taliony Chłopskie. Pamiętam deklarację prof. Heleny Brodowskiej, która współor-
ganizowała te działania: „Stwierdzam z pełną odpowiedzialnością, że wszystkie te 
świadczenia podejmowano bezinteresownie. Nie znam przypadku stosowania wy-
nagrodzenia w jakiejkolwiek formie materialnej” 1. Zapamiętałem jednak też zdania 
prof. Antoniego Sułka, który zajmował się pewną wsią na Lubelszczyźnie: 

Wobec Żydów więcej było wolno także przed wojną. A „za okupacji Niemca” napad na Żyda był 
zwykle czynem bandyckim, rabunkowym. Żyda łatwo było zabić, nikt go nie obronił, nie szukał i nie 
pomścił. Słychać to nawet w języku: „zabić Żyda” to nie było to samo co „zabić człowieka”. Na jednego 
z żydobójców ludzie ze wsi wprawdzie „mścili” (pomstowali), ale nie ciągnęło się za nim piętno mordercy 2. 

I drugie: „Męczeństwo Żydów było dla chłopów czymś widocznym i bolesnym, 
ale jednak odległym. To nie była »ich sprawa«” 3. 

Przy interpretacji badań nad losami Żydów, uciekających przed śmiercią, spo-
ro myślałbym właśnie o dystansie między społecznością chrześcijańską a żydowską, 
jaki istniał w przedwojennej Polsce zarówno na wsi, jak w mieście. Prawda, że 
bardziej tłumaczy on brak okazywania pomocy niż działania agresywne. Zadawał-
bym jednak pytanie, dlaczego był on tak duży i okazał się tak trwały. Ten dystans 
był jaskrawo widoczny podczas okupacji. Jedna z ocalałych, ukrywających się poza 
gettem, w swoich wspomnieniach opowiada, jak to, jadąc pociągiem, stała się 
świadkiem złapania innej Żydówki (akurat jeszcze nie jej). Zrobił na niej wrażenie 
fakt, że pozostali pasażerowie nie tylko nie jęknęli, ale komentowali wydarzenie 
inaczej, niż gdyby asystowali zabraniu kogoś z Polaków. Prawdę mówiąc, komen-
towali wręcz okropnie („Wśród tych wypowiedzi nie usłyszałam ani jednego głosu 
współczucia dla młodej, ładnej kobiety, która w ich obecności została skazana na 
śmierć” 4). Autorka innych pamiętników, łączniczka ŻOB, zapisała: 

Nigdy nie odpłacimy największą nawet miłością i szacunkiem Marysi Sawickiej, która ukrywała 
w mieszkaniu dwóch ocalonych członków sztabu ŻOB. Została naszym najbliższym przyjacielem. Nie 
zapomnimy jej nieżyjącej już siostry Anny Wąchalskiej. Nie zapomnimy nieżyjącego adwokata Henryka 
Wolińskiego, „Wacława”, przedstawiciela Delegatury Rządu, kierownika Referatu Żydowskiego, i nie 
odpłacimy już wdzięcznością za jego troskę i wielką przyjaźń, ani profesor Prokopowicz-Wierzbowskiej – 
za pomoc w ratowaniu dzieci, profesorowi Kacprzakowi – za ratowanie naukowców, i wielu, wielu innym. 
Wielu ich było. Wielu zginęło i chyba każdy uratowany ma kogoś, kogo wspomina z szacunkiem i mi-
łością. Ale ulica miała twarz okrutną. Obcą. Obojętną, a nierzadko złośliwie uśmiechniętą 5.

Myśląc o rozważanych kwestiach, brałbym pod uwagę zjawiska, które rozgry-
wały się wówczas w wielu krajach Europy Wschodniej. Nie tylko zresztą w nich. We 
Francji, gdzie Żydzi byli w dużo większym stopniu zintegrowani z miejscową lud-
nością, gdzie modernizacja była znacznie głębsza niż na polskiej wsi, sytuacja  
nie rozwinęła się lepiej, a w pewnym sensie nawet gorzej. Żydzi zostali wykończeni 

1 H. B r o d o w s k a - K u b i c z, Z chłopskiej łąki. Wspomnienia. Łódź 1994, s. 147.
2 Wobec Żydów więcej było wolno. Z prof. A. S u ł k i e m  rozmawia M. S t a s i ń s k i. „Gazeta Wy-

borcza” 2018, nr z 2–3 VI.
3 Ibidem.
4 H. Z a w a d z k a, Ucieczka z getta. Warszawa 2001, s. 22.
5 A. B l a d y - S z w a j g i e r  [I. Ś w i d o w s k a], I więcej nic nie pamiętam. Warszawa 2019, s. 183–184. 
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nie przez łapanie w lesie czy amatorsko w mieście, ale zostali zgarnięci i przeka- 
zani Niemcom przez francuską policję. Chyba mało dałoby się wymienić krajów, 
nie tylko zresztą wśród okupowanych, gdzie w okresie wojny stosunek do Żydów 
byłby bez zarzutu. 

To wszystko, oczywiście, nie zmienia obrazu Polski z kraju nieprzyjaznego Ży-
dom za okupacji w kraj przyjazny. Nie na tym się zresztą autor skupia, przyjmując 
pewien stan rzeczy jako dany. „Najważniejszym z tych [tj. realizowanych] celów – 
pisze – okazywało się usunięcie Żydów z Polski i przejęcie ich majątku. Współpra-
ca w tym dziele przybierała wiele form, od wrogiego i izolującego przyglądania się 
poczynaniom nazistów, przez rabunek, do bezpośredniej agresji, wszystkie jednak 
miały ten sam skutek: uniemożliwiały eksterminowanym ucieczkę i w efekcie pro-
wadziły do ich śmierci” (s. 241). Pisze, że ze względu na tę postawę „decydującej 
większości polskiego społeczeństwa” pomoc była niemożliwa – „nawet taka, na jaką 
pozwalałyby stworzone przez okupanta warunki” (s. 241). Otóż nie jestem pewien, 
czy takie stwierdzenie nie jest mimo wszystko nadmiernie uogólnione. Sam chętnie 
zniuansowałbym – poza sytuacjami jednoznacznie pozytywnymi i jednoznacznie 
negatywnymi – stosowanie terminów „pomoc” i „tępienie”. Już wielokrotnie zauwa-
żono, że „szmalcownicy” byli znacznie groźniejsi, niż wynikałoby to z ich liczby – 
każdy bowiem mógł być potencjalnym „szmalcownikiem”, a więc niebezpieczni byli 
wszyscy poza wyjątkami. Pomoc mogła wyrażać się w całym wachlarzu zachowań 
mniej lub bardziej ryzykownych i mniej lub bardziej szlachetnych. Zachowałbym 
kategorię „obserwatorów” czy ludzi stojących z boku – nawet jeśli wiem o sytuacjach, 
w których nieudzielenie pomocy było równoznaczne z wyrokiem. Ludzie stojący 
z boku występują po prostu w wypadku każdego konfliktu (chyba że obejmuje on 
już dosłownie wszystkich). Mocno wziąłbym pod uwagę mechanizmy psychologicz-
ne, działające podczas konfliktów. 

Dalsza sprawa: historia różnych krajów, także późniejsza, pokazała, jak łatwo 
właśnie sąsiedzi stają się wrogami lub jak łatwo przechodzi się do niszczenia słab-
szych sąsiadów. Do tego nie trzeba ani Polaków, ani Żydów, niekoniecznie potrze-
ba nawet endecji. Z dwóch grup uderzonych przez trzecią, silniejszą, jedna praw-
dopodobnie zaatakuje drugą. Tak zadziała mechanizm przeniesienia agresji; kie-
runek może też wskazać zadawniona niechęć. Warto byłoby chyba przy tym 
wszystkim zająć się też szerzej mechanizmami długiego trwania niechęci grup et-
nicznych. Polska nie jest bowiem specyficzna w tym zakresie. Spotkałem kiedyś 
w Paryżu małżeństwo, które wyemigrowało z byłej socjalistycznej Jugosławii. Po-
chodzili z różnych tamtejszych nacji. Pozostanie wspólnie na miejscu stało się 
niemożliwe. Utkwili mi w pamięci, choć nawet nie zapamiętałem ich imion. 

Wszystkie wymienione okoliczności warto mieć na uwadze, ale one nie zmieniają 
faktycznego obrazu stosunków chrześcijańsko-żydowskich pod okupacją, znacznie 
gorszego niż proponowany nam przez lata. Autora interesuje nie sam obraz, ale 
właśnie jego wersja przedstawiana. Czyści wizję zaistniałą w literaturze i filmie. No 
i tu pojawiają się moje opory – choć nie wątpię, że Żukowski zarysował swoje obser-
wacje adekwatnie do treści analizowanych dzieł. Odbieram jednak autorskie studium 
właśnie jako rozbiory tekstów, a nie jako analizy socjologiczno-literackie. Można, 
oczywiście, powiedzieć, że całość jest wypowiedzią z zakresu socjologii odwzorowy-
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wania przeszłości – skoro pokazuje zaangażowanie twórców w zdjęcie oskarżenia 
z narodu. Tak, ale chętnie wziąłbym pod uwagę parę spraw. Po pierwsze, okoliczność, 
że zjawisko wzięcia pod uwagę własnych win dopiero w kolejnym pokoleniu wystą-
piło powszechnie w różnych krajach. Nie przyrównując różnorodnych przewinień 
i nikogo nie usprawiedliwiając, gdyż w ogóle nie jestem sędzią, sugeruję przypomnie-
nie sobie, że praktycznie wszędzie najpierw zrzucano winy na negatywnie oceniane 
jednostki (w Niemczech na wybrane formacje), a dopiero z czasem dostrzegano, że 
zjawiska były nie tylko jednostkowe. Znacznie później akceptowano, że społeczość 
jako całość lub prawie całość co najmniej nie przeciwstawiała się złym czynom, 
a nawet brała w nich udział. Oczywiście, że w Polsce Sąsiedzi Grossa zaskoczyli 
opinię. Takie zaskoczenie pojawiło się jednak nie tylko w Polsce i nie tylko w wy-
padku Grossa. Można wskazać kilku autorow, którzy zaskoczyli opinię publiczną 
w różnych krajach. Ciekawe nb., że nieraz byli to cudzoziemcy – jak gdyby przeła-
manie standardu myślenia przychodziło im łatwiej niż historykom „tubylczym”. 

Druga kwestia: brakuje mi w książce zauważenia, że realia nieraz naprawdę tłuma-
czyły działania. Dziś obawy, jakie powstrzymywały aliantów przed zbombardowaniem 
obozów koncentracyjnych, wydają się nam tragicznie absurdalne. Wtedy jeszcze nie 
musiały się tak rysować. Koncentrowanie się aliantów na pobiciu Hitlera dużo tłu-
maczyło w wielu sprawach. Mówi się, że Polska została zdradzona przez swych so-
juszników. Żydzi podobnie – w imię walki z Hitlerem. Sam nb. w obu wypadkach 
mówiłbym nie o społecznościach „zdradzonych”, ale raczej poświęconych, pozosta-
wionych własnemu losowi – właśnie zgodnie z logiką wojny światowej. Dostarczanie 
broni do getta przez AK szło marnie nie tylko z uwagi na – często rzeczywistą – nie-
chęć do Żydów, ale na różne realne przesłanki. Może rzeczywiście Władysław Bar-
toszewski, przywołując zdanie Marka Edelmana o tym, że getto nie spieszyło się do 
powstania, wybiela polskich chrześcijan – ale to był element rzeczywistej sytuacji. 
Posłużę się tu obserwacją sformułowaną przez mego Ojca, który podczas okupacji 
miał szanse niemało wiedzieć. Otóż Ojciec ex post zanotował, że powstanie w getcie 
mogło wybuchnąć, gdy pozostało tam już relatywnie mało ludzi, przeważnie już 
młodych, już bez rodzin i już wiedzących, jaka ich czeka przyszłość. Nie mogło wy-
buchnąć, gdy skazani mieli jeszcze ojców, matki, dzieci i wciąż „wierzyli, że podłość 
ludzka ma przecież granice. Nie chcieli, nie mogli uwierzyć, że granic nie ma” 6. 

Nieraz w autorskiej analizie brakuje mi spojrzenia na rzeczywistość, w której 
tekst się pojawił, oraz na audytorium, do którego był skierowany. Żukowski kładzie 
nacisk na elementy wybielania narodu zawarte w twórczości Bartoszewskiego czy 
Jana Błońskiego. Mówi, że „polskie dyskusje dotyczące Zagłady uwikłane są w obro-
nę narodowego autowizerunku” (s. 119). Myślę, że w Polsce w ogóle panuje hagio-
graficzny stosunek do własnych dziejów i tendencja do obrony przed wszelkimi 
zarzutami, nie tylko w rozważanej sprawie. Byłoby warto postawić pytanie „dlacze-
go?” Wróćmy jednak do tekstów Błońskiego czy Bartoszewskiego. Otóż chcę po- 
wiedzieć – tym razem jako świadek historii! – że zarówno ja sam, jak i bliskie mi 
osoby odbieraliśmy zarówno książkę Ten jest z ojczyzny mojej, jak i esej Biedni 

6 W. K u l a, Rozdziałki. Do druku podali N. A s s o r o d o b r a j - K u l a  i M. K u l a. Oprac. oraz 
wstępem i przypisami opatrzył M. K u l a. Warszawa 1996, s. 315–316 (zapis pod datą 8 VII 1972).
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Polacy patrzą na getto odmiennie, niż odczytał je autor omawianej tu pracy. Zo-
stawmy na boku kwestię, co Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna mogli 
w swoim czasie opublikować (choć warto mieć to pytanie w głowie). Można założyć, 
że książka, nawet jeśli cenzura coś skreśliła, przynajmniej z grubsza odpowiadała 
planowi twórców. W kontekście słów Bartoszewskiego, że wiele więcej nie dało się 
za okupacji zrobić dla pomocy Żydom, Żukowski zwraca uwagę: 

Problem niechcianej wiedzy o polskich zachowaniach wobec Żydów w czasie wojny i po niej nie 
dotyczy jednak tego, czego nie sposób było zrobić i czego nie zrobiono. Wiąże się raczej z tym, czego 
można było nie robić, a co polskie społeczeństwo jako zbiorowość jednak uczyniło. Odpowiadające re-
aliom uwagi o niemożliwości masowej pomocy ofiarom Shoah zakrywają wiedzę o skali i skuteczności 
przemocy, a więc współudziału w Zagładzie. [s. 240–241] 

Według autora, wbrew znanym sobie negatywnym faktom – 

[Bartoszewski] tak buduje wypowiedź, żeby oddzielić niebezpieczeństwa grożące ratującym ze 
strony polskiego otoczenia od obrazu narodu i zatrzeć przy tym skalę problemu. Denuncjacje okazują 
się wyjątkiem na tle reguły pomocy, jednocześnie są dziełem osób działających z niskich pobudek, a więc 
ludzi, których nie sposób zaliczyć do narodowej wspólnoty. [s. 213] 

Może autor ma rację. Może rzeczywiście Bartoszewski tak przedstawiał sprawę, 
realizując swoistą pedagogikę (byliście dobrzy, a bądźcie lepsi) czy też dlatego, że 
zapewne widział naród jako umęczony przez komunizm i chciał – mniejsza o to, czy 
świadomie – jego jednoczenia, przywracania mu wiary w zbiorowe „ja”, optymizmu. 
Warto jednak pamiętać, że zbiór pod redakcją Bartoszewskiego i Lewinówny ukazał 
się w czasie wzrostu nacjonalistycznej, moczarowskiej fali. Te teksty poświadczały 
bliskość Polaków i Żydów (niech już będzie to potocznie używane określenie, dzie-
lące społeczeństwo). Przeciwstawiały się mówieniu, że Żydzi to w najlepszym wy-
padku goście. 

Podobnie, znacznie później, nie odbieraliśmy tekstu Błońskiego jako wybielania 
narodu, lecz jako zganienie szerokiej obojętności względem losu Żydów. Także w ten 
sposób interpretowaliśmy film Pawła Łozińskiego. Zgoda, pokazanie w nim ekshu-
macji szczątków Abrahama Grynberga „nie prowadzi do niczego poza oburzeniem 
na sprawców, którzy zawsze okazują się figurą nie-ja. Kwestia grupowego współ-
udziału w zbrodni czy zbiorowej woli pozbycia się Żydow w tym horyzoncie nie może 
się pojawić. Rozmywają się pytania o stosunek polskiej społeczności do ofiar, 
działania wobec nich, wreszcie o korzyści, których dopatrywano się w ekstermina-
cji. Opowieść o Zagładzie jest formą obrony przed tego rodzaju pytaniami i wiedzą, 
którą niosą wywołane z pamięci obrazy” (s. 70). Muszę jednak postawić kwestię: 
czy Łoziński eliminuje niewygodne pytania w ramach budowania dobrego samopo-
czucia społeczności widzów, czy raczej właśnie pokazuje jej dotychczasowy brak 
chęci spojrzenia na ważny fragment swojej przeszłości? Może istotne było pokaza-
nie, że ofiara mogła być zabita nie przez Niemców, lecz jak najbardziej przez miej-
scowych? Może warto pamiętać, że nie tak wielu wówczas mówiło o takiej możli-
wości, a dla znacznej części widzów stanowiło to z pewnością zaskoczenie. Ktoś 
pokazał w polskim filmie, że na polskiej wsi Polacy zamordowali Żyda... 

Oczywiście, jako świadek historii mówię z pamięci. Może upiększyłem swój odbiór 
tych oraz innych dzieł analizowanych przez autora. Wiem, że książki takie, jak 
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Bartoszewskiego i Lewinówny, były moczarowcom wygodne. Nie mam wątpliwości, 
że – co zauważa Żukowski – hołdy wobec Sprawiedliwych bywają instrumentalne. 
Pamiętam ministerialne programy nauczania historii w szkołach za PRL – niektóre 
miałem okazję przeczytać – gdzie los polskich Żydów był „załatwiony” punktem 
o okazywaniu pomocy przez Polaków. Komuniści, wbrew dzisiejszej potocznej opinii, 
w wielu sprawach nie chcieli drażnić opinii ludzi, nieraz chcieli się im wręcz przy-
podobać (Moczar, Gierek). Komunizm się skończył, a przekonanie o chwale narodu 
w pomocy Żydom – pozostało. Doszło natomiast lub dało się słyszeć oskarżanie 
Żydów o (rozdymany) udział w niecnych czynach, takich jak witanie Armii Czerwo-
nej czy działanie w UB – o czym np. w wypadku „Ognia” chętnie się zapomina. 

Przekonanie o masowo udzielanej pomocy jest wzmacniane przez różne ośrod-
ki kształtowania opinii. Sam premier Mateusz Morawiecki przywoływał jakieś gi-
gantyczne liczby pomagających, zadeklarował, że Polska jako kraj powinna mieć 
drzewko w Instytucie Jad wa-Szem itd. Wszystko to jest elementem nastawienia 
się na rozwijanie dumy z własnej historii na dowolnym polu – doprowadzonego do 
takich rozmiarów, że świadczy ono albo o kompleksach niższości, albo o niespeł-
nionych marzeniach o wielkości, albo o jednym i drugim razem – jednako nie wiem, 
z czego wynikające, ale ciekawe jako zjawisko. Zakompleksionym jest trudniej, 
oczywiście, przyjąć negatywne opinie o sobie niż pewnym siebie.

Mimo to wszystko zdanie Żukowskiego: „Z hołdów wobec Sprawiedliwych nie 
wynika włączenie Żydów do polskiej wspólnoty” (s. 188), wydaje mi się niepełne. 
Oczywiście, bardzo szeroko panuje w Polsce przekonanie, że Żydzi to Żydzi, a Po-
lacy to Polacy. W Muzeum Emigracji w Gdyni, przynajmniej parę lat temu, niedłu-
go po otwarciu, gdy je zwiedzałem, emigracja Żydów z Polski po wojnie została 
skwitowana zdaniem o wyjeździe do ojczyzny (cytuję z pamięci!). O pogromie kie-
leckim i paru innych sprawach tam zapomniano. Zresztą była to przecież emigra-
cja mniejszości... Oczywiście, można zapytać, dlaczego w Polsce myślenie w kate-
goriach narodu przeważa nad myśleniem w kategoriach obywatelstwa. To zresztą 
widać choćby w samym stosowaniu terminów „Polacy” i „Żydzi” – co zakłada pomi-
nięcie obywatelstwa. Znowu trzeba dodać, że Polska nie jest wyjątkiem w tym za-
kresie. Nawet Stany Zjednoczone internowały podczas wojny własnych obywateli 
Nippo-Amerykanów – a trwanie konfliktu zbrojnego mało zmienia z rozważanego 
punktu widzenia. W Izraelu też „etniczność” często traktuje się jako istotniejszą od 
autoidentyfikacji, identyfikacji kulturowej, miejsca życia itd. Zostawmy jednak 
kwestię, dlaczego tak się dzieje. Nie wątpię, podobnie jak autor, że wiele polskich 
ceremonii honorowania Sprawiedliwych ma akcent podkreślania, że naród polski 
jest dobry, że było tylu ratujących... Zgadzam się z polemiką Jana Grabowskiego 
z premierem Morawieckim, że powinien on wiedzieć, iż, powiedzmy, w powiecie 
węgrowskim, zamieszkiwali i działali nie tylko wspominani przez niego Polacy, 
którym należy się hołd, ale „w miastach i miasteczkach tego powiatu doszło do 
krwawych polowań na Żydów, w których oprócz Niemców wzięli udział polscy 
strażnicy, policjanci oraz zwykli mieszkańcy” 7. Premier powinien – pisał Grabow-
ski – poznać świadectwo Adama Starkopfa, który, ukrywając się w Sadownem, 

7 j. G r a b o w s k i, Czego trzeba, by Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów nie stał się farsą. 
„Gazeta Wyborcza” 2019, nr z  28 III.
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zasłyszał miejscowych, mówiących: „Lećmy ich brać, później odda się ich na gesta-
po. Bierzemy ich ubrania, wszystko, co mają w kieszeniach, a na koniec Niemcy 
nam zapłacą za doprowadzonych Żydów!” 8. Bohaterstwo w ratowaniu łatwo mogło 
sąsiadować z łajdactwem. Sam jednak nie powiedziałbym w odniesieniu do cere-
monii honorowania Sprawiedliwych, że odzwierciedlają one „zestaw fobii i uprzedzeń, 
o których wszyscy wiedzą, ale o których nikt nie chce mówić, zasłaniając się ko-
niecznością przypominania o »pozytywnych stronach« polsko-żydowskiej historii” 
(s. 188). Sam nie uogólniałbym aż tak. Może mam za mało zacięcia prokuratora, 
który tropi znaki pomniejszania zbrodni własnej grupy i demaskuje winnych. Hoł-
dy oddawane Sprawiedliwym zawierają w sobie wszakże różne aspekty, dla jednych 
takie, dla drugich inne. Nawet chęć, by naród starał się przedstawiać w dobrym 
świetle, sama w sobie nie jest przecież naganna. Pytanie tylko, czy podejście takie 
nie staje się jednostronne i czy nie zaciera negatywów. Nie można jednak łączyć ze 
sobą Bartoszewskiego, kładącego nacisk na działania Sprawiedliwych, i Gontarza 
z marca 1968, który też lubił ten wątek. Nie twierdzę, że autor to robi, ale... warto 
zachować ostrożność, by tok rozumowania nie prowadził na taką drogę. Nie po to, 
żeby wytaczać kolejny argument w dyskusji, a jedynie dla przytoczenia barwnego 
obrazka, na którego przechowaniu mi zależy, przytoczę wspomnienie z okresu przed 
wyborami z 1991 roku. Na plakatach różnych kandydatów pojawiały się wtedy 
antysemickie dopiski. Bartoszewski i Bronisław Geremek jechali razem samocho-
dem przez Polskę. Przy jakimś dopisku na plakacie Geremka Bartoszewski się 
żachnął. Geremek machnął ręką, w sensie: „Mniejsza o to, mnie to nie przeszkadza”. 
Na to Bartoszewski wybuchnął: „Ale mnie to przeszkadza!” (cyt. z pamięci). 

Kolejna – ostatnia, ale istotna sprawa. Nie ja, historyk, będę mówił autorowi, 
że każdy utwór jest uwarunkowany swoimi czasami. Cenne jest zwrócenie przezeń 
uwagi na rzadko przedtem dostrzeganą, negatywną cechę tekstów, których twórcy 
mieli nawet jak najlepsze intencje. To realizacja zalecenia uniwersalnego. Mówiąc 
o zakonnikach w Ameryce dziś zwanej Łacińską – co mnie kiedyś interesowało – 
trzeba pamiętać, że jakkolwiek często bronili Indian, nie widzieli niczego złego 
w wykorzystywaniu Murzynów jako niewolnikow (chrzcili ich en masse, a potem...). 
Myśląc o Marcinie Lutrze, trzeba pamiętać, że źle pisał o Żydach – choć był wielkim 
reformatorem otaczającego świata. Brutalnie powiem jednak (przepraszam autora!), 
że wytykanie takich negatywów z całą mocą brzmi trochę tak, jak poprzedzanie 
spektaklu Wesela dla robotników wstępem, że Stanisław Wyspiański jeszcze nie 
rozumiał mechanizmów życia społecznego (1954) 9. 

Analizowani w recenzowanej książce autorzy niekiedy faktycznie chcieli zafał-
szować historię w tym sensie, że zależało im wyłącznie na daniu dobrej cenzurki 
własnemu narodowi, ale niekiedy – mając jak najlepsze intencje – mówili tak, jak 
„się mówiło”. Każdy z nas jest uwarunkowany sposobem myślenia dominującym 
w czasach, w których żyje. Pytanie, w jakim stopniu i kierunku udaje się nam od 
tego sposobu oddalić. Najczęściej trudno zrobić to radykalnie. Z dzisiejszego punk-
tu widzenia Marsylianka jest po prostu okropna (wrogów „nieczysta krew”!). Mu-
rzynek Bambo może dziś wzbudzać nasze zastrzeżenia. Wykrycie, że jego autor był 

8 Ibidem.
9 j. K r a k o w s k a, Mikołajska. Teatr i PRL. Warszawa 2011, s. 172. 
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pod wpływem stereotypów antymurzyńskich, nie mijałoby się z prawdą. Z pewno-
ścią warto sobie z tego zdawać sprawę. Sam jednak – pewno jako historyk – pamię-
tałbym też, że ów wiersz został napisany z dobrą intencją, a także to, jak go w tam-
tym momencie odbierano, i to, że jego rola była pozytywna na ogólnym tle. Ten 
Bambo to był przecież „nasz koleżka”! Z punktu widzenia dzisiejszych historyków 
obraz przedstawiony niegdyś w Chacie wuja Toma Harriet Beecher Stowe ma dużo 
ułomności. Niemniej jednak chyba trudno go ganić, nieprawdaż? Fundamentalna 
dla współczesnej kultury brazylijskiej książka, znana w Polsce pod nie najlepiej 
oddanym tytułem Panowie i niewolnicy Gilberta Freyre’a, jest dziś z różnych powo-
dów krytykowana. Przecież jednak swego czasu to w niej został zarysowany akcep-
towany współcześnie obraz cywilizacji stworzonej przez trzy grupy etniczne, nie 
tylko przez Białych. Z bliższego nam pola: niedawno czytałem przygotowane do 
druku przez Kornelię Kończal i Joannę Wawrzyniak listy prof. Stefana Czarnow-
skiego. Doprawdy, był to obrońca Żydów na Uniwersytecie Warszawskim w Dwu-
dziestoleciu (mogę to rozwijać!). Tymczasem niektórych sposobów jego rozumowa-
nia w tej sprawie, widocznych w korespondencji, dziś bym nie zaakceptował. 

Warto sobie zdawać sprawę zarówno z dobrych intencji Tuwima czy wielu innych 
twórców, jak i z tego, że nie wyzwolili się oni z pewnej konwencji, niekiedy nieade-
kwatnej do rzeczywistości, czasem nawet krzywdzącej dla zainteresowanych. Po 
pierwsze, jedno i drugie jest ciekawe oraz istotne. Po drugie zaś, gdyby rozpatrywać 
dzieła literackie, historyczne i wszelkie tylko według kryteriów dzisiejszych, to 
sporą część światowego dorobku należałoby wyrzucić. Jesteśmy od tego, żeby wła-
śnie pokazywać, co w dziele było częścią czasów autora, w czym on nie nadążał, 
w czym się im sprzeciwiał, a w czym je wyprzedził – na dobre lub na złe. Cieszę się, 
że autor przedstawił mi tę stronę sprawy, którą dotychczas sam – przyznaję – mało 
dostrzegałem. 

A b s t r a c t

MARCIN KULA The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art, Warsaw
ORCID: 0000-0002-2539-6895

WHAT ABOUT BAMBO THE LITTLE NEGRO?

The reviewer discusses Tomasz Żukowski’s approach to presenting the newest relationships between 
the Polish Christians and the Polish Jews. The discussion is led on the margin of Żukowski’s book 
Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów (A Great Retouch. How We Have Forgotten 
That Poles Killed Jews). The reviewer admires the book, and at the same time criticises its theses as 
unidirectional. 
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PRAKTYKOWANIE UWAŻNOŚCI I KULTURA ASCEZY 
O JÓZEFIE CZAPSKIM

Miałem ów bezcenny dar skupienia [...] 1.

Niektóre słowa funkcjonując w odmiennych językach, czasie i miejscu, osiągają 
różne stany skupienia – to rozrzedzają się, to gęstnieją. W pewnych okresach wy-
pełniają się banałem znaczenia albo przeciwnie: niespodziewanie nabierają kultu-
rowego ciężaru, jakby rozpoczynając proces fermentacji, zyskują smak, bogactwo 
sensów, aromat odcieni emocjonalnych. Ta dość oczywista konstatacja staje się, 
jak sądzę, bardziej interesująca, gdy przyjrzymy się konkretnym przypadkom 
i określimy parametry, poprzez które wyraźniej uwidacznia się partykularność tego 
zjawiska. Rozmaite stany skupienia słów można śledzić nie tylko w procesie roz-
woju danego języka czy też w odmiennych geokulturowych obszarach. Intrygujące 
bywają synchroniczne rozgałęzienia obiegu słów docierające do krańcowo różnych 
zakątków kultury – ten fenomen stał się doskonale widoczny w ostatnim stuleciu. 
Jednym z takich słów jest „uważność”.

„Uważność”/„uwaga” należą do języka potocznego i ta przestrzeń ich funkcjo-
nowania stanowi stały kontekst dla wielu obiegów w kulturze. Wspomina o tym 
Zofia Król w książce Powrót do świata. Dzieje uwagi w filozofii i literaturze XX wie-
ku, będącej pierwszą na polskim gruncie próbą syntezy poglądów i poetyk istotnych 
dla pojęcia uważności 2. Przywołanie Henriego Bergsona, Edmunda Husserla, 
Martina Heideggera i przede wszystkim Maurice’a Merleau-Ponty’ego można po-
traktować jako propozycję konstruowania filozoficznej tradycji problematyki uważ-
ności. Sytuacja w literaturze, w szczególności polskiej, jest trochę inna. Dotych-
czasowe opracowania tego tematu wysuwają zgodnie na plan pierwszy twórczość 
Czesława Miłosza, który awansował na patrona „poezji uważnej”. Dominująca rola 

1 M. G ł o w i ń s k i, Epifania. „Kwartalnik Artystyczny” 2014, nr 1, s. 169.
2 Z. K r ó l, Powrót do świata. Dzieje uwagi w filozofii i literaturze XX wieku. Warszawa 2013. Pada 

tu na początku następująca definicja uwagi: „określa ona relację podmiotu i przedmiotu, w której: 
podmiot percypuje przedmiot(y) (często – widzi); przeprowadza percepcję świadomie lub/i jest 
przekonany o ważności procesu percepcji; oraz wierzy, że to, co postrzega, jest takie właśnie, jak 
przedstawia się zmysłom (wiara postrzeżeniowa). [...] przekonanie o ważności percepcji wiąże się 
[...] z uznaniem pracy uwagi za istotny akt inwentaryzacji świata, potwierdzania przedmiotu w jego 
istnieniu, a nawet, w poetyckiej wersji uwagi – ocalania przedmiotu przed działaniem przemijania; 
wiara, że to, co się widzi, jest takie, jak się jawi – rozszerza się na wiarę w istnienie rzeczy także 
poza percepcją, czyli obiektywnie” (s. 10). 

Pamiętnik Literacki CX, 2019, z. 4, PL ISSN 0031-0514
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Miłosza jako „poety uważności”, operującego „strategią uważności” została przeko-
nująco udokumentowana m.in. w publikacjach Marka Zaleskiego, Beaty Śnieci-
kowskiej, Kariny Jarzyńskiej 3.

Chciałabym zwrócić uwagę na pewien aspekt problematyki uważności, który 
wydaje się ciągle niedoszacowany w obrazie kultury XX i XXI wieku. Wyjście poza 
ramy literatury, a w szczególności poezji oraz przywoływanych przy tej okazji nur-
tów filozofii pozwoli zobaczyć uważność w perspektywie praxis jako zagadnienie 
praktykowania uważności w szerszej przestrzeni kultury. Ten wymiar uważności 
uwidacznia się niewątpliwie także w wypowiedziach poetyckich i dyskursywnych 
Miłosza i będą tu one nieodzownym punktem odniesienia. Główny wątek tych roz-
ważań wiąże się jednak z postacią malarza i pisarza, niezwykłego człowieka, przy-
jaciela Miłosza – Józefa Czapskiego 4.

Uważność/mindfulness

Czesław Miłosz w Piesku przydrożnym pisał tak o uważności:

Według książki buddyjskiego mnicha, którą czytam, samą istotą buddyzmu jest mindfulness. 
Chyba można to przetłumaczyć jako u w a ż n o ś ć  (słowo jest już u Mikołaja Reja) albo b y c i e  u w a ż-
n y m. Znaczy to przyjmować z uwagą to, co jest t e r a z, zamiast zwracać się ku temu, co było, albo do 
tego, co będzie. Zbawienne dla męczenników sumienia, przeżuwających swoje dawne upadki, zbawien-
ne dla niespokojnych, wyobrażających sobie ze strachem, co zdarzy się jutro. Oby moje wiersze pomo-
gły ich czytelnikowi zamieszkać w teraz. I obym jako człowiek został wyleczony z chorób pamięci 5. 

W doświadczeniu językowym i kulturowym Miłosza słowo „uważność” miało 
znaczenie, jakim obrosło na przestrzeni wieków w tradycji europejskiej i tej wywo-
dzącej się ze Wschodu. W przywołanym tekście autor wydobył przede wszystkim 
sens konsolacji i nadzieję apokatastazy, jakie uważność może przynieść poecie „jako 
człowiekowi” i jego słuchaczom. Książka buddyjskiego mnicha, która była źródłem 
inspiracji Miłosza, przypomina o jego rozległych zainteresowaniach religiami Wscho-
du, a także New Age. Zanim ukazał się Piesek przydrożny, Miłosz dał wiele świadectw 
tego, jakim był wnikliwym obserwatorem współczesnej kultury; w różnych formach 
alternatywnej kultury amerykańskiej wypatrywał „znaków nadchodzących czasów” 6. 
A zatem wiedział, być może, jaką karierę robiło wtedy mindfulness w psychologii 
rozwoju i w kulturze masowej, choć apogeum tej światowej popularności przypada 
na pierwsze dekady XXI wieku.

Mindfulness, traktowane dotąd jako rdzeń buddyjskiej medytacji i odnoszone 
przede wszystkim do tej tradycji, w latach siedemdziesiątych XX wieku dzięki teo-

3 M. Z a l e s k i, Od „grzechu anielstwa” do „uważności”, czyli poezja jako instalowanie się w świecie. 
„Teksty Drugie” 2011, nr 5. – B. Ś n i e c i k o w s k a, Haiku po polsku. Genologia w perspektywie 
transkulturowej. Toruń 2016. – K. J a r z y ń s k a, Literatura jako ćwiczenie duchowe. Dzieło Cze-
sława Miłosza w perspektywie postsekularnej. Kraków 2018.

4 Zob. m.in. A. F i u t, Powinowactwa nie tylko z wyboru: Józef Czapski i Czesław Miłosz. W zb.: 
Granit i tęcza. Dzieła i osobowość Józefa Czapskiego. Red. A. P i l c h, A. W ł o d a r c z y k. Kraków 
2018.

5 Cz. M i ł o s z, Uważność. W: Piesek przydrożny. Kraków 1997, s. 19. 
6 J a r z y ń s k a, op. cit., s. 340.
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riom i praktyce klinicznej Jona Kabat-Zinna stało się jednym z kluczowych zagad-
nień współczesnej psychologii i psychiatrii 7. Mindfulness rozumiane jako metoda 
zarządzania emocjami funkcjonuje dziś na różnych pułapach wiedzy i kultury. 
Badania kliniczne prowadzone przez neurologów i psychologów zrodziły wiele nur-
tów terapii dotyczących całej gamy schorzeń (od depresji i uzależnień po zaburzenia 
seksualne) 8. 

Wszystko, co funkcjonuje w obecnej kulturze rozwoju osobistego, ma jednak 
bardzo zróżnicowany stopień profesjonalności. Rychło okazało się, że mindfulness 
łatwo ulega machinie komercjalizacji, a sfera biznesu jest obszarem wyjątkowo 
chłonnym dla korzyści płynących z praktyk zwiększających efektywność pracy. 
Powstało słowo „McMindfulness”, akcentujące uproszczony i globalny charakter 
proponowanych przez powstające w całym świecie i popularyzowane przez media 
nieskomplikowane techniki, zmierzające do osiągnięcia życiowego i zawodowego 
sukcesu. Mindfulness w wersji light wkroczyło do współczesnej „popnauki” i pop- 
kultury. Wielonakładowe podręczniki, programy video, kursy treningowe zyskują 
ogromny popyt, trafiając w indywidualne zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju 
terapie bądź przyspieszone kursy kreatywności. Przygotowanie do „uważnego życia”, 
pożytki płynące z uważności i w końcu rady dotyczące „praktykowania uważności” 
znajdziemy we wszystkich materiałach pomocniczych opracowanych przez trenerów 
mindfulness, wykładowców, coachów.

Zestawienie obszaru współczesnej nauki i kultury sygnowanego terminem 
„mindfulness” z literackim tekstem Miłosza o uważności zmierza do podkreślenia 
dość oczywistej dialektyki różnic i podobieństw w obiegach kulturowych. Chciałabym 
potraktować myśl Miłosza jako reprezentatywną dla dominującego w nowoczesnej 
sztuce poglądu o wieloaspektowej kulturowej roli uważności, mocno osadzonej 
w koncepcjach estetycznych poznania, tradycji ćwiczeń duchowych i poetykach 
epifanii. Takie pojęcie uważności było znaczącym składnikiem kultury wysokiej 
modernizmu. Mindfulness zaś stało się jednym z istotniejszych narzędzi autode-
skrypcji pewnych nurtów kultury popularnej i nauki przełomu XX i XXI wieku. 
Związek tych dwóch obiegów można diagnozować co najmniej na dwa sposoby. 
Jedna interpretacja będzie zmierzać do ujęcia zjawiska mindfulness w kategoriach 
wulgaryzacji kultury wysokiej czy komercjalizacji sfery duchowej. Problem adapta-
cji kategorii o proweniencji teologicznej przez kulturę masową to wątek wielokrot-
nie przez Miłosza podejmowany w kontekście formułowanego przez niego przeko-
nania o postępującym procesie erozji wyobraźni religijnej 9. Druga interpretacja, 

7 J. K a b a t - Z i n n, z wykształcenia mikrobiolog, syn lekarza i malarki, w 1979 r. powołał pierwszy 
Instytut Mindfulness jako placówkę medyczną w szpitalu uniwersyteckim w Massachusset; pro-
wadziła ona badania nad metodami redukcji stresu, leczeniu stanów lękowych, bólu. Inspirację 
do klinicznego wykorzystania uważności czerpał z buddyjskiej medytacji i hathajogi, z czasem 
jednak świadomie ograniczył zakres tych wpływów, koncentrując się w swoich praktykach tera-
peutycznych na efektywności medycznej.

8 Licznie powstające na całym świecie Instytuty Mindfulness, umocowane często w jednostkach 
uniwersyteckich, doskonalą dwie główne metody treningu, służące skutecznej terapii: MBSR 
(Mindfulness-Based Stress Reduction – Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności) lub MBCT 
(Mindfulness-Based Cognitive Therapy – Terapia Poznawcza Oparta na Uważności).

9 Cz. M i ł o s z  w eseju O erozji (w: O podróżach w czasie. Wybór, oprac., wstęp J. G r o m e k. Kra-
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wynikająca z myśli postsekularnej, będzie raczej dopatrywać się w tym zjawisku 
prób twórczego włączenia uważności w odnowę życia duchowego. Jedna i druga 
perspektywa bywa formą silnej waloryzacji kultury; obydwie akcentują możliwość 
uchwycenia mechanizmów tłumaczących stałą obecność pojęcia i zmienność jego 
semantycznych i afektywnych funkcji oraz kulturowych instrumentalizacji 10.

Uważność, czyli lekcja niemożliwego

Pierwszym nauczycielem uważności dla Józefa Czapskiego był Paul Cézanne. Uczył 
praktykowania uważności, czyniąc ją podstawowym składnikiem aktywności sca-
lającej proces postrzegania i proces tworzenia. Materiałem do ćwiczeń uważności 
były zarówno obrazy Cézanne’a, jak i jego wypowiedzi zawarte w listach, wywiadach 
czy wspomnieniach 11. Refleksja Czapskiego nad dziełem Cézanne’a prowadziła do 
odkrywania przeciwieństw i napięć, jakie rodzi postawa uważności. W doświadcze-
niu estetycznym Czapskiego zakorzenienie uważności w egzystencji i etyce odsła-
niało całą skalę niemożliwych do przezwyciężenia sprzeczności.

Uważność Cézanne’a w najbardziej potocznym sensie koncentracji uwagi wy-
znaczała fazy tworzenia „sur le motif”, w trakcie których dochodziło do częściowego 
wyłączenia zarówno funkcji życiowych, jak i poczucia odpowiedzialności w sferze 
moralnej. Jakże przeciwne instynktowi obywatelskiemu Czapskiego było zachowa-
nie Cézanne’a, który na pytanie: „Co Pan robił w siedemdziesiątym roku, podczas 
wojny?”, odrzekł: „Malowałem pejzaże w Estaque” (C 183). A jednak to właśnie 
odpowiedzialność staje się kluczową kategorią, jaką stosuje Czapski w odniesieniu 
do fenomenu osobowości twórczej Cézanne’a: 

Cézanne był dla nas wzorem odpowiedzialności w każdym najdrobniejszym wycinku płótna, bo nie 
było nigdy na płótnie miejsc mniej lub więcej ważnych, a tylko narastająca z latami pełnia i jedyna 
dźwięczność. [C 367]

ków 2004, s. 25) stwierdzał: „sztuka i literatura należą dzisiaj do tego, co nazywa się świat, w prze-
ciwieństwie do sakralnej strefy religii. [...] Wygląda na to, że aby być uznanym za nowoczesnego 
artystę, trzeba zapłacić utratą wiary, albo nawet zawarciem diabelskiego paktu, jak to opisuje 
Tomasz Mann w Doktorze Faustusie. Tylko wyjątkowo, po wielu walkach, udaje się pogodzić własną 
wiarę ze sztuką i wtedy otrzymujemy Cztery kwartety T. S. Eliota”.

10 O uważności w kontekście ćwiczeń duchowych w interpretacji kultury nowoczesnej zob. m.in. 
p. H a d o t: Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Przeł. J. D o m a ń s k i. Warszawa 1992; Czym jest 
filozofia starożytna? Przeł. p. D o m a ń s k i. Przedm. J. D o m a ń s k i. Warszawa 2018. Znaczącą 
pozycją z kręgu tej problematyki jest także książka D. C z a i  Znaki szczególne. Antropologia jako 
ćwiczenie duchowe (Kraków 2013). Problematyce ćwiczeń duchowych w twórczości Miłosza poświęca 
osobny rozdział J a r z y ń s k a  (op. cit.).

11 Zob. J. C z a p s k i, Patrząc. Wybór, przedm., posł. J. P o l l a k ó w n a. Kraków 2016, s. 62: „Zdzi-
wiłby się, kto nie zna bliżej świata malarskiego, jak pewne powiedzenia Cézanne’a, uwagi i myśli, 
tylokrotnie dyskutowane i cytowane, wrosły w krew artystów malarzy dzisiejszych, pozornie tak 
od siebie dalekich”. Dalej do pozycji tej odsyłam skrótem P. Inne publikacje J. C z a p s k i e g o 
oznaczam następująco: C = Czytając. Wybór, oprac., wstęp J. Z i e l i ń s k i. Kraków 2015; PZL = 
J. C z a p s k i, Pamiętając. „Zeszyty Literackie” nry 44–45 (1993, nr 4 – 1994, nr 1); WS = Wyrwa-
ne strony. Oprac. J. P o l l a k ó w n a, przy współpr. p. K ł o c z o w s k i e g o. [Paris–Lausanne] 1993. 
Ponadto stosuję skrót S = p. S l o t e r d i j k, Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice. Przeł. 
J. J a n i s z e w s k i. Wstęp A. Ż y c h i ń s k i. Warszawa 2014. Liczby po skrótach wskazują stro-
nice.
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Radykalne podporządkowanie życia pracy twórczej, skoncentrowanej na pona-
wianiu prób „dotknięcia samych korzeni bytu, nieuchwytnego źródła wrażeń” 
i przemienieniu się artysty w „światłoczułą płytę” 12, postrzegał Czapski jako dzia-
łania mające na celu osiągnięcie doskonałości. Widział w tym równocześnie „naiw-
ność i głupotę” 13 (bo czyż można kiedykolwiek osiągnąć cel...), jak i oczyszczającą 
ascezę, która sprawiła, że Cézanne’a już za życia otaczała aura świętości. Przecho-
dzenie artysty przez kolejne fazy kontemplacji natury porównywał do stanów eks-
tazy mistyków (przede wszystkim św. Jana od Krzyża) 14, uważając, że:

Przemyślenie, przeprowadzenie analogii między kontemplacją religijną a na przykład kontemplacją 
cézanne’owską mogłoby być punktem wyjścia, wykorzystania dla sztuki całej skarbnicy wiedzy o kon-
templacji, którą znaleźć możemy w literaturze mistycznej. [P 113]

Nie tylko doskonałość, ale nawet celowość są nieosiągalne w praktykowaniu 
uważności, mającej trzy wektory: skierowane na przedmiot poznania, na przedmiot 
tworzenia i zarazem na „ja” dążące do przemiany wewnętrznej. Ten trzyelemento-
wy układ sił pojawiający się w sytuacji, gdy podmiotem jest artysta, decyduje 
o partykularności praktykowania uważności w sferze sztuki. Oczywiście, takiej 
sztuki, która zakłada istnienie Realnego i uznaje odniesienie do niego za istotną 
wartość.

Problem uważności był zwykle postrzegany w perspektywie relacji temporalnych. 
Czapski chętnie przywoływał zdanie z listu malarza do Émile’a Bernarda, pisanego 
rok przed śmiercią: „Teza do rozwinięcia – niezależnie, jaki jest nasz temperament 
i nasza potęga w obecności natury – dać obraz tego, co widzimy, zapominając 
wszystko, co się przed nami u k a z a ł o” (P 64). Ta myśl wprowadzała dwa kluczo-
we zagadnienia o charakterze nieprzekraczalnych aporii. „Teraz”, które jest rdze-
niem uważności, odznacza się restrykcyjnością pod względem ontologicznym, 
artystycznym i etycznym: eliminuje bowiem z horyzontu przeszłość i przyszłość, 
redukuje pamięć, przynosząc „zbawienie” w empatycznym doświadczeniu jedności 
z przedmiotem.

Do takiego aspektu uważności odwoływał się też Miłosz; jego Uważność ewo-
kuje podwójne doświadczenie czasu: w centrum umieszcza epifaniczny błysk, 
oderwany od tego, co było, i tego, co będzie. Równocześnie, Miłoszowe „teraz” ule-
ga spacjalizacji, jakby promieniuje w głąb – „zamieszkać w teraz” ma szczególny 
odcień oksymoronu. Czas chwili jest zatem czasem niemożliwym, uważność za-
gęszcza czas wyrwany z jego wiecznego flux. Miłoszowa uważność nie stanowi 
przedmiotu refleksji teoretycznej, to dla poety jednak mindfulness, z jego aspektem 
praktycznym, to szczególny instrument weryfikacji twórczości jako praxis. Poezja 

12 p. C é z a n n e, Być światłoczułą płytą (z rozmów z Joachimem Gasquetem). W: R. M. R i l k e, 
Cézanne. Przeł. A. S e r a f i n. Wstęp A. Z a g a j e w s k i. Warszawa 2015, s. 101. O fenomenie 
recepcji myśli i biografii Cézanne’a pisałam w książce Świat artysty. Modernistyczne estetyki two-
rzenia (Kraków 2018). 

13 J. C z a p s k i, Świat w moich oczach. Paris 2001, s. 115.
14 Zob. P 112–113: „wykres tych stanów [jest] tak nieraz identyczny w swych załamaniach i uniesie-

niach, w świadomych cofaniach się ku modlitwie bardziej materialnej, że najbardziej świecko 
nastawiony artysta powinien by się nad tym zastanowić. [...] Chcę być dobrze zrozumiany: nie 
chodzi mi wcale o sztukę religijną [...]. Chodzi mi o sztukę w ogóle [...]”. 
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wyrastająca z uważności powinna mieć moc terapeutyczną: leczyć z chorób pamię-
ci, uzdrawiać męczenników sumienia. A zatem czas inaczej niż w potocznej wiedzy 
leczy rany – nie przez to, że płynąc stwarza dystans i wymazuje obrazy pamięci, ale 
dzięki temu, że je wzmacnia, syntetyzuje i translokuje poza doświadczenie zmysło-
we i świadomościowe. 

Czapski pisząc swój hymn o chwili, postawi też mocny warunek etyczny:

człowiek żyje dzięki sekundom innego wymiaru, czasem dosłownie ułamkiem sekundy [...]. Ale co dają 
te iskry, co zmieniają, czy o krok posuwają nas czynnie w życiu? [...] Myślę, że te chwile zobowiązują, 
kiedy ich nie wykorzystujemy, kiedy one się nie odbijają w planach, [...] to my te chwile z d r a d z a m y. 
[WS 61] 

Dla Czapskiego, zafascynowanego dziełem Cézanne’a, formuła „zamieszkania 
w teraz” ewokowała dylemat pogodzenia pamięci o mistrzach i tradycji z chwilowo-
ścią oraz niepowtarzalnością własnego spojrzenia (klasycyzm versus impresjonizm). 
Oznaczała także, co ciekawsze, zgodę na niedoskonałość estetyczną, niedokończe-
nie, czyli puste miejsce na obrazie, które zyskuje najwyższą wartość autentyczno-
ści doświadczenia artysty:

Chodzi tu o sprawę pozornie drobną, a niezmiernie ważną. Cézanne w swoich płótnach nie wahał 
się zostawiać białych plam, w jego szkicach między każdą plamą widzimy nieraz biel płótna, bo chodzi-
ło mu najbardziej o rzetelne położenie farby, każdej plamy, bardziej niż o przekaz tego czy innego pej-
zażu, tego czy innego portretu. Dla mnie tu się zaczęła lekcja Cézanne’a [...]. [P 423–424]

„Musisz życie swe odmienić”

Spośród wielu wspomnień o Czapskim, tworzących niebywale rozległą i barwną 
konstelację portretową, celna uwaga Jeanne Hersch jest godna przypomnienia. Ta 
uczennica Heideggera i Jaspersa, przyjaciółka i tłumaczka Miłosza, w swojej książ-
ce Eclairer l’Obscur (1986) pisała:

Kiedy poznałam Czapskiego w 1948, od razu zrozumiałam, co to za człowiek. Ten malarz, rysownik 
i pisarz jest postacią wyjątkową. Nie spotkałam nigdy kogoś, kto sięgając tak bardzo w głąb siebie, tyle 
pracowałby nad sobą. Jest w nim jakiś rodzaj otwarcia, zgoda na przenikanie wszelkiej myśli i doświad-
czenia do samej głębi jego istoty i zdolność do ich transformacji. W Nowych poezjach Rilkego jest taki 
wiersz, który nazywa się Starożytny tors Apolla. Poeta opisuje antyczny tors w sposób doskonale pla-
styczny i nieoczekiwanie kończy opis wersem: „Du musst dein Leben ändern”, „M u s i s z  t w o j e  ż y c i e 
z m i e n i ć”. W s z y s t k i e  d o z n a n i a  C z a p s k i e g o  z  z a k r e s u  k u l t u r y  p r o w a d z ą  d o 
t e g o  i m p e r a t y w u. P o s i a d a  z u p e ł n i e  j e d y n y  t a l e n t  u w a g i  i  o d b i o r u; nie mówiąc 
już o jego zachowaniu się wobec innych i zdolności cierpienia dla innych, nieporównanie żywszej niż 
u większości ludzi. I ten rodzaj wrażliwości trzeba mu było złączyć z życiem nieprawdopodobnie pod-
danym wydarzeniom naszego wieku. [PZL 132–133; podkreśl. M. P.]

Ten trop interpretacji fenomenu Czapskiego wydaje się szczególnie trafny 
w kontekście problematyki uważności. Przywołajmy dwa teksty filozoficzne, które 
także uruchamiają frazę Rilkego.

Hans Georg Gadamer napisał w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku artykuł 
Rainera Marii Rilkego interpretacja istnienia, rozpoczynający się od stwierdzenia: 

Poezja Rilkego stanowi nie tylko przedmiot badań literackich, ale jest dla dzisiejszego człowieka 
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przedmiotem prawdziwie filozoficznym [...] – pobudką do autorefleksji i dyskusji z wizją świata, jaką 
podsuwa poeta 15. 

Sam Gadamer w wielu swoich tekstach nie tylko analizuje i komentuje Rilkego, 
ale często wypowiada się słowami Rilkego, anektując je do własnego dyskursu bez 
żadnego sygnału dystansu wobec cudzego słowa; fundamentalny szkic Estetyka 
i hermeneutyka zamyka frazą: 

W dziele sztuki stykamy się z czymś bliskim, a jednocześnie to zetknięcie w zagadkowy sposób 
wstrząsa nami i burzy zwyczajność. W radosnej i strasznej grozie dzieło sztuki oznajmia: To jesteś ty – 
ale mówi także: Musisz zmienić swoje życie 16. 

Gadamer nie mógł przewidzieć, że ten jeden wers Rilkego będzie brzmiał przez 
kolejne dekady w uszach wielu filozofów i artystów, stając się wyjątkowo rozpozna-
walnym i komentowanym przedmiotem filozoficznym. Pół wieku później potrafił to 
już zaświadczyć współczesny filozof Peter Sloterdijk; swoją kontrowersyjną książkę 
Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice (2009) poświęcił przedstawieniu 
koncepcji nowego modelu człowieka: człowieka ćwiczącego, trenującego, homo re-
petitivus, homo artista. Rozpoczyna ją od wnikliwej analizy wiersza Rilkego Archa-
iczny tors Apolla, w pełni świadom rytualnego zgoła czerpania ze słów poety:

ostatnie dwa wersy sonetu pociągały za sobą czytelnika od zawsze. Budzą one poczucie doniosłości, 
przez co uwalniają do lotu cały utwór liryczny – jakby był on tylko wehikułem unoszącym nas ku szczy-
tom punktu kulminacyjnego, stworzonym tylko dla niego. Dwa ostatnie wersy: „każdy atom głazu / 
widzi cię. Musisz życie swe odmienić”, zrobiły faktycznie karierę niemal niezależną od reszty utworu 
i zapadły głęboko w pamięć nie tylko wielbicielom Rilkego i liryki, ale ludziom wykształconym w ogóle. 
[...] 

[...] Nie trzeba być koniecznie marzycielem, żeby zrozumieć, dlaczego właśnie dwa końcowe zdania 
rozwinęły niezależne życie. W swojej gruntownej zwięzłości i mistycznej prostocie promieniują jakąś 
ewangeliczną energią, której nie dostrzeżemy w prawie żadnym innym sformułowaniu nowszej sztuki 
języka. [S 32–33]

Według Sloterdijka kluczowym momentem utworu jest przejście od wypełnia-
jącej prawie cały wiersz części ekfrastycznej do końcowego wezwania. Opis torsu 
Apolla ewokuje doskonałość nowego rodzaju, wywodzącą się z formy kalekiej i su-
rowej, natomiast najbardziej sugestywne ostatnie dwa wersy z ogromną siłą ape-
latywną „artykułują pełne zdanie bytu” (S 31). To ontologiczne przesłanie rzeźby 
mówi mocniejszym głosem niż jej wymiar boskiej apollińsko-dionizyjskiej reprezen-
tacji. Imperatyw ostatniego zdania Sloterdijk postrzega jako „estetyzujący przekład 
etyki” (S 35), „imperatyw absolutny – metanoetyczny rozkaz rozkazów” (S 36). 
Zmierza jednak przede wszystkim w stronę interpretacji, której centralna teza do-
tyczy somatyzacji i despirytualizacji ascezy oraz wszelkiego typu „napięć wertykal-
nych” we współczesnej kulturze. Jego przekład i egzegeza formuły „Musisz życie 

15 H.-G. G a d a m e r, Rainera Marii Rilkego interpretacja istnienia. W: Rozum, słowo, dzieje. Szkice 
wybrane. Wybór, oprac., wstęp K. M i c h a l s k i. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z, K. M i c h a l s k i. 
Warszawa 2000, s. 240–241.

16 H.-G. G a d a m e r, Estetyka i hermeneutyka. W: jw., s. 141.
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swe odmienić” odwołując się, nie tylko retorycznie, do perswazyjnego stylu współ-
czesnych trenerów mindfulness, brzmi:

Wyzbądź się swego przywiązania do wygodnego życia – pokaż się w gimnazjum (gymnos, nagi), 
dowiedź, że nie jest ci obojętna różnica między doskonałym a niedoskonałym, zademonstruj, że osią-
gnięcie – znakomitość, areté, virtù – nie są dla ciebie obcymi słowami, przyznaj, że istnieją dla ciebie 
motywacje do nowych wysiłków! Przede wszystkim: podejrzenie, że sport jest tylko sprawą dla głupków, 
dopuść tylko w tym stopniu, w jakim jest ono rzeczywiście uzasadnione [...]; nie ufaj filistrowi w tobie, 
który twierdzi, że jesteś w porządku taki, jaki jesteś! Usłysz głos dochodzący z kamienia, nie sprzeciwiaj 
się wezwaniu do formy! Nie przegap okazji trenowania z bogiem! [S 39–40]

Funkcjonujące współcześnie nurty mindfulness i antropotechniki proponują 
określone praktyki kulturowe, odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom uczestni-
ków kultury. Anektują one starożytne i nowoczesne, teologiczne i świeckie tradycje 
„troski o siebie”. Sięgają także, jak sądzę, do sfery doświadczeń estetycznych, 
czerpiąc inspiracje płynące z praktyk artystycznych. Koncepcji „człowieka ćwiczą-
cego” Sloterdijka patronuje artysta i akrobata. Uważność i ćwiczenia duchowe 
stanowią szczególną jedność aktywności podmiotu według wspomnianej zasady 
triadycznego układu sił: „ja”, przedmiot poznania i przedmiot kreacji. Artyści no-
woczesnej kultury wysokiej dostarczają mikromodeli dla tego rodzaju najnowszych 
projektów kulturowych.

„Kultura jest regułą zakonną”

„Kultura jest regułą zakonną” – to Sloterdijk przypomniał owo zagadkowe sformu-
łowanie 60-letniego Ludwiga Wittgensteina. Niezależnie od znaczenia, jakie przy-
pisał temu zdaniu twórca ponowoczesnej antropotechniki, stanowi ono intrygują-
cy klucz do kultury ascezy i obowiązującej w niej „etyki redukcji”. 

K o l e k c j o n e r  l i t e r a t u r y  m ą d r o ś c i o w e j

Gadamer czytał poezje Rilkego jako literaturę mądrościową, szukając w niej inspi-
racji filozoficznych. Wydaje się, że nowocześni artyści poszukujący mądrości – od-
najdywali ją przede wszystkim u innych artystów; zarówno wybór lektury, jak i styl 
jej percepcji jest bowiem zazwyczaj naznaczony szczególnym piętnem pragmatyzmu, 
nieczęsto stanowiącego cechę postawy filozoficznej. Pragmatyzmu wynikającego 
z takiego stosunku „ja” do przedmiotu, który zakłada przekształcenie artystyczne 
rzeczywistego, oraz wpisującą się w nie wewnętrzną przemianę podmiotu przed, 
w trakcie i/lub po akcie tworzenia.

Czapski pozostawił po sobie 250 kajetów Dziennika, a także eseje, wspomnienia, 
listy; był również zapalonym czytelnikiem wszelkiego rodzaju dokumentów osobi-
stych. O tym, jaką rolę odgrywają pamiętniki, dzienniki, listy malarzy, pisał przy 
okazji edycji Pamiętnika Tadeusza Makowskiego w 1961 roku. Ubolewał nad bra- 
kiem tradycji kultywowania „klimatu myśli malarskiej” w polskiej literaturze, wska-
zując na chwalebny wyjątek Stanisława Witkiewicza: „Zawsze uderzało mnie, jak 
mało mamy w naszym malarstwie bezpośrednich dokumentów tradycji, dzienników, 
tekstów malarskich pisanych przez malarzy, listów” (WS 37). Wypowiadając się 
w imieniu swojego pokolenia i kręgu znanych mu osób, przekonywał, jak nikłe 
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znaczenie miały dla nich teksty historyków i krytyków sztuki w przeciwieństwie do 
tego, co „pisali, myśleli i wypowiadali” artyści: 

Nie było chyba nikogo wśród nas, kto by nie czerpał z francuskiego dziewiętnastego wieku od 
Dziennika Delacroix, poprzez Fromentina, Odilon Redona, Pissara, po listy van Gogha, pisma Gau- 
guina – każde słowo z każdego listu i każdej wypowiedzi Cézanne’a po boutades Picassa i jemu współ-
czesnych. Ileż dla m e d y t a c j i  m a l a r s k i e j, dla rzemiosła malarskiego dają Dzienniki i inne teksty 
Delacroix po świeżo wydanego Jean Colin. Jakie dają poczucie wspólnoty, jak każdy z nich nieraz nawet 
wielokrotnie nawraca do swoich momentów wahania, bezsilności, nadziei [...]. [WS 37; podkreśl. M. P.] 

Literatura mądrościowa, jakiej szuka artysta, jest literaturą „użytkową” nie 
dlatego, że uczy rzemiosła, ale przede wszystkim dlatego, że służy „medytacji”, 
warunkującej w jakiś szczególny sposób tworzenie. Cała sfera osobowości z jej 
energią, siłą kreacji, emocjami, wyobraźnią żywiła się tym swoistym „poczuciem 
wspólnoty” rodziny artystów, która komunikowała się ze sobą zarówno przez ma-
larskie artefakty, jak i przez świadectwa tekstowe przekraczające bariery czasu 
i miejsca. 

Więź, jaka rodziła się w lekturze dokumentów osobistych, obejmowała nie tyl-
ko malarzy czy artystów w ogóle. Czapski był kolekcjonerem „książek-wyznań”, 
nasyconych żywą materią konkretnej biografii. Wielokrotnie powraca w jego wypo-
wiedziach zdanie z Pamiętnika Stanisława Brzozowskiego, mające moc silnego 
argumentu: „co nie jest biografią – nie jest w ogóle”. Wybierane przez Czapskiego 
lektury wpisywały się w fundamentalną regułę „Musisz życie swe odmienić”. W szki-
cu zatytułowanym Ja, poświęconym przede wszystkim dziennikom Maine de Bira-
na deklaruje, iż owe „książki-wyznania” odczuwa jak część własnej biografii: „Te 
dzienniki, te kartki z notatników, francuskie, polskie, rosyjskie, k a r m i ł y  mnie, 
uczyły, towarzyszyły wewnętrznie, upokarzały czy dodawały otuchy” (C 142) 17. 

Etyka redukcji każe okrawać teksty literackie do najbardziej pożytecznych 
cytatów, stających się „złotymi gwoździami”, „które trzymają w życiu naprawdę” 18. 
Uważność lektury przypomina koncentrację sił umysłowych i mięśni rybaka, goto-
wego, dzięki czujności, wyłowić z zalewu słów najcenniejszy okaz. 

Wycięte z całości utworu fragmenty zaczynają żyć w pamięci Czapskiego, stając 
się partnerami w myśleniu i tworzeniu, dając nadzieję, podsycając pragnienie ak-
tywności. Te słowa zapisane cudzą ręką ożywają dzięki uważności czytelnika, ale 
i bricoleura, który je wybrał, przykroił do swoich potrzeb i – często – zestawił z in-
nymi cudzymi słowami, aby zyskały wartość blasku chwili. W tych, wydawałoby 
się, racjonalnych wyborach dominuje mechanizm swoistej wersji Proustowskiej 
memoire involontaire. Początkowo Czapski był kolekcjonerem cytatów, mógł tworzyć 
wypisy z europejskich „ksiąg użytecznych”, zapamiętanych zazwyczaj w oryginale. 

17 M. J a n i o n  w eseju Dziwaczny wzrost (w zb.: Czapski i krytycy. Antologia tekstów. Wybór, oprac. 
M. K i t o w s k a - Ł y s i a k, M. U j m a. Lublin 1996, s. 337) zasadniczy rys intymnego pisarstwa 
Czapskiego ujęła tak: „Dziennik Czapskiego to niejako protokoły walki o »świadomość życia« w sztu-
ce, o uzyskanie spotęgowania tej świadomości. Dzieje się to w aurze pełnej poczucia odpowiedzial-
ności, że się nie dopuściło żadnej zdrady. Gdyż »świadomość życia« w sztuce jest dla Czapskiego 
przede wszystkim kategorią etyczną”. 

18 W. K a r p i ń s k i, Złote gwoździe. W: Portret Czapskiego. Warszawa 2015, s. 108.

II-13.indd   189 2019-12-11   11:59:19



DLA JUBILATA190

Z czasem przestrzeń tych tekstowych rozbłysków kurczy się, lecz także nabiera 
jeszcze większej mocy epifanii:

Skąd naraz – „ten trud, co mnie zabijał” – strzępy strzępów Wyspiańskiego! Jego wiersze? Jego 
sztuki? Ależ nie, to on sam, ta jego „mowa własna”, otaczające go maski [...]. 

Więc co? Już nie strzępy wierszy, coraz to nieściśle sobie powtarzane, ale słowa wyrwane są mi 
bliższe niż Miłosz, niż Zbyszek Herbert [...]. Naraz wracają mi te teksty, nie teksty, słowa, ta garść, 
garsteczka. [...] 

[...]
Co zostaje naprawdę, to „poezja i dobroć”. Może tak właśnie jest dobrze, i te moje strzępy słów, 

które budzą inne i inne skrawki zdań. Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang 19, 
w wierszu Rilkego [...]. [WS 162–163]

Te strzępy strzępów słów znajdują u Czapskiego rychło swój odpowiednik 
w fantazji malarskiej; wyświechtany, banalny i nachalnie patetyczny wizerunek 
Rembrandta przy pracy, otoczonego duchami innych artystów, śledzących każdy 
ruch jego ręki, zyskuje walor obrazu archetypowego, ciągle i od nowa przemawia-
jącego do wyobraźni twórcy. Uważność ma nie tylko moc oświetlania tego, co nowe 
i pierwszy raz ujrzane, ale magię reaktywacji. Słowa i obrazy zrodzone z uwagi 
tworzą najbardziej podniosłą formę uważności, którą Simone Weil nazywała mo-
dlitwą 20. Słowa i obrazy pielęgnowane w naszej pamięci tworzą „ewngeliczny” tekst 
naszego życia – do niego Czapski wracał w rytualnych praktykach odnawianej 
świadomości.

Dla Czapskiego niezbędne w „sztuce życia” są „złote gwoździe”, a dla Miłosza – 
„kapsułki energii”. Takie określenie pojawia się we wstępie do zbioru poezji Jane 
Hirshfield zatytułowanego Uważność: 

W tym początku XXI wieku pisze się mnóstwo poezji i o poezji. Kto wie, czy to rzemiosło nie do-
starcza utworów, które stanowią część sztuki życia. Nie jest to ani wiedza naukowa, ani filozofia, może 
po prostu jakieś utrwalone kapsułki energii przekazywane za pośrednictwem kartek. I w rezultacie coś 
bardzo zbliżonego do modlitwy 21.

S o m a t y z a c j a  a s c e z y:  u w a ż n o ś ć  i  o d d e c h

Pragnienie uważności przenika całe długie życie Czapskiego; uważność była wa-
runkiem uczestniczenia we wszystkich sferach życia artystycznego, towarzyskiego, 
politycznego, które się ze sobą tak ściśle, a czasem paradoksalnie splatały. 

Książki-cytaty-strzępki – to znaki kurczącej się wraz z upływem czasu kultu-
rowej przestrzeni uważności Czapskiego. Naturalny proces przynoszący kolejne 
stopnie ograniczeń jest stałym motywem zapisów w Dzienniku przez kilka dekad. 
Już w 1965 roku, a zatem mając 69 lat, pisarz wnikliwie badał zmiany, jakie na 
jego uważności wymuszał czas:

Starość: wzrost godzin bezmyślnych, godzin nieistnienia? Czy koniecznie? Wysiłek, żeby żyć, żeby 
chodzić, kiedy boli krzyż, żeby zdążyć i wszystko zapamiętać, kiedy słabnie pamięć, kiedy rosną l u k i 
w uwadze, kiedy rośnie potrzeba odpoczynku, samotności, a jednocześnie nie wygasł głód obcowania, 

19 W przypisie podano tłumaczenie: „Piękno bowiem jest jedynie przerażenia początkiem”.
20 Cz. M i ł o s z  przetłumaczył tę słynną frazę S. Weil tak: „Uwaga absolutna bez domieszki jest mo-

dlitwą” (S. W e i l, Wybór pism. Przeł., oprac. Cz. M i ł o s z. Kraków 1991, s. 147). 
21 Cz. M i ł o s z, wstęp w: J. H i r s h f i e l d, Uważność. Przeł. M. H e y d e l. Kraków 2002, s. 7.
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kiedy imaginacja, pragnienia są młodsze od ciała, które już trzeba dźwigać. Ale w zamian myśl może 
być głębsza – doświadczenie lat pracy i przecież myśli, lat ż y c i a  [...]. Ale trzeba nie dawać się unieść 
imaginacji, wiedzieć, na co cię stać i na co nie, o g r a n i c z a ć  s i ę. [...] 

[...]
[...] Starość to świadomość, ale ona jest na coś zdatna tylko, jeżeli się z niej wyciąga precyzyjne 

wnioski, na początku pracy jakby naraz narośnięcie o s t r o ś c i  widzenia i całościowości widzenia – 
postęp. Ale jak szybko upadek uwagi. [PZL 30–31]

Miarą pożądania stanu napięcia uwagi są emocje, jakie towarzyszą poczuciu 
niemożności osiągnięcia go. Związane z tym wypowiedzi najbardziej przejmująco 
brzmią w ostatnich, z trudem odszyfrowanych przez bliskich, zapiskach Czapskie-
go z 1993 roku. Uwaga, jakiej wymaga sama egzystencja projektowana według 
określonych reguł, w ostatnich latach słabła; trudności w prowadzeniu Dziennika, 
formułowaniu myśli mówią o skali cierpienia i wysiłku sprostania wyzwaniom:

Jestem znikąd dziś! Jestem nieprzemijająca pauza. [...] Zaczynam znikąd i donikąd. Niedziela ze 
zgubionym kajetem. [...] Coraz mi trudniej myśleć. Gdzie ja, ten naprawdę? Paciorki się rozsypały. [...] 

[...]
[...] P o m i e s z a ł e m  n u m e r y  o s t a t n i c h  d z i e n n i k ó w, c o  j e s t  r ó w n o z n a c z n e 

z a g u b i e n i u  c i ą g ł o ś c i  w  s o b i e. [PZL 6; podkreśl. M. P.]

Czapski zdaje sobie wówczas sprawę, że „kontemplacja może być niekoniecznie 
bezinteresowna” (PZL 7), staje się bowiem orężem w walce o przedłużenie funkcji 
egzystencjalnych, które uznało się za najważniejsze. To czas, gdy bardziej niż kie-
dykolwiek praca intelektu przypomina oddychanie: bywa, że nabieranie powietrza 
jest coraz trudniejsze, lecz nie sposób go zatrzymać: „Chcę, żeby tok moich myśli 
wysechł, ale ten... [...] Czy to uczciwe pisanie? Autentyczność i nieświadomość” 
(PZL 8). Tej jedności fizjologicznych uwarunkowań organizmu z aktywnością du-
chową i intelektualną Czapski był zawsze świadom: 

Pisanie dziennika w miarę lat staje się oddechem i z natury rzeczy „oddychamy” nie według planu, 
piszemy, o czym myślimy, co odczuwamy z chwili na chwilę, bez ustalonej z góry hierarchii ważności 
(kieruje nami tylko mniejsza lub większa siła przeżycia w chwili pisania, a nie logika i t o, t o  jest 
dziennik: ile tam zainteresowania sobą, swoim ciałem, swoim nastrojem!). [WS 93]

Wojciech Karpiński wspominając swoje rozmowy z Czapskim i wypowiadane 
przez niego frazy, przywołał tę dobrze zapamiętaną, jedną z ostatnich usłyszanych 
od przyjaciela – swoisty autokomentarz do całego dzieła życia: „Opowiadałem swój 
oddech” (PZL 45). 

Nie tylko pisanie, także rysowanie miało dla Czapskiego funkcję oddychania:

Moja radość życia? Chyba to słowo znaczy: wola życia, pracy po odnalezieniu się w samotności, 
i wyraża się w tym, że znowu oddycham swoim oddechem, znowu widzę, oddycham oczami. [WS 83] 

Te dwie podstawowe aktywności: pisanie i rysowanie, biegnące równolegle na 
kartach Dziennika w tym szczególnym uzdolnieniu Doppelbegabung mają znaczenie 
funkcji życiowych, biologicznych i duchowych.

Podobny obraz somatyzacji procesu tworzenia znajdziemy u Miłosza. Marek 
Zaleski w interesującym szkicu Od „grzechu anielstwa” do „uważności”, czyli poezja 
jako instalowanie się w świecie przywołuje jedną z ostatnich fraz poety: „Zapisy 
mego czucia, że żyję, oddycham. Tym były moje wiersze, więc hymnami wdzięcz-
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ności. A zarazem z tym byłem świa domy nieszczęścia, skaleczenia” 22, jak też tę 
ważną deklarację: 

Poezja jest energią. Otóż istnieje we wszechświecie tajemnicze wspólnictwo pomiędzy ener gią, 
ruchem, rozumem, życiem i zdrowiem. Czy są pesymistyczne czy optymistycz ne, wiersze są zawsze 
pisane przeciwko śmierci 23. 

Czapski powiedziałby, że nie tylko przeciwko śmierci, także przeciw acedii – 
martwocie za życia. Ten wątek refleksji zarówno u Czapskiego, jak i u Miłosza ma 
wspólnego przewodnika w osobie Simone Weil. Czapski wielokrotnie, jakby zadzi-
wiając siebie samego, potwierdzał wpływ jej myśli, które wydobywały go z marazmu, 
słabości, zmęczenia. W Dzienniku z 11 stycznia 1970 „po pracy”, w poczuciu zna-
lezienia się „w ciemności” sięga do korespondencji Weil, cytując jej słowa: 

żyłam i pracowałam z codziennym uczuciem, że moje intelektualne możliwości były literalnie w przeded-
niu zupełnego wygaśnięcia... ale są skarby miłosierdzia dla tych, którzy pragną prawdy. Nie mogą oni 
pozostawać w ciemności. Ale w zamian za to miłosierdzie jest obowiązek wszystko podeptać (piétiner) 
w sobie samym prędzej, niż ścierpieć, niż przyjąć przeszkodę, zgodzić się z jakąkolwiek przeszkodą na 
drodze ku prawdzie. [PZL 39]

Emocjonalny komentarz Czapskiego do tych słów rozpoczyna się tak: 

Dlaczego, dlaczego ta szalona, ta wariatka, nie Pismo Św. ani Izajasz nie pomagają mi, nie pokrze-
piają, jak ona. Szalona? Wariatka? ale to „piétiner”, to okrucieństwo wobec siebie [...]. [PZL 39] 24

Imperatyw czujności i energii wypływający ze źródeł metafizycznych bądź prze-
słanek etycznych zwykle był u Czapskiego przesycony wątpliwościami, sceptycy-
zmem, niepewnością.

T r e s u r a  w e w n ę t r z n a

Przedmiotem uważności dla Czapskiego okazuje się cała rzeczywistość: natura 
i dzieła sztuki, człowiek, ten Inny i „ja”, przedmioty i myśli, obrazy i słowa, rzeczy 
codzienne i sytuacje wyjątkowe w swojej drastyczności oraz te niezwykłe w pięknie. 
Stan uważności nie jest kontemplacją rzeczywistości percypowanej zmysłowo, jest 
aktywną postawą czujności wobec świata, nie pozwalającą uronić nic z tego, co 
zostało nam dane. Czuwanie wymaga stałego pobudzania i samodyscypliny. W ca-
łym bogatym życiu Czapskiego krzyżowały się motywacje etyczne, metafizyczne 
i estetyczne. Głębokie poczucie odpowiedzialności za innych współbrzmiało z ewan-
gelicznym wezwaniem do czujności z przypowieści o Pannach Mądrych i Głupich. 
Napięcia uwagi wymaga każda chwila, mogąca nagle zmienić się w tę ostateczną. 
Trzeba wyposażyć się we wszystkie dostępne narzędzia gotowości, by sprostać 

22 Cz. M i ł o s z, Wiersze ostatnie. Kraków 2006, s. 7. Cyt. za: Z a l e s k i, op. cit., s. 30.
23 Cz. M i ł o s z, Rencontre Mondiale de Poésie. W: Zaczynając od moich ulic. Paryż 1975, s. 346. Cyt. 

jw.
24 Te słowa, skierowane do siebie, a będące częścią trwającego wiele lat dramatycznego sporu z Weil, 

Czapski także wykrzyczał. Jak opowiada A. Z a g a j e w s k i  w znakomitym i poruszającym eseju 
Piłowanie i błysk (w zb.: Czapski i krytycy, s. 527), Czapski podczas przedstawienia poświęconego 
życiu mistyczki uprzedził kwestię aktorki wcielającej się w Simone Weil i z widowni krzyknął „Elle 
est folle! [Ona jest szalona!]”. 

II-13.indd   192 2019-12-11   11:59:19



MAgDAlenA pOpIel   Praktykowanie uważności i kultura ascezy 193

wyzwaniu gwałtownej odmiany czasu. Czujność wymaga racjonalnych atrybutów, 
asekuracji, zabiegów zabezpieczających i ograniczających ryzyko niesprostania 
chwili. Nie leży tylko po stronie instynktu, jest owocem pewnej sprawności, kon-
dycji; ostatnie zdania jednego z tekstów towarzyszących Czapskiemu całe życie, 
Contre Sainte-Beuve Prousta, brzmi: 

Dochodzi się do wieku, kiedy talent słabnie tak jak pamięć; m u s k u ł  u m y s ł u, który uruchamia 
pamięć wewnętrzną i wspomnienia świata, traci siły. Bywa, że wiek ten trwa całe życie, bo t e g o  m i ę-
ś n i a  n i e  ć w i c z y m y, bo przedwcześnie spoczywamy na laurach... [PZL 143; podkreśl. M. P.]

„Muskuły umysłu” zachowują sprawność dzięki ćwiczeniu się w czujności:

Łaska radości życia, gdzie wszystko może się przemienić w radość, w błogosławienie życia – nie od 
ciebie zależy. Od ciebie zależy to, co S. W. nazywa dressage (tresura wewnętrzna), która musi być zawsze; 
i zdolność czekania, ogromna wytrwałość w czekaniu. „Chce mi się” – to jest przecie wola życia, najbar-
dziej uzależniona od wszystkiego, od nastroju, najszybciej przemijająca, na niej jednej nie można nic 
budować, ją można wykorzystywać, k i e d y  j e s t, nic więcej, a do śmierci musi być dressage, nie „mi 
się chce”, a „ja chcę” – to jest podstawa. [WS 107]

Owa tresura wewnętrzna dotyczyła treningu uważności. Słowa Weil zapadły 
Czapskiemu w pamięć tak głęboko, iż stały się miarą jego własnego życia, a także 
życia wszystkich innych, których gromadził wokół siebie w swojej imaginacyjnej 
kolekcji słów obrazów. Tak jest np. z jego ulubionym de Biranem:

„[...] n i e  k ł a m a ć  i  m i e ć  n a p i ę t ą  u w a g ę” – to zdanie Simone Weil może służyć za epigraf 
całego życia Birana. Wpatrując się nieustannie w siebie, pisząc ciągle o sobie, ten człowiek o twarzy jak 
z portretu Greuze’a „nie kłamał i miał zawsze napięta uwagę”. [C 152; podkreśl. M. P.]

Uważność była przez Weil postrzegana nie tylko z perspektywy teologicznej 
i etycznej, także – wolicjonalnej. Przekonanie o wyższości uważności nad wolą było 
dla Czapskiego istotnym przesłaniem. Przywołując opinię Gustave’a Thibona ze 
wstępu do pośmiertnie wydanej La Pesanteur et la grâce skupia się pisarz na za-
gadkowej frazie z tej książki: „Trzeba być obojętnym na dobro i zło, ale naprawdę 
obojętnym, to znaczy na jedno i drugie kierować jednakowo światło uwagi”. I z wy-
wodów Weil wyciąga fundamentalny wniosek: „n i e  w o l a, a  u w a g a  m o ż e  n a s 
p c h n ą ć  n a p r z ó d  n a  d r o d z e  r o z w o j u” (C 151). Uważność to jedna z naj-
bardziej niejasnych i zagadkowych miar, jaką Czapski przykładał do „sztuki życia”. 
Uważność rozpięta pomiędzy duchem a ciałem, świadomością a nieświadomością, 
ruchem a bezruchem, należąc do, jak by powiedział Sloterdijk, „uniwersum ludzkich 
napięć wertykalnych” (S 20), czyniła z Czapskiego „artystę przemienienia” 25.

P o k ó j  C z a p s k i e g o

W sztuce, a także w refleksji nad nią w XX wieku ugruntowuje się przekonanie nie 
tylko o słabnącej aurze dzieła sztuki, ale również o jego zanikającym statusie 
w świecie artystycznym. W latach sześćdziesiątych zaczęto kwestionować koniecz-

25 Celowo przywołuję tu tytuł eseju M. J a n i o n  Artysta przemienienia (w zb.: Czapski i krytycy) 
poświęconego Czapskiemu, a nawiązujący do romantycznego „przeanielenia”, aby skonfrontować 
różne style próbujące nazywać podobne fenomeny. 
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ność materialnego istnienia artefaktu, do czego sztuka konceptualna starała się 
dostarczyć argumentów. Równolegle z tym procesem rosło znaczenie wszystkiego, 
co należało do praktyk „okołoartefaktycznych”. 

Wszystkie kolejne kroki podejmowane przez artystę – szkice, rysunki, modele, studia, nieudane 
bądź porzucone próby, myśli, rozmowy – są interesujące. Pokazują bowiem proces myślowy artysty, 
który czasami jest ciekawszy niż końcowy produkt. 

– powie współczesny estetyk 26. Ze strony samych artystów płynęły sugestie kieru-
jące zainteresowanie na proces twórczy i podmiot. Literaturoznawstwo z jego nowym 
spojrzeniem na dokumenty osobiste, krytyka genetyczna, antropologia i socjologia 
w ciągu ostatnich dekad wzmocniły tę tendencję.

To wszystko, co możemy znaleźć w świecie Józefa Czapskiego – my, którzy nie 
mieliśmy okazji go znać – staje się dostępne poprzez materię świadectw i spuściznę 
artystyczną. Jest w Krakowie miejsce dedykowane Józefowi Czapskiemu. Z inicja-
tywy jego przyjaciół, przede wszystkim Krystyny Zachwatowicz i Andrzeja Wajdy, 
powstała wyjątkowa przestrzeń nawiązująca do formuły muzeum biograficznego, 
a jej punkt centralny stanowi niewielkie pomieszczenie, będące rekonstrukcją po-
koiku z Maisons-Laffitte, w którym Czapski spędził kilka dekad. Oryginalne meble 
(nawet okiennice, drzwi i framugi), przedmioty codziennego użytku, sztalugi z nie-
dokończonym obrazem odtwarzają materialną, ascetyczną przestrzeń życiową ar-
tysty. Brakuje w niej tylko szczupłej, wysokiej postaci, jak sam żartobliwie mówił, 
„największego polskiego malarza”. Pokój Czapskiego – zwykłe, zniszczone, wytarte 
rzeczy, przedmioty „bezkształtne i kalekie”, to „nic”, którego artysta zawsze poszu-
kiwał – dziś „trwa i lśni”. Czy wobec tego miejsca możemy powtórzyć: „każdy atom 
głazu / widzi cię. Musisz życie swe odmienić?” Czy wrażliwość, wyobraźnia i ocze-
kiwania człowieka początku XXI wieku, odrzucając autorytet arcydzieł, „zamiesz-
kają w teraz” małego pokoiku i czy to, co w nim usłyszą, zabrzmi jak rilkeańskie 
wezwanie? 

A b s t r a c t
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PRACTISING MINDFULNESS AND THE CULTURE OF TEMPERANCE  
ON JÓZEF CZAPSKI

The article takes up the subject of mindfulness and sees it as a broad concept that functions in various 
spheres of culture and scopes of meanings. The author points at the role that mindfulness performs in 
the artistic and philosophical tradition, as well as in the contemporary developmental psychology and 
late capitalism culture, and also analyses the reflections on “practising mindfulness” in Józef Czapski’s 
and Czesław Miłosz’s creativity. Czapski’s Dziennik (Diary) offers a rich material for reconstructing the 
mindfulness stance as a key aspect of existence, artistic creativity and metaphysical experience. A spe-
cial place in Czapski’s notes is occupied by a somatic approach to the activity of the intellect and the 

26 S. L e W i t t, Paragraphs of Conceptual Art. W zb.: Esthetics Contemporary. Ed. R. K o s t e a n e t z. 
New York 1987, s. 416. Cyt. z: Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce. Red. K. W i l k o-
s z e w s k a. Kraków 2007, s. 203. 
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will. “Practising mindfulness” combines several spheres of activity: intellectual, spiritual, emotional, 
and somatic. In the present article, the pragmatic aspect of mindfulness is prominently displayed in 
setting it within the domain of issues in aesthetics of creation. 

Discerning mindfulness in the context of “spiritual exercises” tradition leads to the formula of 
“culture as a monastic rule” (Ludwig Wittgenstein). A source of inspiration for the contemporary rein-
terpretation of the idea of forming (Bildung) or ancient “care of oneself” is Peter Sloterdijk’s publication 
Du mußt dein Leben ändern (You Must Change Your Life). The Rilkean topos of transformation which it 
uses is a key to the concept of man and artist that we can infer from the entire Czapski’s heritage. 
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SCENARIUSZE UPOKORZENIA W „DZIENNIKACH”  
STEFANA ŻEROMSKIEGO 

„Cierpienia młodego Ż.”

Świat doznań autora, narratora i bohatera dzienników 1 to – na co zwracało już 
uwagę wielu ich komentatorów – nade wszystko świat doznań negatywnych 2. Trud-
no oprzeć się wrażeniu, że dla współczesnego czytelnika to właśnie aura „cierpień 
młodego Ż.”, jak nazwał ją w swym eseju Feliks Netz, stanowi nie lada wyzwanie, 
skłaniając do dystansu lub budząc chęć przekornego czy nawet (jak u Netza) prze-
śmiewczego oporu 3. Diarysta co krok bowiem eksponuje, ba! – celebruje swą pre-
dylekcję do skupiania się na cierpieniu jako przeżyciu konstytuującym podmiot 
i prawie konstytuującym świat. „Chcę być obiektywnym beletrystą, a nie potrafię 
napisać dwu słów, by nie wtrącić mojego: cierpię”  – notuje 13 VIII 1886 (Dz-2 406). 
Kiedy indziej znów (21 IX 1889) jako cel prowadzenia dziennika deklaruje dążenie, 
by „wyłowić z odmętu szamotań się prawidło największe: cierpienie jest prawem 
nieodzownym i zwykłym” (Dz-6 225). 

Zwłaszcza w pierwszych zeszytach dzienników interpretacja cierpienia, rola 
oraz przeżycia cierpiącego modelowane są bardzo wyraźnie i dość świadomie w opar-
ciu o wzorce kulturowe. Gimnazjalista, a następnie student Stefan Ż. 4 opowiada 
o sobie za pomocą znanych mu figur literackich: poety nierozumianego i wyszydza-
nego przez tłum, artysty „wplecionego w koło mąk”, Gustawa-Konrada, Wertera czy 
Hamleta. Znamienne, że jako przewodnik po świecie doznań i uczuć służy Żerom-
skiemu nie tylko wielka literatura, ale też popularne przetworzenia oraz naślado-

1 Cytując w tym artykule Dzienniki S. Ż e r o m s k i e g o  (Oprac., przedm. J. K ą d z i e l a. T. 1–6. 
Warszawa 1963–1966) stosuję skrót Dz. Pierwsza liczba (po łączniku) oznacza numer tomu, a dru-
ga – stronicę. O oscylacji ról autora, narratora i bohatera pisze P. R i c o e u r  (O sobie samym jako 
innym. Przeł. B. C h e ł s t o w s k i. Oprac. i wstęp M. K o w a l s k a. Warszawa 2005, s. 264). Inte-
resujące: Żeromski wcześnie zauważa i komentuje ich splot w swych dziennikach – zob. 2 IV 1885; 
Dz-2 137–138. Mechanizm tej „oscylacji między rolami” analizuje P. R o d a k  w książce Między 
zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, 
Gombrowicz, Herling-Grudziński) (Warszawa 2011, s. 179). 

2 Zob. A. Z d a n o w i c z, Metafizyka i życie społeczne. Stefan Żeromski wobec problemów współczes- 
ności. Warszawa 2005, s. 44. 

3 F. N e t z, Cierpienia młodego Ż. Katowice 2000, s. 14.
4  Odwołuję się tu do pomysłu R. Z i m a n d a, który w monografii poświęconej Dziennikom (Diarysta 

Stefan Ż. Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 57) uznaje je za diariusz przed-pisarza, a ich auto-
ra i bohatera nazywa Stefanem Ż. 
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wania jej motywów i wątków. Cierpienie interpretuje on początkowo religijnie, 
szybko jednak szukać zacznie jego wyjaśnień w teoriach estetycznych i filozoficznych 
czy ideologicznych projektach: u Artura Schopenhauera i Hippolyte’a Taine’a (zob. 
Dz-2 23 i Dz-5 87), w doktrynach demokratów i socjalistów.

Program samopoznania przez dziennik w związku z tym przekształca się, ale 
i zawęża niekiedy do samopoznania przez cierpienie. „Powziąłem postanowienie 
spisywania wrażeń przykrych w tej chwili, o ile można, w której się ich doznaje” – 
planuje Żeromski 30 IX 1885 (Dz-2 286). W kolejnym roku zaś: 

Notujmyż obiektywnie – nawet własne cierpienia, a dobra to chwila, kiedy o nich pisać można 
spokojnie, czując dotykalnie obecność i siłę wyrazu: cierpię. [13 VIII 1886; Dz-2 406]

Vivre c’est souffrir. [16 VII 1886; Dz-2 384]

Wprawdzie trudno byłoby uznać Stefana Ż. za kogoś, kto czerpie z bólu głów-
nie rozkosz 5, jednak nieraz odkrywa on, że „samą już myślą [...] mniemanego 
udręczenia sprawia sobie przyjemność” (30 IX 1885; Dz-2 285), że ma naturę 
„rozkoszującą się własnymi ranami” (28 I 1885; Dz-2 90), że pragnienie nowych 
doznań splata się niekiedy u niego z pragnieniem nowych cierpień (zob. 9 V 1890; 
Dz-6 296).

Nie można jednak nie zauważyć, że poza obszarem stylizacji, masek, ostenta-
cyjnego wypróbowywania ról społecznych i literackich rozciąga się w dziennikach 
taka strefa zapisów doświadczeń negatywnych, dla których diaryście brakuje kul-
turowo opracowanego języka i gotowych wzorców interpretacji. Rejestrowana jest 
w niej tkanka codziennych wydarzeń, rozbijana przez wstrząsy wiążące się ze wsty-
dem, wstrętem, poniżeniem czy upokorzeniem. Strategie reprezentowania tego typu 
doświadczeń są złożone i zmienne. Pewne z nich autor przywołuje enigmatycznie 
i aluzyjnie, niektóre rezonują jako echo w opisach późniejszych doznań, inne znów 
bywają tak reinterpretowane, by wytłumić ich negatywny, destrukcyjny potencjał, 
a jeszcze inne są identyfikowane, nazywane i narratywizowane. 

Narratywizacja ta bywa zresztą rozmaita: obok skrótowych, enigmatycznych 
notacji wydarzeń, spisów dramatis personae, nazw emocji (np. 12 I 1884: „byłem 
u bronisława. Szynel. Upokorzenie zawsze” áDz-1 279ñ) pojawiają się rozbudowa-
ne sceny przedstawiające działania kilku postaci, odtwarzające ich wielojęzyczne 
dialogi, przeplatane narratorskimi analizami psychologicznymi i komentarzami 
społecznymi. Uderza też, że w sąsiedztwie relacji o sytuacjach faktycznie doświad-
czonych występują fantazje na temat doznań możliwych, plany działania i jego 
wyobrażone scenariusze. Śledząc dynamikę emocji, diarysta odkrywa, jak upoko-
rzeniu, poniżeniu, zranieniu godności, dumy, miłości własnej towarzyszą skłonno-
ści do agresji i autodestrukcji: gniew 6, nienawiść, pragnienie zemsty, smutek, 
rozżalenie, rozpacz, nastroje samobójcze. Sceny, w których bohater owładnięty jest 
wstydem czy wstrętem, bywa poniżany i upokarzany, albo też sam poniża i upoka-
rza, należą do mocno zapadających w pamięć czytelnika. Wielokrotnie też ujawnia 

5 O tym typie doświadczeń zob. O. P a m u k, Dostojewski i rozkosz upokorzenia. W: Inne kolory. 
(Eseje i opowiadanie). Przeł. A. A. S u l i m o w i c z, T. K u n z. Kraków 2007. 

6 O psychologii gniewu zob. zapis z 3 X 1886 (Dz-2 291). 
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młody Żeromski empatyczną wrażliwość, dostrzegając i komentując sytuacje poni-
żenia i upokorzenia doznawanego przez innych (zob. Dz-2 114).

W swej lekturze Dzienników chciałabym skupić się na zasygnalizowanych tu 
wcześniej zagadnieniach, zawężając jednak pole zainteresowania do zapisów do-
świadczeń upokorzenia i upokarzania. Do takiego rozróżnienia aspektów doznania 
i działania skłaniają współczesne badania nad emocjami 7. W psychologicznych, 
socjologicznych i antropologicznych analizach uznaje się emocje nie tylko za psy-
chocielesne doznania, ale również za reakcje wyłaniające się w polu społecznym 8, 
które mogą mieć zarówno charakter samorefleksyjny, kierujący ku „ja”, jak i ze-
wnętrzne źródło. W perspektywie psychologiczno-społecznej podkreśla się, że takie 
doznania negatywne, jak wstyd i upokorzenie, będąc indywidualnymi doświadcze-
niami, powstają i ujawniają się w przestrzeni międzyludzkiej, w sytuacjach inter-
personalnych; działania zawstydzania i upokarzania zaś przybierają formę interak-
cyjną.

Analizy badaczy koncentrują się na relacjach zachodzących między tymi, którym 
przypada rola ofiar, sprawców i świadków sytuacji zawstydzającej czy upokarzającej. 
Za kluczowy mechanizm uznawana jest złożona gra autowizerunków i wizerunków 
oraz wielokrotnych nawarstwień ich indywidualnych i społecznych odbić. W jej 
wyniku powstaje swoista „spirala wzajemnych perspektyw”: autowizerunku skon-
frontowanego z wizerunkiem w oczach innych, własnego wizerunku odbitego 
w oczach innych, wizerunku w oczach innych odbijającego się we własnych oczach 9. 

Najszerszym polem odniesienia dla tych doznań są systemy idei, wartości 
i wzorów kulturowych. To one określają konceptualizację i klasyfikację emocji, 
reguły ich odczuwania 10, formy komunikowania, wreszcie wspólnotowe scenariusze 
emocjonalne 11. Elementarne sytuacje, w których zagrożony jest autowizerunek 
jednostki, a także reakcje na to zagrożenie mają zmienny historyczno-kulturowy 
wymiar: inne są w kulturze tradycyjnej, inne w nowoczesnej, inne w kulturze Za-
chodu, inne w kulturach Wschodu 12.

  7 W badaniach tych podkreśla się, że „emocje – wszystkie emocje – pociągają za sobą gotowość 
działania” (A. W i e r z b i c k a, Język i metajęzyk: kwestie kluczowe w badaniach nad emocjami. 
W  zb.: Emocje w kulturze. Red. M. R a j t a r, J. S t r a c z u k. Warszawa 2012, s. 263. Zob. też 
W. I. M i l l e r, Humiliation and Other Essays on Honor, Social Discomfort, and Violence. Ithaca 1993, 
s. 10).

  8 Wątki takie pojawiają się m.in. w psychoanalizie, w psychologicznym ujęciu systemowym i rela-
cyjnym, w socjologii, w antropologii i w etnografii emocji. Zob. M i l l e r, op. cit. – Shame: Interper-
sonal Behavior, Psychopathology, and Culture. Ed. P. G i l b e r t, B. A n d r e w s. New York 1998. – 
L. b. H a r t l i n g, W. B. R o s e n, M. W a l k e r, J. V. J o r d a n, Shame and Humiliation. From 
Isolation to Relational Transformation. Weselley 2000. – Body Shame: Conceptualisation, Research 
and Treatment. Ed. P. G i l b e r t, J. M i l e s. London – New York 2002. – Emocje w kulturze. – 
C. G. B i g l i a n i, R. M o g u i l l a n s k y, C. E. S l u z k y, Shame and Humiliation. A Dialogue  
between Psychoanalytic and Systemic Approaches. London 2013. 

  9 Zob. S l u z k y, op. cit., s. 66. 
10 Zob. A. H o c h s c h i e l d, Praca emocjonalna, reguły odczuwania i struktura społeczna. Przeł.  

K. S e k e r d e j. W zb.: Emocje w kulturze, s. 228–231. 
11 Zob. W i e r z b i c k a, op. cit., s. 254. 
12 Zob. S l u z k y, op. cit., s. 83–84, 119. Zob. też G. M o ï s i, Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, 

upokorzenia, nadziei przeobrażają świat. Przeł. R. W ł o c h. Warszawa 2012. 
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Akcentowanie interpersonalnego charakteru emocji oraz znaczenia ich kon- 
tekstu społecznego i kulturowego pozwala na rozróżnienie upokorzenia i wstydu, 
powszechnie – przypomnę – łączonych czy wręcz utożsamianych w analizach od-
wołujących się do teorii afektów głoszonej przez Silvana Tomkinsa 13. Wśród psy-
chologów, takich jak Donald C. Klein, Paul Gilbert czy Carlos E. Sluzky, wstyd 
i upokorzenie uchodzą „za rodzaj busoli pomagającej ukierunkować zachowanie 
jednostek jako istot, które prowadzone są przez wspólnotowe kody, pozwalające 
funkcjonować w obrębie społeczeństwa i kultury” 14. O ile jednak doznając wstydu, 
sami akceptujemy własny zdegradowany obraz i zgadzamy się na istnienie takiego 
właśnie wizerunku w oczach innych, o tyle upokorzenie powstaje w sytuacji roz-
bieżności pomiędzy tym, jak chcemy być, a tym, jak – naszym zdaniem – jesteśmy 
postrzegani 15. Zwięźle różnicę tę ujmuje Klein: „Ludzie sądzą, że zasługują na wstyd, 
ale nie sądzą, że zasługują na upokorzenie” 16. Stąd bierze się towarzyszące upo-
korzeniu poczucie niesprawiedliwości i krzywdy 17. 

Wstyd jest sygnałem transgresji i wiąże się ze skupieniem jednostki na sobie 
samej, upokorzenie – łączy się z zakwestionowaniem statusu społecznego i nakie-
rowaniem na relacje z innymi. Definiowane bywa w związku z tym jako „forma 
interakcji, która spycha jednostkę bądź grupę do poniżającej lub podrzędnej pozy-
cji, wzniecając przez to uczucia deprecjacji i hańby” 18. Opisy akcentują znaczenie 
czynników zewnętrznych: upokorzenie to krzywda bądź rana zadana przez osoby, 
z którymi jesteśmy zaangażowani w relację. Dotyka jednostkę egzystencjalnie, 
godzi w „ja” poprzez wywołanie poczucia, że nie jest się godnym więzi z innymi, nie 
zasługuje się na ich miłość i akceptację 19. Upokorzenie okazuje się zatem ostatecz-
nie zarówno emocją powiązaną z samoświadomością, samooceną, własnym obrazem 
jednostki, jak i z jej rozumieniem swego funkcjonowania w relacjach społecznych. 
badając sposoby narratywizowania doświadczeń wstydu i upokorzenia, Sluzky 
wskazuje obecność charakterystycznych scenariuszy czy schematów interakcyjnych. 
Aktorami są tu sprawca (perpetrator), ofiara (victim) i świadek (witness), przy czym 
świadkowie mogą być rzeczywiści lub wyobrażeni, zewnętrzni lub zinternalizowani, 
bezpośredni lub pośredni (jako czytelnicy bądź widzowie), a wobec upokarzanego 
przyjmować wrogą, obojętną albo przyjazną postawę 20. 

W perspektywie historyczno-kulturowej upokorzenie bywa niekiedy w sposób 
szczególny wiązane z nowoczesnością: William Ian Miller sądzi, że w złożonej kul-
turze nowoczesnej wyraźnie „kurczy się domena wstydu, a jednocześnie rozszerza 

13 S. T o m k i n s  (Wstyd-upokorzenie a pogarda-wstręt: natura relacji. Przeł. B. S z u m a ń s k i, 
W. S z w e b s. „Teksty Drugie” 2016, nr 4) uznaje wstyd-upokorzenie za jeden afekt. 

14 S l u z k y, op. cit., s. 71–72. 
15 Zob. ibidem, s. 67–68.
16 Cyt. za: P. G i l b e r t, Body Shame. A Biopsychological Conceptualisation and Overview with  

Treatment Implications. W zb.: Body Shame: Conceptualisation, Research and Treatment, s. 24.
17 Zob. S l u z k y, op. cit., s. 69.
18 G i l b e r t, op. cit., s. 24. 
19 S l u z k y, op. cit., s. 145.
20 C. E. S l u z k y, Humiliation, Shame, and Associates Social Emotions. W: Shame and Humiliation: 

A Dialogue between Psychonalytic and Systemic Approaches, s. 53, 66, 166. 
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domena upokorzenia” 21, i że to właśnie doświadczenia upokorzenia i lęku przed 
nim przenikają życie codzienne, stając się emocjami, na których opiera się dziś 
jednostkowa samoocena oraz poczucie godności. Ekspansja ta motywowana jest, 
z jednej strony, faktem, że podwaliny nowoczesności stworzyła koncepcja praw 
podmiotowych, w świetle której dawne sposoby utrzymywania ładu społecznego 
odbierane są jako naruszenie tych praw 22. Z drugiej zaś strony, wskazuje się, że 
w społeczeństwach, które charakteryzują się dużymi nierównościami socjalnymi 
oraz ostrą konkurencją, poszerza się pole dla upokarzania poprzez publiczne wy-
rażanie własnej przewagi i dezaprobaty dla innych 23. Zmiany te nb. zdaje się od-
zwierciedlać właściwa polszczyźnie konceptualizacja emocji. Podczas gdy w star-
szych słownikach „upokorzyć” definiowane jest przede wszystkim jako pozbawić 
znaczenia, godności’ 24, zrobić pokornym, przywieść do subordynacji, skruszyć, 
uskromnić, zniżyć rogów, uśmierzyć’ 25, a dopiero w dalszej kolejności jako zawsty-
dzić, ubliżyć, poniżyć’, w słownikach XX-wiecznych na pierwszy plan wysuwa się 
właśnie znaczenie poniżać kogo, obrażać czyjąś godność’ 26. Akcent przenosi się 
więc z aktu kontroli społecznej na doznania jednostki poddanej takiej kontroli. 

Upokorzenie

Dziennikowe zapisy Żeromskiego rejestrują i eksponują właśnie międzyosobowy, 
społeczny wymiar upokorzenia: „mękę poniżenia przez prawa ludzkie” (21 IX 1889; 
Dz-6 225) –  i ludzi. bardzo istotnym komponentem tego doświadczenia jest świa-
domość własnej pozycji: pamięć o socjalnym pochodzeniu i związanym z nim sta-
tusie, stosunek do uplasowania się w hierarchiach i rozumienie dyslokacji spowo-
dowanej jego zmianami. Stały motyw stanowi poczucie poniżenia wskutek degra-
dacji do pozycji „pariasa” (24 V 1887; Dz-3 299), „plebejusza” wobec „patrycjusza 
(kieszeniowego)” (20 II 1887; Dz-3 173). Taki społeczny scenariusz zdaje się kryć 
za wydarzeniem zarejestrowanym w przytaczanej już lakonicznej notatce z roku 
1884: „byłem u bronisława. Szynel. Upokorzenie zawsze”. Z kontekstu wiadomo, 
że Ż. jest wówczas z wizytą u Kłodnickich, bogatych krewnych, wobec których 
zawsze występuje w roli ubogiego powinowatego, a w istocie petenta proszącego 
o wsparcie finansowe. Sceny odwiedzin u Kłodnickich powtarzają się w kolejnych 
latach i z reguły konstruowane są według podobnego schematu: upokorzenie wią-
że się z ujawnieniem wewnątrzrodzinnej hierarchii oraz uświadomieniem sobie 
własnej podrzędności, bezsilności, bezradności, podległości wobec ekonomicznej 
władzy krewnych: „Trzeba się upokorzyć i przyjąć pomoc od [...] krewnych, których 
nie cenię i znać bym nie chciał” – notuje Żeromski 13 X 1888 (Dz-5 259). Kilka dni 
później zaś: „Co za piekielne upokorzenie [...]. Wyrafinowana potwornie uprzejmość 

21 M i l l e r, op. cit., s. X.
22 Zob. S l u z k y, Humiliation, Shame, and Associates Social Emotions.
23 Zob. A. S z a h a j, Kultura upokarzania. „Odra” 2012, nr 2.
24 Słownik staropolski. Red. S. U r b a ń c z y k. T. 9. Kraków 1982, s. 413.
25 Słownik języka polskiego. 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. T. 7. War-

szawa 1919, s. 329. 
26 Słownik języka polskiego. Red. W. D o r o s z e w s k i. T. 9. Warszawa 1967, s. 619.
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w doręczeniu pożyczki, jakiej nie hipotekuje nic – równa się niemal obeldze [...]” 
(15 X 1888; Dz-5 261–262). Dojmujące poczucie upokorzenia i afrontu  dominuje 
tu nad ulgą, którą przynosi rozwiązanie problemów finansowych 27. 

Jako upokarzający autor Dzienników odczuwa i ocenia też status korepetytora: 
ambiwalentny, nie mieszczący się w żadnej ze znanych i wyraźnie zdefiniowanych 
ról społecznych, a zarazem łączący je w sposób trudny do zaakceptowania. W ro- 
ku 1884, kiedy zmuszony jest przyjąć tę funkcję na uczniowskiej stancji, Żeromski 
notuje: 

Mnie tam wszystko jedno, mogę zapomnieć o tych upokarzających mię kolacjach i obiadach... ale 
trudno nie czuć siebie w sobie nieraz. Cóż to za dwuznaczne położenie – coś pośredniego między gościem, 
domownikiem, rezydentem a sługą. [19 II 1884; Dz-1 293]

Komentarze na temat niejasności i niepewności co do własnej pozycji społecz-
nej, przynależności, a zarazem nieprzynależności do szlacheckiego milieu powra-
cają wielokrotnie później, kiedy po przerwaniu studiów autor Dzienników pracuje 
jako guwerner na prowincji. 

Stanowisko korepetytora pozwala mi być w salonie, stać niejako z nimi na równi, doznawać grzecz-
ności; gdyby oni zajrzeli do mojej izby w Warszawie – jakżeby mię wyszydzili i jakim obrzucili wstrętem! 
Jestem gorszym od najgorszego z ich służących – a chwilowo jestem im równy. [11 VIII 1887; Dz-4 162] 

– pisze latem 1887 w Szulmierzu (11 VIII 1887; Dz-4 162).
Trudno nie zauważyć, że przestrzeń dla tych doznań jest współtworzona przez 

uniwersum wartości i idei szlacheckich, w których kręgu nadal trwa młody Ż. Jego 
orientację co do „więzi i identyfikacji, stanowiących ramy i horyzont, wewnątrz 
którego może [...] próbować ustalić, co jest dobre czy wartościowe, co powinien 
zrobić, lub co popiera, a czemu się przeciwstawia” 28 (cytuję tu klasyczną definicję 
tożsamości sformułowaną przez Charlesa Taylora), wciąż mocno określa genealogia 
społeczna i związane z nią poczucie przynależności grupowej. One też wpływają na 
rozumienie własnej wartości, godności, dobrego imienia, honoru, dumy, decydują 
o doznaniu degradacji, poniżenia, utraty wartości, hańby. 

Niejednokrotnie podkreślano już złożony, niekonsekwentny stosunek młodego 
Żeromskiego do szlachty oraz jej świata 29 i warto tutaj przypomnieć, że w Ethosie 
rycerskim i jego odmianach Maria Ossowska wydobywała ten właśnie wątek w swym 
odczytaniu jego Dzienników 30. Istotnie, krytyce arystokracji, szlachty, „polskości 
szlacheckiej” (5 I 1884; Dz-1 276) towarzyszy w nich nie tylko pietyzm dla historii 
rodziny i duma z genealogii (Żeromscy – rycerze, żołnierze, powstańcy, obywatele), 
ale także – czego nie można nie zauważyć – niechęć do wszelkiego rodzaju parwe-

27  Na doznanie upokorzenia towarzyszące przyjmowaniu pomocy od zamożniejszych krewnych zwra-
cali uwagę już pierwsi biografowie Żeromskiego. Zob. S. A d a m c z e w s k i, Stefan Żeromski. Zarys 
biograficzny. Lwów 1937, s. 59.

28 Ch. T a y l o r, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. G r u s z c z y ń-
s k i  [i in.]. Oprac. nauk. T. G a d a c z. Wstęp A. b i e l i k - R o b s o n. Warszawa 2001, s. 53. 

29 H. J a n a s z e k - I v a n i č k o v a  (Świat jako zadanie inteligencji. Studium o Stefanie Żeromskim. 
Warszawa 1971, s. 14) zauważa w Dziennikach „nieustające rozdarcie między przywiązaniem do 
kultury klasy, z której wyszedł, a koniecznością odrzucenia tej kultury, owe chwile oczarowania 
i nagłe przypływy odrazy”. 

30 M. O s s o w s k a, Ethos rycerski i jego odmiany. Warszawa 1973, s. 185. 
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niuszy, zwłaszcza do zasymilowanych Żydów pnących się po drabinie społecznej 
i piętnowanych jako wzbogaceni mechesi (zob. 16 VI 1887; Dz-4 43). Szydercze czy 
nienawistne portrety szlacheckiego towarzystwa sąsiadują ze starannymi wypisami 
ze źródeł, zaświadczającymi o zasługach własnego rodu, i z dowodami respektu dla 
środowiskowych rytuałów 31. (Zauważając to przywiązanie do szlachectwa, Netz 
gotów jest rozumieć je jako dążenie Żeromskiego do zachowania resztek jego kapi-
tału społecznego: „była to jedyna rzecz, o którą nie musiał prosić, bo ją miał” 32). 
Komentując konflikt z nielubianym nauczycielem łaciny Matulewiczem, gimnazja-
lista Ż. nie omieszka oburzyć się, że atakuje go „chłop litewski” (25 X 1884; Dz-4 43), 
a później, oceniając swych żydowskich chlebodawców – wypomnieć im ich rodzin-
nych koligacji 33. Co również nie bez znaczenia, Żeromski-uczeń, student, korepe-
tytor obraca się nadal głównie w świecie szlacheckim, bywa w majątkach zamoż-
niejszych krewnych, w zaprzyjaźnionych sąsiedzkich dworach, domach prowincjo-
nalnej szlachty, a pracę guwernera zdobywa również dzięki swemu pochodzeniu. 

Mówiąc o przywiązaniu do tego, co szlacheckie, mam na myśli nie tylko mo-
menty, kiedy Żeromski czuje się „całą duszą szlachcicem” (4 I 1884; Dz-1 276) 34 
i poddaje urokowi „zasad gentry w całym ich blasku” (25 VIII 1887; Dz-4 193), ale 
przede wszystkim sytuacje, kiedy odwołuje się do swego statusu i miejsca w hie-
rarchii społecznej, definiując swoje położenie w codziennych relacjach z innymi. 
Najbardziej poruszające świadectwo żywotnego znaczenia identyfikacji społecznej 
spotykamy w jego relacji z choroby i pobytu w szpitalu jesienią 1889. Diarysta 
pisze wtedy:

Ja, syn pięknego rodu, herbowy szlachcic, mogący się wykazać, gdzie który od Łokietka praszczur 
położył kości za ojczyznę, ja – potomek bogatej rodziny – między ostatnimi z nędzarzy, między hołotą, 
w zgrzebnej koszuli, jako preparat sekcyjny, jako numer, jako rzecz o tyle mająca znaczenia, o ile cie-
kawości zawiera jej nieznośne cierpienie i nieszczęście! [21 IX 1889, Dz-6 225]

Jak widać, współcierpienie nie łączy go bynajmniej z ludźmi niższymi stanem. 
Przeciwnie – myśl o własnym pochodzeniu wzmacnia dystans wobec nich. Emocje 
społeczne dominują wyraźnie nad refleksją egzystencjalną, a poczucie poniżającej 
reifikacji i wywołane przez nie przekonanie o utracie własnej osobowej wartości, 
okazują się w momencie fizycznego cierpienia tym dotkliwsze, że przenika je świa-
domość degradacji socjalnej.

Szlacheckie imaginarium społeczne dobitnie dochodzi też do głosu w relacjach 
o upokorzeniu przez głód i ubóstwo – zwłaszcza tych z maja i czerwca 1887. Że-
romski przedstawia w nich siebie (nazwa emocji powraca uporczywie w tych cha-
rakterystykach) jako „człowieka głodnego, człowieka złamanego, niebywale, strasz-
liwie upokorzonego” (13 VI 1887; Dz-4 35), „człowieka pogrążonego w nędzy, 

31 Należy do nich m.in. szacunek dla herbu i tradycji herbowych – zob. zapisy z 22 I 1889 (Dz-6 82) 
i z 30 XII 1889 (Dz-6 245).

32 N e t z, op. cit., s. 11. 
33 Zob. np. zapisy z 16 VI 1887 (Dz-4 43) oraz z 21 X 1887 (Dz-4 283). Stosunek młodego Żeromskie-

go do zasymilowanego środowiska żydowskiego analizuje B. b u r d z i e j  („Więcej Żyda niż jakiegoś 
tam Hamleta”. „Temat [...] ohydnie trudny” w opowiadaniu „Oko za oko” (1892) Stefana Żeromskie-
go. W: Izrael i krzyż. Tematy żydowskie w literaturze polskiej XIX wieku. Toruń 2014). 

34 Zob. też zapisy z 8 III 1885 (Dz-2 127) i z 24 VII 1887 (Dz-4 118). 
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upokarzanego co minuta” (15 VI 1887; Dz-4 37), trawionego przez „głód, zimno, 
wstyd, upokorzenie, obawę” (5 XI 1887; Dz-4 314). 13 VI 1887 pisze: „nikt nie 
zdoła pojąć tego straszliwego wstydzenia się nędzy i upokorzeń, jakiego się dozna-
je wobec istot kochanych” (Dz-4 36).

Swe wędrówki po Warszawie – by pożyczyć pieniądze od kolegów, oddać w zastaw 
ostatnie cenne przedmioty, sprzedać ukochane książki – opatruje diarysta komen-
tarzem o ograniczeniach, jakie w walce o byt narzuca mu status społeczny. Notuje:

Nie mam możności pracy. [...] Jestem zdecydowany rąbać drwa, nosić wodę, pracować jak parobek. 
Ale dlaczego ja tych zajęć pełnić nie mogę? Dlatego, że nie dano by mi ich. Jestem urodzony i wycho-
wany. O, przeklęte urodzenie i wychowanie! Chłop ani andrus nie umrze w Warszawie z głodu, a student 
umrzeć może. [6 VI 1887; Dz-4 20] 35

Najgłębszej nędzy, „najniższego prawie pokładu życia” (9 V 1887; Dz-3 270) 
sięga Żeromski w maju 1887, gdy odchodzi usługująca studentom stróżka, co 
oznacza, że „nie ma [...] rano wody, nie pije się herbaty, nie myje się” (9 V 1887; 
Dz-3 270). Utrata służącej przyjmowana jest jako znak ostatecznej degradacji spo-
łecznej. Kiedy po kilku dniach Żeromski decyduje się wreszcie sam sobie usłużyć, 
robi to pod osłoną nocy, przedsiębiorąc szczególne środki ostrożności 36, a przede 
wszystkim ze wszech sił starając się ukryć ten fakt przed mieszkańcami kamienicy, 
w obawie przed poniżeniem, jakie go spotka, gdy ktoś go zobaczy przy takiej pracy. 
Przyniesienie dzbanka wody okazuje się czynnością zawstydzającą – bo bezwstyd-
ną jako złamanie umowy społecznej, plama na wizerunku, zakwestionowanie 
statusu. Ż. wyobraża sobie, jak za taką hańbiącą transgresję osądza go trybunał 
opinii publicznej, a plebs szydzi z kogoś, kto „nie wstydzi się sam wody nosić” (9 VI 
1887; Dz-4 30). Równie zawstydzające są dla niego inne drobne czynności związa-
ne z codzienną egzystencją: kupno chleba czy nafty. Ich ukryciu przed „społecznym 
okiem” służą starannie opracowane, lecz jednak nieskuteczne strategie: 

Noszenie chleba ze sklepiku, nafty – nie jest także wesołe. Chleb obwija się w papier, nadając mu, 
o ile możności, formę prostokąta... Śmieszne to – a jednak, ileż to przykrości sprawia uśmiech polito-
wania stróża, służących spotykanych na schodach, gdy widzą, że ty sam chleb sobie nosisz! [7 VI 1887; 
Dz-4 30] 37 

We wszystkich przywoływanych tu zapisach zawstydzenie splata się z upoko-
rzeniem 38, ich źródłem zaś jest zarówno sama degradacja, jak i degradacja wobec 

35 Zob. komentarz dotyczący prac podejmowanych przez Żeromskiego – studenta: J. K ą d z i e l a, 
Młodość Stefana Żeromskiego. Wyd. 2. Warszawa 1979, s. 77. 

36 Wodę przynosi „sam w nocy, pod połą pożyczonego paltota” (5 VI 1887; Dz-4 16). Zabiegi relacjo-
nuje szczegółowo kolejnego dnia: „O drugiej w nocy przyniosłem sobie wody. Gdy pomyślę, że za 
trzy dni trzeba będzie znowu windować ten dzban – strach mię bierze. Trzeba bowiem wybierając 
się po wodę zbadać, czy wszyscy już w domu śpią. Gaz na schodach pogaszony. Wtedy cichutko, 
na palcach zsuwam się ze schodów, badam przez chwilę, czy na podwórzu nie ma kogo, podkradam 
się do wodociągu – odkręcam. Woda wpadając w dzbanek huczy jak wodospad, hałasuje – zdaje 
mi się, że woła na całe gardło: »patrzcie, co on robi, nie wstydzi się sam wody nosić! Patrzcie pan-
ny z parteru, blondynko z pierwszego piętra – patrzcie – ha, ha, ha!«” (9 VI 1887; Dz-4 29–30).

37 O podobnych strategiach samoobronnych wspomina J. C h a ł a s i ń s k i  (Społeczna genealogia 
inteligencji polskiej. Warszawa 1946, s. 42).

38 Tego rodzaju splecenie obu emocji, ich dialektykę i transformację analizuje S l u z k y  (Humiliation, 
Shame, and Associates Social Emotions). 
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świadków oraz lęk przed poniżeniem przez rzeczywiste lub wyobrażone wystawienie 
się na spojrzenie innych. Upokarza zresztą nie tylko spojrzenie nieprzyjazne i szy-
dercze, choć to ono właśnie intensyfikuje dotkliwość poniżenia, ale także współ-
czujące, obdarzające litością, lecz w istocie w ten sposób również degradujące 
i piętnujące, bo uprzedmiotowiające i spychające do roli bezsilnego obiektu. Tak 
przyjaźni, jak i wrodzy świadkowie sytuacji odczuwanej jako upokarzająca odgry-
wają więc negatywną rolę: „Ach, gdy się nade mną tak litują i dlatego, że nie jadłem, 
to zdaje mi się, że tłumy ludu prowadzą mię na pręgierz!” (28 V 1888; Dz-5 114). 

Ukrywanie się przed wzrokiem świadka to jedna ze strategii obrony przed upo-
korzeniem. Inną jest odmowa uznania sytuacji za upokarzającą, próba zneutrali-
zowania jej negatywnego charakteru poprzez jej reinterpretację, a zarazem reinter-
pretację własnego zachowania się w jej obliczu. Wedle tego scenariusza rozwija się 
wspominany już epizod publicznego konfliktu z łacinnikiem Matulewiczem (zapis 
z 11 II 1883; Dz-1 152–154). Żeromski relacjonuje szczegółowo sekwencje działań 
i zachowań wszystkich uczestników incydentu, a także dynamikę własnych emocji 
oraz oceny sytuacji. Nieprzychylny mu nauczyciel traktuje go niesprawiedliwie, 
uznaje za aroganta i poniża przed klasą. Początkowo Żeromski przeciwstawia się 
mu w impulsie obrony własnej godności. Kiedy jednak okazuje się, że jego duma 
i nieustępliwość mogą grozić relegowaniem go ze szkoły, decyduje się ukorzyć i prze-
prosić adwersarza. Opisuje jednak swą decyzję nie jako wycofanie się z obrony 
przed afrontem i zgodę na poniżenie w celu uniknięcia kary, ale jako akt refleksji 
moralnej. Gotów jest raczej publicznie uznać się za człowieka niesprawiedliwego 
i impulsywnie działającego niż zdolnego znosić poniżenie. Konflikt wieńczy (godna 
pióra Dostojewskiego) scena wzajemnego przebaczenia przypieczętowanego poca-
łunkiem obu mężczyzn. 

Upokarzanie

Żeromski wcześnie zauważa, że często odpowiedzią na własne upokorzenia staje 
się upokarzanie innych. Mechanizm upokarzania w reakcji na upokorzenie odno-
towywany jest na kartach dzienników kilkakrotnie. Najwcześniejszy zapis takiej 
sytuacji pojawia się w roku 1882 (17 X; Dz-1 97). Jest ona tym bardziej bolesna, 
że bierze w niej udział ukochany polonista, Antoni Gustaw bem. Surowo oceniony 
przez niego uczeń, „nie mogący znieść upokorzenia” (Dz-1 97), publicznie oskarża 
Żeromskiego o niesamodzielność przygotowanego przezeń wypracowania. Nauczy-
ciel nie broni zaatakowanego, przeciwnie – krytykuje jego literacki styl. Relację 
o incydencie zamyka konkluzja: „bóg wie, ile mi ta lekcja sprawiła boleści! Miłość 
własna moja z najdotkliwszej strony zadraśniętą była, przyznaję” (Dz-1 97). Upo-
korzenie jako wykorzystywane przez system edukacyjny narzędzie kontroli społecz-
nej 39 wykracza tu poza relację uczeń–nauczyciel: poniżony uczeń dąży do rozsze-
rzenia grupy upokorzonych, której może stać się częścią i w ten sposób pomniejszyć 

39 O posługiwaniu się zawstydzaniem i upokarzaniem jako narzędziami edukacji zob. S. J a s k u l- 
s k a, Upokorzenie ucznia przez nauczyciela jako jeden z mechanizmów oceniania szkolnego. „Pare-
zja” 2014, nr 2. 
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dotkliwość tego doświadczenia. Projekcja doznania na zewnątrz i stygmatyzowanie 
innych mają działać kojąco na zranione „ja” 40.

Inna – bardziej radykalna – reakcja na sytuację, w której zagrożony zostaje 
autowizerunek, to upokarzanie w akcie odpłaty, odwetu, zemsty. W analizach kła-
dących nacisk na różnice pomiędzy wstydem a upokorzeniem zemsta i fantazje na 
jej temat wiązane są właśnie z tym ostatnim. badacze podkreślają, że wstydowi 
towarzyszą reakcje wycofania, ucieczki czy ukrycia się 41, działania odwetowe lub 
marzenia o nich zaś budzi upokorzenie, odbierane jako atak na godność, dumę, 
władzę, dominację 42. Sam Żeromski dostrzega taką zależność i przedstawia ją 
w miniwykładzie o etiologii zemsty, w którym analizuje narastanie „strasznej, nad-
ludzkiej, gwałtownej złości uderzonych w twarz”, prowadzące do myśli o odwecie 
jako ratunku przed hańbą: „człowiek pali się ze wstydu, zdaje mu się, że go szarpią 
ludzkie języki, że wszyscy wiedzą o jego hańbie. Zjawia się wtedy na ratunek zemsta” 
(13 VI 1888; Dz-5 141). Fantazje na temat odpłaty za upokorzenie, a także fanta-
zmatyczne scenariusze upokarzania innych w akcie zemsty, kilkakrotnie powra-
cają w zapisach dziennika. Wszystkie je organizuje pragnienie, by poniżyć przeciw-
nika przez wytrącenie go z pozycji osoby godnej szacunku i wartościowej. Znamien-
ne, że ma to być osiągnięte przez przypomnienie adwersarzowi jego niegdysiejszej 
niskiej pozycji w tradycyjnej hierarchii społecznej. Rozpatrując podobne sytuacje, 
Miller zauważa, że odnoszą się one zawsze do społecznych ambicji, aspiracji i rosz-
czeń. W rytuale upokarzania roszczenia te negowane są jako nieuzasadnione, 
ambicje i aspiracje zaś – jako wygórowane. Cel upokarzającego stanowi zakwestio-
nowanie autowizerunku osoby atakowanej, wola, by widziała siebie taką, jak ją 
postrzega atakujący, czyli społecznie zdegradowaną: „chcę, byś zobaczył siebie 
takim, jakim ja ciebie widzę” 43.

W dziennikach takie działania pojawiają się przede wszystkim w planach pu-
blicznego pognębienia jednego z kolegów – studentów. Żeromski powraca do nich, 
tworząc scenariusze, których centralnym elementem jest umyślne wyrządzenie 
afrontu przed szerszym koleżeńskim audytorium:

wyśledzę, gdy pójdzie na jakieś zebranie, gdzie będzie przynajmniej 10 kolegów. Tam z byle jakiego 
powodu zacznę z nim sprzeczkę – nazwę go Żydziakiem lub czymś w tym guście. Odpowie prawdopo-
dobnie głupstwo. Wtedy dam mu w papę. Jego rycerskie zapędy podszepną mu coś o pojedynku... 
Wtedy pojedynku nie przyjmę, gdyż „jestem szlachcicem i nie biję się z Żydami”. Jeśli zaś domagać się 
będzie usilnie na mocy tego, że jest studentem – przyjmę i... strzeliłbym mu w łeb z gustem. [29 XI 1887; 
Dz-4 334]

Odpowiedzią na publiczny afront ma być pojedynek jako rodzaj publicznego 
spektaklu. Te scenariusze upokorzenia i honoru osadzone są w szlacheckim i mę-
skim uniwersum, a warto zauważyć, że Dzienniki, odczytywane bardzo często jako 
studium młodzieńczych relacji autora z kobietami, przynoszą również rozbudowa-
ne i wnikliwe komentarze dotyczące różnego typu homospołecznych więzi łączących 

40 Ten mechanizm w doświadczeniu wstydu analizuje M. N u s s b a u m  (Kara wstydu, godność 
i narcystyczny gniew. Przeł. M. S t a ś k o. „Teksty Drugie” 2016, nr 4, s. 185).

41 Zob. ibidem, s. 196–197. 
42 Zob. S l u z k y, op. cit., s. 70.
43 M i l l e r, op. cit., s. 10. 
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mężczyzn. Młody Żeromski obraca się bowiem przede wszystkim w gronie rówie-
śników, współlokatorów uczniowskich stancji i studenckich mansard, członków 
samokształceniowych kółek oraz stowarzyszeń. W dziennikach odnotowuje silne 
i burzliwe męskie przyjaźnie, gwałtowne i egzaltowane zauroczenia, współpracę, 
animozje, rywalizacje, konflikty, zerwania. Pojedynek jest interakcją regulującą 
status członków męskiej grupy, a obmyślany przez Żeromskiego plan opiera się na 
znajomości i wykorzystaniu niuansów kodeksu honorowego. Zgodnie z jego regu-
łami diarysta zamierza – jeśli obraza słowna, tzw. obraza pierwszego stopnia, oka-
załaby się niewystarczająca – spoliczkować przeciwnika, czyli zadać mu obrazę 
trzeciego stopnia, po której obrażony musi wyzwać obrażającego, jeśli nie chce 
utracić zdolności honorowej. Według Kodeksu honorowego i reguł pojedynku, bro-
szury wydanej w roku 1899 najprawdopodobniej przez Wilhelma Feldmana, kon-
sekwencje takie grozić miały bowiem na równi „obrażającemu, który odmówił sa-
tysfakcji, oraz obrażonemu, który zadośćuczynienia nie zażądał” 44. Plan Żerom-
skiego pokazuje też, że właściwą stawką gry honorowej jest tożsamość społeczna, 
a pojedynek to rodzaj procedury, w której – poprzez dowiedzenie zdolności hono-
rowej – potwierdzane są statusy i tożsamości przeciwników 45. Taki pojedynek – 
cytuję komentarz Marcina byczyńskiego – „ma sens sam w sobie, gdyż w samym 
jego przebiegu dochodzi do zademonstrowania uznania dla drugiej strony” 46.

Fantazmatyczny scenariusz ma – rzecz znamienna – dwie wersje, powiązane 
z różnymi wizjami świata społecznego i społecznych tożsamości. W pierwszej – od-
wołującej się do tradycyjnych stanowych podziałów i hierarchii – tożsamość prze-
ciwnika nie zostaje uznana. Zdegradowany, napiętnowany, zepchnięty na powrót 
do swojej niskiej kasty i pozbawiony zdolności honorowej, nie ma on prawa, by 
stanąć do pojedynku. W drugiej wersji, gdy obaj adwersarze traktują się jak równi 
i przynależni do jednej, pozastanowej już grupy: wspólnego świata studenckiego – 
czyli, dopowiedzmy, zorganizowanego na nowoczesnych zasadach świata inteligenc-
kiego – mogą się pojedynkować, ale akceptacja równości nie usuwa bynajmniej 
pragnienia zemsty i walki o dominację. 

Autor wstępu do przywoływanego już Kodeksu honorowego przedstawiał poje-
dynek jako anachroniczny rytuał społeczeństwa niedemokratycznego, mallum ne-
cesarium w społecznościach cywilizacyjnie zapóźnionych, w których nie zostały 
jeszcze dostatecznie ugruntowane procedury prawne, i zapewniał, że „społeczeństwa 
zupełnie zdemokratyzowane, poddające się z całym szacunkiem i zaufaniem literze 
prawa – pojedynków prawie wcale już nie znają” 47. Jego stosunek do pojedynku 
nie był jednak całkowicie negatywny. Uważał mianowicie, że ze względu na zmiany 
nowoczesne, które przekształciły i unieważniły tradycyjne, dziedziczone statusy 
społeczne, trudno zachować dawne rozumienie pozycji gentlemana. Należy stworzyć 
jego nową definicję, opartą na kwalifikacjach osobistych, przede wszystkim – etycz-
nych. Przyznawał też, że „człowiek najbardziej ogołocony z przesądów, najrozum-

44 Kodeks honorowy i reguły pojedynku. Oprac. Z. P o m i a n. Lwów 1899, s. 7.
45 M. b y c z y ń s k i, Pojedynek honorowy – demonstracja kompetencji honorowych czy pieniactwo? 

„Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2012, nr 2.
46 Ibidem, s. 127.
47 Kodeks honorowy i reguły pojedynku, s. 2–3.
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niejszy i najspokojniejszy może się nieraz znaleźć w takiej sytuacji, z której jedynym 
wyjściem – pojedynek” 48. W nowoczesnym świecie społecznym, porządkowanym 
przez zasady uznania i godności, w którym jednostka ma zdobywać, a nie dziedzi-
czyć swój status, rytuały szlacheckiej kultury honoru wciąż pozostają więc środkiem 
gry o godność indywidualną 49. 

Ostatecznie istnienie uporczywego kłopotu z własną genealogią społeczną i nowym 
statusem socjalnym jest dla młodego Żeromskiego impulsem do  starania, by zna-
leźć się w sferze „równych sobie umysłowo, w sferze wykształceńszej” (5 II 1886; 
Dz-3 150) – autonomicznej wobec istniejącego porządku społecznego, ustalającej 
swe własne hierarchie niezależne od układów tradycyjnych. 

Dzienniki Żeromskiego czytane były już wielokrotnie jako zapis indywidualne-
go i pokoleniowego „stawania się inteligentem”, jednak w analizach ciemnej strony 
tego procesu wydobywano przede wszystkim doświadczenia alienacji, wyobcowania, 
„odosobnienia, samotności, braku stałych punktów oparcia, nieprzystosowania” 
czy „cierpienia odcinania się od własnych społecznych korzeni” 50. Na znaczenie 
upokorzenia jako społecznej emocji towarzyszącej „stawaniu się inteligentem” 
i budowaniu polskiej nowoczesności, co starałam się w swej lekturze Dzienników 
wydobyć, światło rzucić może opinia przywoływanego wielokrotnie Sluzky’ego: 
według niego upokorzenie to emocja wspierająca zmianę społeczną, ponieważ kie-
ruje ono uwagę nie tylko ku „ja”, ale i ku zewnętrznym okolicznościom, które – by 
upokorzenie wyeliminować – muszą być zredefiniowane i przekształcone 51.
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SCENARIOS OF HUMILIATION IN STEFAN ŻEROMSKI’S “DZIENNIKI” (“DIARIES”)

The article interprets the representations of the situations of humiliation and acts of humiliation in 
Stefan Żeromski’s Dzienniki (Diaries). Humiliation is treated both as an emotion of experienced by 
a subject and as a reaction that is evoked and expressed in an interpersonal space. This interpersonal 
dimension is linked, on the one hand, with the awareness of the position that one occupies in a social 
field and, on the other hand, with the cultural patterns of experience. Act of humiliation, in turn, are 
seen as a response and as a revenge for degradation. 

The analyses focus on the scenarios of emotions and behaviours on the part of the humiliated, the 
humiliating, and the witnesses. Żeromski’s diary exploits and accentuates the interpersonal character 
of humiliation to which the frame of reference is the universe of values and ideas of gentry. Addition-
ally, Żeromski’s text point to the role of humiliation as an emotion that accompanies the formation of 
the intelligentsia—a modern social group.

48 Ibidem, s. 3.
49 O zmianach w rozumieniu honoru na przełomie XIX i XX wieku zob. E. K r a s k o w s k a, Z dziejów 

honoru (w powieści XIX i XX wieku). W: Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii. Poznań 
2007. 

50 J a n a s z e k - I v a n i č k o v a, op. cit., s. 7, 13. 
51 S l u z k y, op. cit., s. 67. Na doświadczenie społecznej degradacji szlachty jako okoliczność ważną 

dla formowania się inteligencji zwracał uwagę C h a ł a s i ń s k i  (op. cit.). 
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W DRODZE DO „MAGNETYCZNEGO PUNKTU” POETYCKIE DIALOGI 
RYSZARDA KRYNICKIEGO Z PAULEM CELANEM I NELLY SACHS

Dykcja poetycka Ryszarda Krynickiego ulegała wielokrotnie zasadniczym zmianom, 
symetrycznym wobec zwrotów, jakich autor Przekreślonego początku dokonywał 
w przestrzeni namysłu poetologicznego. Różnie formułowany cel tworzenia, najpierw 
przez zafascynowanego Tadeuszem Peiperem debiutanta, później zaangażowanego 
w sprawy społeczne przedstawiciela Nowej Fali, a wreszcie – przez skupionego na 
metafizycznych zadaniach liryki twórcę pytającego o tajemnicę istnienia, wymuszał 
każdorazowo zmianę języka. Idiom Krynickiego ewoluował: „Od »seksualnych wul-
garyzmów« do »poezji jak hinduska świątynia«, »jakby japońskiego haiku pisanego 
na murach Granady«. Od »poetyki negatywnej« do milczenia, »od skrajnego nad-
miaru do skrajnej ascezy«, do »ulotek wyrytych w kamieniu«, wierszy-napisów »na 
fajansowym naczyniu«” 1. Te zebrane przez Dariusza Pawelca, inkrustowane fraza-
mi zaczerpniętymi z liryki Krynickiego, skrzydlate słowa krytyki towarzyszącej 
kolejnym tomom poety mówią same za siebie. Na przemianę jako na stałą dyspo-
zycję twórczości autora Niepodległych nicości zwracali zgodnie uwagę wszyscy, 
którzy o artyście pisali: Jerzy Kwiatkowski, Marian Stala, Alina Świeściak, Tadeusz 
Nyczek, by wymienić najistotniejszych komentatorów. Zgodni oni byli także co do 
zasadniczego kierunku ewolucji, właściwej – dodajmy – większości przedstawicieli 
tzw. pokolenia ’68. U swych początków, kwestionując znaczenie tradycji symboli-
stycznej, nowofalowcy skupiali się na komunikacyjno-społecznych walorach języka 
poetyckiego. Interwencyjne próby zobrazowania szarej prawdy życia w PRL-u, 
lingwistyczne starcia z nowomową, pozwalające odebrać zideologizowanemu języ-
kowi jego samowystarczalność, gry etyczne z cenzurą, dezaprobata dla strategii 
pielęgnowania rezerwatów poetyckich, służyły w młodzieńczych wierszach tych 
autorów mierzeniu się zaangażowanej liryki ze społeczno-polityczną współczesno-
ścią. Zarówno Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski, jak i interesujący mnie 
tutaj Krynicki po latach doświadczyli podobnej tęsknoty za metafizycznym wymia-
rem rzeczywistości, pomijanym bądź tonowanym w ich wczesnej liryce 2. Wielką rolę 

1 D. P a w e l e c, Ryszard Krynicki. Hasło w: Polska poezja współczesna. Przewodnik encyklopedycz-
ny. Na stronie: http:// przewodnik poetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/ryszard-krynicki (data 
dostępu: 31 X 2017).

2 P. B o g a l e c k i  (Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie post-
sekularnej. Kraków 2016, s. 33), pytając o rozwój poetyk lingwistycznych po roku 1968 i ich 
związek z problematyką teologiczną, co pozwala mu wyodrębnić tzw. nurt teolingwizmu, przedsta-
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w tworzeniu nowego idiomu poetyckiego, stosownego wobec tych odpoznanych 
zainteresowań, odegrała lektura liryki europejskiej: metafizycznych poetów angiel-
skich – w przypadku Barańczaka, liryki niemieckojęzycznej, jeśli chodzi o Krynic-
kiego.

Nie może być tu, rzecz jasna, mowy o wpływie rozumianym jako prosta syme-
tria form i tematów, o przejmowaniu, różnych przecież, cech poetyki: Friedricha 
Hölderlina, Georga Trakla, Reinera Kunzego, Yvana Golla, Gottfrieda Benna, Han-
sa Magnusa Enzensbergera, Paula Celana czy Nelly Sachs, których polski poeta 
tłumaczył. (Dwojgu ostatnim poświęcił – jak wiadomo – najwięcej uwagi, przygoto-
wując, należące do najlepszych w języku polskim, obszerne tomy przekładów 
twórczości autorów Przełomu oddechu áAtemwende, 1967ñ i Rozżarzonych zagadek 
áGlühende Rätsel, 1964ñ.) Mowa być może jedynie (a może aż!) o zbliżaniu się Kry-
nickiego do budowanej – przez lirykę tych wielkich niemieckojęzycznych poetów – 
sfery światoodczucia, której bieguny (zaryzykuję tu uproszczenie z pełną świado-
mością, że jest właśnie uproszczeniem) wyznaczają pospołu: tradycja symbolistycz-
na 3, doświadczenie traumy, w którego obliczu dążność do precyzji owocuje często 
formą eliptyczną, operującą różnymi odmianami milczenia, i wreszcie, swoiste 
metafizyczne wychylenie, rodzące się – dodajmy – „w cieniu nihilizmu” 4, jak trafnie 
zauważył Hans-Georg Gadamer w szkicu poświęconym głównie Celanowi. 

Krynicki nadmienia, że jego pierwsze próby przekładowe są równoległe wobec 
twórczości oryginalnej; pochodzą jeszcze z 1968 roku 5. Poeta znał wówczas jedynie 
język rosyjski i trochę łacinę. „Prawdziwe tłumaczenie zacząłem znacznie później” 6 – 

wia Krynickiego jako poetę, który – inaczej niż Wirpsza czy Karpowicz – przeżywa wyraźny „zwrot 
ku problematyce metafizycznej, przy dostrzegalnym «ukonkretnieniu» i »rozproszeniu« poetyki 
lingwistycznej”. Badacz bardziej skłonny jest zatem łączyć dojrzałą twórczość Krynickiego z powro-
tem do tradycyjnych form poezji mistycznej kontynuującej metafizyczny namysł nad Słowem, niż 
przypisywać tę twórczość do późnonowoczesnych poszukiwań nowych form duchowości, które 
z ironicznym dystansem służą formułowaniu pytań o „immanentne językowe ramy [...] duchowych 
poszukiwań” (ibidem, s. 40), a także o religię i o złożoność relacji, jakie homo religiosus zawiązuje 
między sobą a światem. 

3  Postawienie takiej tezy wymaga dopowiedzenia, z jakim nurtem, z jakim sposobem rozumienia 
symbolizmu należy Krynickiego łączyć. Na jego twórczość, lecz też na wypowiedzi programowe, 
można niewątpliwie patrzeć przez pryzmat dyskusji, jaka toczyła się w Polsce na początku lat 
siedemdziesiątych wokół dwóch stron symbolizmu – akcentującego bądź transcendencję słowa 
rozumianego jeszcze jako logos, bądź też autonomiczny, arbitralny znak, unieważniający mityczne 
źródło poezji. W wymianie zdań uczestniczyli nie tylko nowofalowcy, ale również krytycy i inni 
poeci, tacy jak Z. Bieńkowski oraz Z. Herbert. Wątki dotyczące różnych sposobów rozumienia 
symbolizmu (i postrzeganego w jego kontekście lingwizmu) zebrali w najnowszych pracach – 
A. K l u b a  (Autoteliczność, referencyjność, niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej á1918–
1939ñ. Wrocław 2004, s. 17–60) i T. C i e ś l a k - S o k o ł o w s k i   (Moment lingwistyczny. O wczes- 
nym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka. Kraków 2011, s. 96–100, 132–179). 
Ten ostatni, co ważne, w bezpośrednim odniesieniu także do programu poetyckiego wczesnego 
Krynickiego. 

4 H.-G. G a d a m e r, W cieniu nihilizmu. W: Poetica. Wybrane eseje. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. 
Warszawa 2001.

5 Zob. D. S u s k a, Uczmy się czytać bezinteresownie. W zb.: Gdybym wiedział. Rozmowy z Ryszar-
dem Krynickim. Oprac. A. K r z y w a n i a. Wrocław 2014, s. 66. (Pierwodruk: „Życie” 1997, nr 63).

6 Ibidem. 
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wspomina – kiedy to, nauczywszy się języka niemieckiego, by móc czytać Rilkego 
w oryginale, sięgnął po wiersze Celana i Sachs 7. 

Autorowi Aktu urodzenia nie chodziło jedynie o przybliżenie polskim czytelnikom 
wybranych tekstów poetów niemieckojęzycznych. Raczej o odkrycie i wskazanie 
tradycji ważnej dla jego własnych poszukiwań. Warto przypomnieć, że Krynicki 
szybko odnajduje w translacji podstawową formułę bycia w literaturze i w kulturze 
w ogóle. Rozumie ją jako rodzaj uczestnictwa w dialogu, którego przedmiotem jest 
namysł nad problemami, jakie za Henrykiem Elzenbergiem mógłby nazwać „kło-
potami z istnieniem” 8. Dialogu, w który on sam jako twórca wiązanego słowa włą-
cza się nie tylko pisząc wiersze własne, lecz z premedytacją „przemawiając” w pol-
szczyźnie głosem poetów, którzy bliskie mu wątki sformułowali wcześniej, wyra-
ziwszy je (co lubi podkreślać) w sposób nie tylko mu bliski, ale i niedościgniony. 
W jednym z wywiadów Krynicki wyznawał: 

mnie się wydaje, że w ogóle literatura jest przekładem czy tłumaczeniem i że nasz własny wiersz jest 
również (mniej lub bardziej wiernym) przekładem jakiegoś głębokiego przeżycia, jakiegoś istotnego 
doświadczenia, jakiegoś duchowego odkrycia, które domaga się wyrażenia 9. 

Innym razem wyjaśniał poeta sens własnych translatorskich prób:

Lubię tłumaczyć cudze wiersze, bo mam poczucie, że robię wtedy coś pożytecznego. [...] Łatwiej 
[jest mówić o sprawach fundamentalnych głosem innych poetów – A. S.] 10, poza tym oni powiedzieli to 
już znacznie wcześniej, lepiej więc ich przekładać, niż po nich powtarzać 11. 

Nietrudno zauważyć, iż tak rozumiana działalność translatorska nabiera w pew-
nej mierze cech twórczości prymarnej. Przyznane jej zostaje bowiem miejsce „nie 
obok”, ale „wewnątrz” własnego głosu poety 12. Podobnie zresztą jak przekład sensu 
stricto okazuje się jedną z form translacji sensu largo.

  7 Krynicki nadmienia w jednym z wywiadów, że z wierszami N. Sachs zetknął się po raz pierwszy 
w przekładach Herberta. Wcześniej czytał Fugę śmierci i kilka innych wierszy P. Celana w tłuma-
czeniach S. J. Leca i S. Barańczaka. Zob. P. K ę p i ń s k i, Poezja nie ocali świata. W zb.: Gdybym 
wiedział, s. 41. (Pierwodruk: „Plus Minus”. Dodatek do „Rzeczpospolitej” 1995, nr 151). 

  8 H. E l z e n b e r g, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków 1994.
  9 B. M a j, M. S t a l a, Literatura jest tłumaczeniem. W zb.: Gdybym wiedział, s. 38. (Pierwodruk: 

„NaGłos” 1993, nr 11).
10 Krynicki odpowiada tu twierdząco na pytanie sformułowane przez K. J a n o w s k ą  i P. M u c h a r-

s k i e g o  (O milczeniu. W zb.: Gdybym wiedział, s. 103. áPierwodruk: K. J a n o w s k a, P. M u-
c h a r s k i, Rozmowy na nowy wiek. T. 1. Kraków 2001ñ).

11 Ibidem.
12 Krynicki zwykł stopniować poziom zbliżenia się do oryginału. W jednym z wywiadów mówił: „Od-

różniam nieprzetłumaczalne od nieprzekładalnego. W wielkim uproszczeniu: słowa »przekład« 
używam wtedy, gdy mam poczucie, że lepiej nie mogłem tego po polsku powiedzieć i że zachowałem 
w miarę wiernie właściwości oryginału. Słowem »tłumaczenie« natomiast posługuję się wtedy, 
kiedy wiem, że mój tekst od oryginału odbiega i, moim zdaniem, nie da się tego uniknąć” (A. B e r-
n a t, Wiersz jest dziełem otwartym. W zb.: Gdybym wiedział, s. 76. áPierwodruk: „Nowe Książki” 
1997, nr 63ñ).

 Rozróżnienie to E. R a j e w s k i e j  (Ocierające się o siebie metafizyki. Krynicki, Celan, Sachs, En-
zensberger. W zb.: Słowa? Tchnienia? O poezji Ryszarda Krynickiego. Wstęp P. Ś l i w i ń s k i. Poznań 
2009, s. 112) pozwoliło postawić tezę, iż w koncepcji translatorskiej Krynickiego „tłumaczenie jest 
czymś bardziej własnym niż przekład”. 
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Określony obszar XX-wiecznej tradycji niemieckojęzycznej, liryki kontynuują-
cej – jeśli można tak rzec – linię Rilkego i Hölderlina, Krynicki odkrywa jako nie-
zwykle bogaty rezerwuar bliskich mu, a nie wyrażonych wcześniej w polszczyźnie 
translacji doświadczenia człowieka XX stulecia, pogrążonego w strasznej historii, 
ale też szukającego jakichś uniwersalnych dróg wyjścia z traumy czy choćby z po-
czucia pustki. W utworach Celana i Sachs, Trakla i Kunzego polski poeta odnaj-
duje zbiór zapisów odkryć duchowych wyrastających tyleż z dramatycznych histo-
rii, co z odwiecznych metafizycznych pytań, których wagę sam – przynajmniej od 
początku lat osiemdziesiątych 13 – podnosić zaczyna z nieporównywalnie większą 
siłą, niż czynił to w czasach nowofalowego zaangażowania we „współczesność” 14, 
a także w trudnych miesiącach stanu wojennego, kiedy przemawiał (co słusznie 
zarzucali mu krytycy) głosem zaangażowanym i uproszczonym. 

Posługiwanie się przekładem jako formą wypowiedzi własnej pozwala Krynic-
kiemu nie tylko uniknąć powtarzania tez już wcześniej postawionych. Pozwala na 
coś o wiele donioślejszego. Jest w gruncie rzeczy tożsame ze zgłoszeniem akcesu 
do tradycji nie tylko starszej niż rodzima (uprzedniej wobec śladów dążeń pokrew-
nych i doświadczeń zapisanych w języku polskim), ale też – co wydaje się szczegól-
nie ważne – umożliwiającej spojrzenie w perspektywie uniwersalizującej na swoje 
przeszłe próby poetyckie, wobec których autor Magnetycznego punktu przyjmuje 
z czasem postawę wyraźnie zdystansowaną i krytyczną. 

dane mi były ku pomocy
[.  .  .  .  .  .  .]
język i mowa:

grzeszny język,
którym nie chcę już mówić,

święta mowa, 
której
nie czuję się godny 
 (*** áZaznałem więcej dobrego niż złegoñ, 
 z tomu Wiersze, głosy, K 272 15)

– notuje Krynicki w wierszu napisanym w 1987 roku. Waga tradycji symbolistycz-
nej wydaje się w tej optyce nie do przecenienia, a wybierana liryka niemieckoję-
zyczna jawi się polskiemu poecie jako arcydzielny wzór tak rozumianej „świętej 
mowy”. To nie przypadek, że Krynicki – pytany o sens tłumaczenia Celana – pod-
kreślać będzie bliskość autora Zagrody czasu (Zeitgehöft, 1976) z mistyką otwiera-

13 Sam Krynicki powie, że zmiana ta zaczyna się już w połowie lat siedemdziesiątych. Zob. K ę p i ń s k i, 
op. cit., s. 41. 

14 Warto przypomnieć zarzut, jaki przedstawicielom Nowej Fali postawił Herbert podczas IX Kłodzkiej 
Wiosny Poetyckiej. Mówił w dyskusji, że sferą działalności poety jest „rzeczywistość”, a nie „współ-
czesność”, jak to uczynili poeci pokolenia ’68. Zob. Poeta wobec współczesności. „Odra” 1972, 
nr 11, s. 49. – M. S t a l a, Współczesność i rzeczywistość. (Glosy do lektury Herberta przez twórców 
„pokolenia ’68”). „NaGłos” 1991, nr 4.

15  Skrótem K odsyłam do: R. K r y n i c k i, Magnetyczny punkt. Wybrane wiersze i przekłady. War-
szawa 1996. Liczby po skrócie oznaczają stronice. Zachowuję zapis graficzny zastosowany w tej 
edycji i w pozostałych, do których odnoszę się w artykule.
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ną w kulturze śródziemnomorskiej przez tradycję biblijną, kontynuowaną zaś 
w nowoczesnej liryce przez symbolizm i poetyki od niego nieodległe. Powie Krynic-
ki o polszczyźnie:

nasz język ukształtował się kilka wieków później niż niemiecki. Na przykład w wierszu Celana Ty bądź 
jak ty zawsze istotną funkcję pełni werset z Księgi Izajasza cytowany przez Mistrza Eckharta w jednym 
z jego kazań pisanych w języku średnio-wysoko-niemieckim. Tymczasem kiedy Mistrz Eckhart pisał 
i wygłaszał swoje kazania, to w języku polskim nie tylko nie było jeszcze żadnych przekładów z Biblii, 
ale jak się zdaje, nawet „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” nie było jeszcze zapisane 16.

To swoiste przesunięcie czasu między liryką niemiecką i polską, na które wska-
zuje poeta, odnieść można także, jestem przekonana, do debiutanckiej fazy twór-
czości samego Krynickiego, świadomie zwracającego się jako tłumacz liryki nie-
mieckojęzycznej ku tradycji w tekstach nowofalowych pomijanej. Specyficznemu 
cofaniu się na osi czasu, mierzonego estetykami osadzonymi na światopoglądowych 
wizjach, towarzyszy też zmiana w postawie poety wobec „współczesności” i „rzeczy-
wistości”. W biografii artystycznej Krynickiego dostrzegamy wszak równoległy 
przełom, polegający na przeniesieniu akcentów z vita activa na vita contemplativa 17. 
Ta ostatnia otwiera drogę ku próbom uprawiania mistyki poetyckiej.

Symbolicznym wyrazem omawianego przejścia i jego związków z tłumaczeniem 
liryki niemieckiej może być gra modalności, jakie uruchamiają motta do dwu retro-
spektywnych tomów wierszy Krynickiego – Niepodległych nicości z roku 1989 (od-
danych do druku 2 lata wcześniej) oraz najobszerniejszej, jak dotychczas, summy 
poetyckiej z 1996 roku, zatytułowanej Magnetyczny punkt. Frazy otwierające pierw-
szy przegląd, zaczerpnięte z tekstów Bolesława Micińskiego i Zbigniewa Herberta, 
podpowiadały lekturę, w której ważną funkcję pełnić winien kontekst społeczno-
-polityczny. Zarówno fragment Podróży do piekieł („podróż może być poszukiwaniem 
samego siebie, może być ucieczką przed sobą, może mieć charakter pokuty i kary” 18), 
jak i cytat z wiersza Rozważania o problemie narodu („buntowałem się / ale sądzę 
że ten okrwawiony węzeł / powinien być ostatnim jaki / wyzwalający się / potarga” 19) 
przedstawiają bowiem podmiot jako jednostkę uwikłaną w grę zasług i win, podda-
ną naciskom zewnętrznym, szukającą wolności także (choć nie tylko) w przestrzeni 
bycia społecznego. Wybór motta z Herberta tak wtedy odczytywano. Krynicki musiał 
wiedzieć, że cytując autora Przesłania Pana Cogito w czasie, gdy ten pełnił funkcję 
barda poezji sprzeciwu, a jego lirykę interpretowano nade wszystko jako wyraz 
„postawy wyprostowanej”, podpowiada czytelnikom swoisty „styl odbioru” 20 także 

16 J. M i k o ł a j e w s k i, Jak obronić się przed zalewem słów. W zb.: Gdybym wiedział, s. 254.  (Pier-
wodruk: „Gazeta Wyborcza” 2014, nr 113). Ze względu na ewentualnego czytelnika obcego warto 
przypomnieć, że jest to pierwsze zdanie zapisane w języku polskim, zamieszczone w Księdze Hen-
rykowskiej, która wyszła spod pióra opata cystersów w Henrykowie, Piotra, około 1270 roku. 

17 Wspominałam o tym w szkicu Cena milczenia. Ryszard Krynicki o uwikłaniu i wyzwoleniu poezji 
(w zb.: Formy zaangażowania. Pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku. Red. M. B r z ó s t o- 
w i c z - K l a j n, G. P e r t k a, B. P r z y m u s z a ł a. Poznań 2017). 

18 Z. M i c i ń s k i, Podróże do piekieł. Eseje. Warszawa 2011, s. 31–32.
19 Z. H e r b e r t, Rozważania o problemie narodu. W: Studium przedmiotu. Wyd. 2, popr. Wrocław 

1995, s. 48.
20 Autorem tego terminu jest M. G ł o w i ń s k i  (Świadectwa i style odbioru. W zb.: Problemy teorii 

literatury. Seria 3. Wybór H. M a r k i e w i c z. Wrocław 1988).
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własnej liryki. Ten sposób lektury 21 Niepodległych nicości uprawomocniony był 
dodatkowo przez fakt, iż retrospektywny tom Krynickiego nosił jeszcze ślady inge-
rencji cenzorskich, zaznaczonych w formie kwadratowych nawiasów z wpisanym 
w nie numerem ustawy, na mocy której usunięto fragmenty tekstu złożonego do 
druku.

Zarówno tytuł, jak i motto do wydanej niespełna dekadę później summy po-
etyckiej, zatytułowanej Magnetyczny punkt, prowadziły uwagę czytelnika w zasad-
niczo odmiennym kierunku. Wybrany na motto fragment wiersza Nelly Sachs *** 
(Na tak krótko powierzony jest człowiek...) (*** áSo kurz ausgeliefert ist der 
Mensch...ñ):

Dieses leidende Papier
schon krank vom Staub-zum Staube-Lied
das gesegnete Wort entführend
vielleicht zurück zu seinem magnetischen Punkt
der Gottdurchlässig ist – 22

– eksponował wagę namysłu metafizycznego, korespondując w oczywisty sposób 
z pragnieniem polskiego poety, by porzucić „grzeszny język” i przemówić „świętą 
mową”. Jego wybór wskazywał także na rolę tradycji czerpanej z niemieckojęzycz-
nego kręgu kulturowego. W tomie Niepodległe nicości Krynicki wykorzystał bowiem 
tę samą metaforę z wiersza autorki Rozżarzonych zagadek jako tytuł zbioru prze-
kładów z liryki niemieckiej 23, zamykającego pierwszy retrospektywny tom poety. 
Niemal po dekadzie identyczna metafora pełnić zaczynała funkcję drogowskazu 
umożliwiającego poruszanie się również po twórczości Krynickiego. 

Nie sposób w tak krótkim szkicu odnieść się do wszystkich tropów, jakie należało-
by uwzględnić, omawiając różnego rodzaju korespondencje między liryką Krynic-
kiego a poezją niemieckojęzyczną. Cechę charakterystyczną ewoluującego głosu 
autora Magnetycznego punktu stanowi narastające występowanie intertekstualnych 
odniesień do wierszy poetów czytanych i tłumaczonych. Są to często pojedyncze 
wersy włączone przez Krynickiego do własnych wierszy na zasadzie kryptocytatu, 
parafrazy, czasem cytatu struktury. Można by te zabiegi nazwać – za Katarzyną 
Kuczyńską-Koschany – „dyskretną recepcją” 24. Badaczka ukuła ten termin, chcąc 
opisać relację Krynickiego z Rilkem, którego utworów autor Przekreślonego począt-
ku nigdy ostatecznie nie zdecydował się tłumaczyć. Jeśli chodzi o poetów takich 

21 Zob. K. M y s z k o w s k i, „...jakieś Ja, które szuka swojego Ty...” W zb.: Gdybym wiedział, s. 83– 
84. (Pierwodruk: „Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 2).

22 N. S a c h s, *** (So kurz ausgeliefert ist der Mensch...) / *** (Na tak krótko powierzony jest człowiek...). 
W: Glühende Rätsel. Ausgewählte Gedichte / Rozżarzone zagadki. Wiersze wybrane. Ausgew., 
übertr. R. K r y n i c k i  / Wybór, przekł. R. K r y n i c k i. Kraków 2006, s. 171.

23 Krynicki zamieścił w niej przekłady z twórczości F. Hölderlina, N. Lenaua, G. Trakla, W. Klemma, 
Y. Golla, N. Sachs, P. Celana, J. Bobrowskiego, R. Kunzego i S. Kirsch. 

24 K. K u c z y ń s k a - K o s c h a n y  (Rilke poetów polskich. Wrocław 2004, s. 287) podkreśla milczącą 
obecność Rilkego w twórczości Krynickiego, konstatuje, że autor Magnetycznego punktu „dotyka 
najważniejszych strun tematycznych odbioru Rilkego w Polsce: pisze o róży w kontekście tanatycz-
nym, wspomina cykl duinejski, posługuje się poetyką elegii, parafrazuje Herbsttag (Dzień dzisiejszy)”. 
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jak Celan czy Sachs, śmiało można mówić jednak również o jawnych odniesieniach 
do ich tekstów.

Zmuszona do dokonania wyboru, skoncentruję się tylko na dwu wymiarach 
interesujących mnie poetologicznych interferencji: na „miejscach wspólnych” 25 
poetyki, rozumianej tu przede wszystkim jako teleologicznie uzasadniony typ wyra-
zu, a także na łączności związanej z ideowymi poszukiwaniami, których zbieżność 
potwierdzać może (bądź podważać) pokrewieństwo tematów, pragnień i stawianych 
pytań. 

W jednym z wywiadów autor Magnetycznego punktu odnosił się do obu wymie-
nionych kwestii. Odrzucając zrazu teorię dotyczącą prostych symetrii w sposo- 
bie konstruowania frazy, chwilę później podkreślał wpływ tłumaczonych twórców 
(tu konkretnie Celana) na jego własne rozumienie pojęć. Kierunek myślenia miał- 
by być zatem ważniejszy od chwytu poetyckiego? Albo, dokładniej, idiom stano- 
wiłby rodzaj śladu po poszukiwaniach podejmowanych w sferze idei? Zapewne! 
Krynicki mówił:

Mimo że przekładam ich [tj. Celana i Sachs] wiersze do dziś, nie wydaje mi się jednak, by miały 
one bezpośredni wpływ na mój sposób pisania. Natomiast na mnie piszącego wiersze – tak. Teraz, po 
wielu latach czytania Celana, nie przywołuję już w poezji słowa „nicość” tak pochopnie, jak kiedyś 26. 

Faktycznie, poeta nie korzysta z tego wyrazu – moglibyśmy dopowiedzieć – bo 
dzięki głębokiemu poznaniu utworów autora Fugi śmierci (Todesfuge, 1948) pojęcie 
nicości, jak wiele innych, obrosło znaczeniami dotąd w języku Krynickiego ze słowem 
tym nie związanymi. Z biegiem czasu coraz klarowniej widać wagę, jaką dla myśle-
nia Krynickiego wierszem miała lektura Celana. Kuczyńska-Koschany przedstawiła 
w świetnej interpretacji kolejnych wersji Trzech fragmentów z roku 1989, jak w utwo-
rze z tematem rilkeańskim Krynicki zaczyna mówić Celanem. Jest jeszcze bardziej 
oszczędny, redukuje frazę, buduje przestrzeń znaczącego milczenia. Usuwa nawet 
ślady (występujące w pierwszej wersji wiersza), które wskazują w formie kryptocy-
tatu na poetyckiego promotora czynionych redukcji: 27  28

   

 

świt, koloru Sekwany
koloru octu i żółci, 
niesie różę, 

Niczyją
....................
pod tyloma
spalonymi
powiekami27

....................
świt, koloru Sekwany, 
koloru piołunu i żółci28

Właśnie w odkryciu roli milczenia, które u Celana stanowi wynik traumy, upa-
trywałabym największego wpływu tego autora na język poetycki późnego Krynic-

25 Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. E. B a l c e r z a n, S. W y s ł o-
u c h. Warszawa 1985.

26 K ę p i ń s k i, op. cit., s. 42.
27 R. K r y n i c k i, Trzy fragmenty z roku 1989. „W Drodze” 1992, nr 2.
28 W Magnetycznym punkcie przedrukowana zostaje ta druga, oszczędna wersja, z 1996 roku – nie-

przypadkowo przecież (K 292).
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kiego 29. On sam wskaże w tym względzie na przykład, jaki czerpał od Herberta 30. 
W zakresie idiomu to jednak „punktualistyczna” 31 „poetyka ekspiracji” 32 Celana 
zdaje się wytyczać – wbrew temu, co mówi Krynicki o braku wpływu tłumaczonych 
poetów na jego własny język w cytowanym wywiadzie przeprowadzonym przez Ka-
tarzynę Janowską i Piotra Mucharskiego – kierunek postępującej redukcji słowa, 
rwącego się toku wypowiedzi, których skutkiem staje się wielość traumatycznych 
(a może w przypadku Krynickiego raczej metafizycznych?) znaczeń. Liczne przykła-
dy narastania tych cech w jego poetyckim idiomie napotkamy w Wierszach i głosach 
(1985), w tomie Kamień, szron (2005) czy w Przekreślonym początku (2013). Alvin 
H. Rosenfeld stwierdza:

Czytając późniejszą twórczość Celana, coraz częściej odnajdujemy wiersze w pewien sposób okro-
jone i eliptyczne, krótkie, mieszczące się na jednej stronie, napisane językiem niezmiernie osobistym 
i nawet hermetycznym. Słowa rozpadają się na oddzielone sylaby, składnia ulega zaburzeniu, oddech 
staje się coraz krótszy i cięższy. Barwy, nigdy nie obfite w utworach tego poety, wypłowiały do bieli 
i szarości, jak gdyby coś pod powiekami uległo uszkodzeniu. Dźwięki rozbrzmiewają coraz słabszym 
echem i zdają się pochodzić z jakiś odległych miejsc 33. 

Ten wnikliwy opis Rosenfelda dotyczący języka Celana z późniejszego okresu 
jego twórczości moglibyśmy bez obawy wykorzystać dla deskrypcji znamiennych 
cech liryki dojrzałych wierszy Krynickiego. W ostatnich tomach polskiego poety 
odnajdziemy wiele podobnych – „celanowskich” właśnie – wierszy. Mowa o dwu-, 
trzy-, czterowersowych utworach, często pozbawionych tytułu, niekiedy z naruszo-
ną spójnością składni lub „atonalnym” tokiem wypowiedzi, którego płynność zosta-
je osłabiona wskutek posługiwania się wydłużoną pauzą, słyszalną w szeregach 
urwanych pytań i niedomkniętych, „jąkających się” 34 fraz. Te ostatnie nierzadko 

29 Badacze wielokrotnie opisywali milczenie jako jedną z najważniejszych dystynktywnych cech po-
etyki Krynickiego. Nigdy wszakże, o ile mi wiadomo, nie czynili tego w ramach porównania z liryką 
Celana. 

30 Zob. J a n o w s k a, M u c h a r s k i, op. cit., s. 99.
31 Termin S. B a l b u s a  (Moje domysły o jednym wierszu Paula Celana. W zb.: Literatura i literackość 

áwedługñ Edwarda Balcerzana. Konteksty „niewszystkie”. Red. J. G r ą d z i e l - W ó j c i k, T. M i-
z e r k i e w i c z. Poznań 2017). Badacz wyprowadza go, odkrywając podobieństwo między tokiem 
wypowiedzi autora Fugi śmierci a atonalną, punktualistyczną muzyką A. Weberna, ulubionego 
kompozytora Celana. Warto tu może przytoczyć bardzo trafne uwagi B a l b u s a  (ibidem, s. 225) 
dotyczące związków między punktualistycznością Celanowskiej frazy a rolą, jaka w tej poezji przy-
dana zostaje milczeniu: „Jego [tj. autora Przełomu oddechu] wiersze składają się nie tylko ze słów, 
ale w równej, o ile nie większej mierze z milczenia, z ciszy, w której precyzyjnie wyważone słowa 
rodzą znaczenia, jakich same bezpośrednio nie potrafią lub bezpośrednio nie chcą wyrazić. Ciszy 
wokół wierszy, w białej płaszczyźnie kart, i wewnątrz, między słowami, między wierszami, w inter-
liniach i podwójnych interliniach. U Celana interlinie też są zapisane – niewidocznym pismem 
znaczącego milczenia. [...] Tak jak u Weberna, poprzez atonalne szeregi dźwięków daje się niemal 
fizycznie usłyszeć ciszę, nieskończone odmiany cisz. Dźwięki czynią ją słyszalną, jakby temu 
zwłaszcza miały służyć”. 

32 Termin A. H. R o s e n f e l d a  (Poetyka ekspiracji. W: Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze 
Holocaustu. Przeł. B. K r a w c o w i c z. Warszawa 2003). 

33 Ibidem, s. 134.
34 A. H. R o s e n f e l d  (Prawując się z milczącym Bogiem. W: Podwójna śmierć, s. 152) pisał o „kom-

pulsywnym jąkaniu”, które doprowadza wiersz do granicy bezładnego bełkotu, „niepokojąco blisko 
Hölderlinowskiego bezradnego »Palaksz, palaksz«”.
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wymagają od czytelnika rozwiązania zagadki pojedynczych słów, ba – głosek, poja-
wiających się w wierszu. Pozwalają także słyszeć ciszę, która – jak pisał Stanisław 
Balbus o Celanie – brzmi w naszych uszach dzięki skąpo wypowiadanym dźwiękom 35. 

Wszystkie przywołane poniżej wiersze przypominają język poetycki autora Za-
grody czasu, od którego Krynicki czerpie niejednokrotnie również na zasadzie 
kryptocytatu, parafrazy, repetycji obrazu:

* * *
ślepe? głuche? nieme?
niepojęte:

Jest 36 
 (*** áślepe? głuche? nieme?ñ, z tomu Szron, K 289)

* * *
„Kochać i tęsknić, marzyć i przeklinać...”
Kto to napisał? Nie-ja? Ja, on? Ja, ono?
Ja, nikt?
Świt, udręka i wina.
Żono, żono 
 (*** áKochać i tęsknić, marzyć i przeklinać...ñ, z tomu Szron, K 299)

[. . .] 
niemy,
z zakrytą głową, 
stoję z kamykiem w ustach
przed murem z ognia
i zapomnienia

policzony
do pomocników 
śmierci 
 (Fragmenty z roku 1989, z tomu Przekreślony początek, K 290)

W ostatnim z przywołanych przykładów trudno przeoczyć obraz znany z wiersza 
Celana zatytułowanego Syberyjsko (Sibirisch) opublikowanego w tomie Róża niczy-
ja (Die Niemandsrose, 1963). Podmiot wypowiadający wiersz, zwracając się do 
martwej kobiety, ma w gardle kamień, który dławi i oddech, i możliwość mowy. 
Skontrastowany z białym kamykiem w niegdyś żywych ustach kobiety, których 
wspomnienie wywołane zostało przez widok kwitnącego syberyjskiego dzwonecz-
ka 37, symbolizuje słowną niemoc poety wobec dramatu egzystencji: 

35 B a l b u s, op. cit., s. 225.
36 Wcześniejsza wersja tego samego wiersza była dłuższa o jedno, padające w klauzuli, słowo: „Boli”. 

Kursywa nowszej wersji zdradza – jak to się często zdarza w późnej poezji Krynickiego – że mamy 
do czynienia z zapożyczeniem, z przejęciem cudzego jako własne. To zresztą zabieg spotykany 
także u Celana. 

37 W języku niemieckim słowo „Schelle” ma jednak również drugie, bardziej złowrogie znaczenie. 
Użyte w żeńskiej formie, rozumiane jest jako obręcz, konotującą sensy zniewolenia, usidlenia, 
ograniczenia. Krynicki nieprzypadkowo wybiera formę masculinum (der Schelle – dzwonek). Postę-
puje tak zapewne przez pamięć o roli antropomorfizowanych obrazów przyrody w liryce Celana, 
wpisujących się w „ogólny antropomorficzno-naturalistyczny »kod« poetyckiej wyobraźni symbo-
licznej” (B a l b u s, op. cit., s. 237). W wierszu Syberyjsko, podobnie jak w wielu innych utworach, 
mamy do czynienia z „antropomorfizacją przyrody na gruncie empatycznej wspólnoty »instynktu 
śmierci«, gdzie lęk splata się z fascynacją, groza przenika urzeczenie” (ibidem).
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Kleine, im Eiswind
liegengebliebene
Schelle
mit deinem
Weissen Kiesel im Mund:

Auch mir 
steht der tausendjahrfarbene
Stein in der Kehle, der Herzstein, 
auch ich
setze Grünspan an
an der Lippe.

Mały, pozostały
w lodowatym wietrze
dzwoneczek
z twoim
białym kamykiem w ustach:

mnie też
stoi w gardle kamień
o barwach tysiącleci, kamień serca,
mnie też
osadza się śniedź
na wardze38.

Krynicki w cytowanym wcześniej trzecim Fragmencie z roku 1989 powtarza 
Celanowski obraz kamienia zawadzającego w ustach. W utworze tym kamyk sym-
bolizuje niemotę człowieka postawionego wobec gehenny ofiar, a także zapomnienia 
pytanego o winę, zapomnienia, które z ocalonych czyni milczących „pomocników 
śmierci”. 38 

Zarówno u Celana, jak i u Krynickiego urywany, często eliptyczny, czasem zaś 
tylko przedstawiony jako eliptyczny, tok wypowiedzi buduje „złożony układ zna-
czeniowych napięć, prowadzących bezpośrednio do wyłonienia się w przestrzeni 
przemilczeń wiersza wielkiej metafory kulturowej, o niedomkniętych i rozrastają-
cych się w tej przestrzeni sensach” 39. Czy znaczenia te są jednak u obu poetów 
bliskie? Czy posługując się formą podobną do struktury wiersza Celanowskiego, 
Krynicki dąży do wyrażenia symetrycznych przesłań? Czy – powiedzmy to prościej 
– jego liryka przemawiająca tyleż głosem, co milczeniem znaczona jest dramatem 
pokrewnym autorowi Róży niczyjej? Daleka byłabym od stawiania tego typu tez. 
Przeciwnie, sadzę raczej, że poszukiwania Krynickiego zmierzają w innym kierun-
ku. Jego celem w mniejszym stopniu jest wyrażenie traumy, w większym – refle- 
ksja metafizyczna (co również u Celana nie zawsze się wyklucza). Najlepiej o owym 
znaczącym przesunięciu akcentów przekonuje wiersz stuk-puk, zamykający Ma-
gnetyczny punkt, opublikowany zaś powtórnie w tomie Przekreślony początek 
(2013). Nb. ta jak dotąd ostatnia książka poetycka Krynickiego uświadamia, że 
opisywane wcześniej przejście od zaangażowanego głosu artysty związanego z Nową 
Falą do liryki namysłu metafizycznego łączy się nieodmiennie z pokrewną ufnością 
w pozytywny horyzont dążeń twórczych. Dojrzała poezja Krynickiego nie rodzi się 
jak liryka Celana „w cieniu nihilizmu”, ale przeciwnie – łączy się z pragnieniem 
pokonania nicości. Odpowiedzią na bolesne doświadczenie i dramatyczne rozpo-
znanie jest tu niemal zawsze akt zwrócenia się ku temu, co „Jest”, co „drży na 
końcu języka” (Unoszone wiatrem, z tomu Przekreślony początek, K 171), co po-
zwala raczej „iść”, niż „błądzić” 40, by odwołać się do znamiennych kod kilku utwo-
rów zamieszczonych w tomie. 

38 P. C e l a n, Sibirisch  / Syberyjsko. W: Psalm und andere Gedichte / Psalm i inne wiersze. Ausgew., 
übertr. R. K r y n i c k i   / Wybór, przekł. R. K r y n i c k i. Todesfuge übertragen von S. J. L e c  / 
Fuga śmierci w przekładzie S. J. L e c a. Kraków 2013, s. 182–183. 

39 B a l b u s, op. cit., s. 238.
40 R. K r y n i c k i , *** (nagi, obudziłem się nagle w kolejce po chleb...). W: Przekreślony początek. 

Dwadzieścia dwa wiersze z lat 1965–2010. Wrocław 2013, s. 5.
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Niepodlegli nicości, podajmy dalej
niebotyczne pismo obłoków, 
podawajmy je z ust do ust. [Podajcie dalej, z tomu Przekreślony początek, K 159]

– wzywa poeta, żeby parę stronic dalej skrócić epigramatyczny wiersz *** (Ślepe? 
Głuche? Nieme?...) (K 263) o traumatyczne „boli”, domykając ciąg urywanych pytań 
w nowej wersji utworu jedynie afirmatywnym „Jest” (*** áślepe? głuche? nieme?...ñ). 
Można by rzec: autor Przekreślonego początku zachowuje optymistyczną wiarę, 
która nowofalowcom pozwalała ufać w pozytywny efekt interwencyjnych działań 
w przestrzeni życia społeczno-politycznego. Inaczej ją jednak wykorzystuje. W milk-
nącej poezji Krynickiego, zbliżającej się coraz wyraźniej ku mistyce, ufność w sens 
rodzi konieczność tworzenia wierszy, które Czesław Miłosz nazwałby „lekturami 
budującymi” 41.

To swoiście afirmatywne wobec istnienia metafizyczne wychylenie potwierdza 
przywołany wiersz stuk-puk 42. Krynicki posługuje się w tym utworze formą, która 
przypominać może nie tylko „poetykę ekspiracji” Celana, ale także lingwistyczny 
idiom Mirona Białoszewskiego. (Inicjały polskiego poety nieprzypadkowo odnajdu-
jemy w dedykacji zbliżonej do didaskaliów 43.) Autor Magnetycznego punktu bawi 
się słowem; zawieszając wydech, wypowiada poprzez język arbitralnych pauz pro-
jekt odnajdywania „cości” w tym, co jest jej pojęciowym antonimem: 

41 Cz. M i ł o s z, Ziemia Ulro. Przedm. J. S a d z i k. Kraków 1994, s. 158.
42 Wiersz ten był wielokrotnie interpretowany. Zob. W. K a l i s z e w s k i, Milcząca wolność. „Więź” 

1997, nr 5. – P. M i c h a ł o w s k i, Pod żelazną kurtyną obłoków. O poezji Ryszarda Krynickiego. 
„Pogranicza” 1997, nr 3. – L. S z a r u g a, Czytam Krynickiego. „Śląsk” 1997, nr 1. – I. M i s i a k -
- B r o d a, Ciche gniazda os. „Res Publica Nowa” 1999, nr 7/8. – P. K r u p i ń s k i, Róża nicości. 
O „Magnetycznym punkcie” Ryszarda Krynickiego. „Krasnogruda” 2000, nr 10. – A. Ś w i e ś c i a k, 
Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego. Kraków 2004.

43 Krytycy zwracali uwagę na ten macierzysty kontekst wielokrotnie, odczytując motto jako odautor-
ską „sugestię, że cały wiersz został poecie podyktowany” przez M. Białoszewskiego w marzeniu 
sennym, które, co prawda, sugerować by mogło także „przestrzeń objawienia, oświecenia”. Twórca 
tej tezy – C i e ś l a k - S o k o ł o w s k i  (op. cit., s. 331–339) – w trzech ostatnich wersach stuk-puk 
odnajdywał nawet (co mnie wydaje się wątpliwe) kryptocytat z Rozkurzu Białoszewskiego. W roz-
budowanej, wielowątkowej interpretacji wiersza badacz zestawiał kilka jego alternatywnych odczy-
tań, ostatecznie stawiając tezę, że stuk-puk poświadcza powrót Krynickiego do poetyki konceptu 
jako chwytu otwierającego grę lingwistyczną na refleksję metafizyczną, pozbawioną jednak pew-
ności orzekania i prostej aklamacji „coś/ci”. Miejsce afirmacji zajmowałaby tu troska o nietrwałe 
„Jest”. Cieślak-Sokołowski przypominał słusznie, iż R. K r y n i c k i  w szkicu Czy istnieje już poezja 
lingwistyczna? („Poezja” 1971, nr 12) proponował, by w grze słownej ujrzeć narzędzie refleksji 
metafizycznej. Warto te słowa przywołać. K r y n i c k i  (ibidem, s. 48) pisał, polemizując ze stawia-
nym Nowej Fali zarzutem uprawiania pustych gier słownych: „Moim zdaniem, postawa ludyczna 
może być także odmianą (czy: namiastką, wstępem i reliktem) postawy metafizycznej, i w poezji 
swoje najdoskonalsze wcielenie znalazła w barokowym konceptualizmie, nie zmanierowanym 
jeszcze przez manierystyczne wynaturzenie. Gra jest bowiem (a przynajmniej być może) małą  
metaforą transcendencji”. Stuk-puk stanowiłby w zaproponowanej przez Cieślaka-Sokołowskie- 
go optyce powrót do lingwizmu, który nie wyklucza się, ale wręcz przeciwnie – splata się z namy- 
słem metafizycznym. Rozpoznania o roli konceptu w późnej twórczości Krynickiego zbiegają się 
także z obserwacjami czynionymi przez B. Ś n i e c i k o w s k ą  (Haiku po polsku. Genologia w per-
spektywie transkulturowej. Toruń 2016, s. 191–192, 340–488), która przygląda się miniaturom 
poetyckim Krynickiego z pytaniem o ich ewentualną zbieżność z haiku i „mironū” Białoszewskiego.
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(przez sen,
do M. B.?) 

nic
ości
nie ma
ale coś
           ć
ma
(być) 44

Alina Świeściak, analizując (jak dotychczas najobszerniej) strategie milczenia 
w liryce Krynickiego, widziała w tym wierszu przykład kryzysu języka. Pisała, że 
stuk-puk „zdaje się otwierać [...] dwojaką perspektywę: powtórzenia ([...] grę cyta-
miniresztkami) lub milczenia jako znaku wyczerpania” 45. Sądzę, iż to mylne roz-
poznanie. Lingwistyczna zabawa słowem, która sprawiać może, co prawda, wraże-
nie aktu jego degradacji, dekompozycji, rozpadu, służy w tym wierszu przecież 
twierdzeniu, że nawet nicość zawiera w sobie energię „istoczenia się” znaczeń, jak 
powiedziałby Heidegger. Argumentów na rzecz takiej lektury dałoby się przytoczyć 
więcej niż kilka. Po pierwsze, przyrostek „ości”, wyodrębniony punktualistyczną 
pauzą ze słowa „nicość”, konotuje pojęcie tego, co w organizmie – czy to ludzkim, 
czy zwierzęcym – najbardziej trwałe (jak ość lub kość). Po drugie, wyraźna oś sy-
metrii strukturalnej, jaką wyznacza w omawianym utworze wers czwarty („ale coś”), 
stanowi równocześnie oś antynomii między negowaną nicością a pożądanym byciem. 
O ile w pierwszych trzech wersach poeta zdaje się sens tej pierwszej podważać („nic 
/ ości / nie ma”), o tyle w trzech ostatnich zwraca się wyraźnie ku byciu, które 
wyłonić się może nawet z najmniejszego skrawka języka, dźwięku, pojedynczej 
głoski, jeśli tylko usłyszymy w okalających je pauzach potencję esse („ć / ma / 
ábyćñ”). Nawias, w którym umieszcza Krynicki ostatnie słowo, może wprawdzie 
zostać odebrany jako znak niepewności. Nawet wówczas nie przekreśla to jednak 
(przeciwnie – prędzej wydobywa) siły pragnienia, jakie wyraża poeta w interpreto-
wanym wierszu. Stuk-puk czytać wolno, jak sądzę, jako parafrazę sławnego pytania 
Gottfrieda Wilhelma Leibniza: „dlaczego raczej istnieje coś, zamiast by raczej nic 
nie istniało, zważywszy, że nic jest łatwiejsze niż coś?” 46. 

Autor Magnetycznego punktu – podobnie do niemieckiego filozofa – w swojej 
późnej liryce stawia „zasadę racji dostatecznej” 47 jako kluczową i pierwotną wobec 
przywołanej kwestii. Leibnizowskie pytanie należałoby bowiem uznać za sensowne 
jedynie wówczas, gdy przyjmiemy? (odkryjemy?), że istnieje jakiś powód, który 

44 R. K r y n i c k i, stuk-puk. W: Przekreślony początek, s. 30.
45 Ś w i e ś c i a k, op. cit., s. 194.
46 Cyt. za: L. K o ł a k o w s k i, Gottfried Wilhelm Leibniz. W: O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria 2. 

Kraków 2005, s. 65.
 Na temat koncepcji bytu jako pojęcia, które zawiera w sobie coś pozytywnego, G. W. L e i b n i z 

(Wyznanie wiary filozofa. – Rozprawa metafizyczna. – Monadologia. – Zasady natury i łaski oraz 
inne pisma filozoficzne. Przeł. S. C i c h o w i c z, J. D o m a ń s k i, H. K r z e c z k o w s k i, 
H. M o e n s e. Oprac., wstęp S. C i e c h o w i c z. Warszawa 1969, s. 233, 234, 245, 258) pisał 
wielokrotnie. 

47 Termin L e i b n i z a  (ibidem, s. 7 n.).
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pozwoli potraktować „coś” jako bardziej oczywiste niż „nic”. W filozofii autora Mo-
nadologii ową „rację dostateczną” stanowił – jak pamiętamy – Bóg. A u Krynickiego? 
Cóż by nią mogło być? Co podpowiadają mu w tym względzie poeci niemieckoję-
zyczni, których tłumaczonymi tekstami polski twórca przemawia, w pewnej mierze 
na prawach własnego głosu. Mam powody sądzić, że w myśleniu o „racji dostatecz-
nej” Krynicki bliższy jest raczej Sachs niż Celanowi. Gdyż podziela jej nadzieję 
chronioną z trudem – pełne rozpaczy pragnienie, by „obolały papier / chory już od 
naszych z-prochu-w-proch-pieśni” wskazywał mimo wszystko „błogosławione sło-
wo” (K 282).

Pamiętamy wspaniały wiersz Celana Zurych, Zum Storchen (Zürich, Zum Stor-
chen), włączony do tomu Róża niczyja 48. Twórca „zapisuje” w nim dialog z Nelly 
Sachs, której ten wiersz jest dedykowany. Poeci rozmawiają „o żydowskości i o Bogu 
[...] w kontekście swoich doświadczeń” 49, wypowiadają się z głębin rany Holocaustu. 
Dialog toczy się naprzeciw katedry, „am Tag einer Himmelfahrt” 50, czyli w dniu 
celebrowanym przez chrześcijan jako pamiątka Wniebowstąpienia, znak triumfu 
nad śmiercią. W wierszu Celana Wniebowstąpienie jest wszak (co potwierdza forma 
rodzajnika w słowie niemieckim: einer Himmelfahrt) nieokreślone, pozbawione 
wzniosłości, jest jednym z wielu. Rosenfeld słusznie zwracał uwagę, że autor Fugi 
śmierci nawiązywał tu raczej do pamiętnego obrazu z wiersza Sachs, w którym 
Wniebowstąpienie przedstawione zostało jako „wniebowstąpienie »ciała Izraela, 
rozwianego w dym« wznoszącego się ku górze przez »kominy / w siedzibach śmier-
ci stworzonych genialnie [...]«” 51. Celan mówi w utworze Zurych, Zum Storchen 
„przeciwko Bogu”, nie nazywa Go własnym. Ale zwracając się do Sachs, dwukrotnie 
używa sformułowania „twój Bóg”, jakby w chęci podkreślenia swojego dystansu: 52 

Mowa była o twoim Bogu, ja mówiłem  
przeciwko niemu, 
sercu, jakie miałem, kazałem
wierzyć
w jego
najwyższe, spowite rzężenie, jego
kłótliwe słowo –

Twoje oczy patrzyły na mnie, patrzyły poza mnie
twoje usta
dopowiadały się do oczu, słyszałem:
My
przecież nie wiemy, wiesz
my 
przecież nie wiemy,
co jest
ważne52.

Von deinem Gott war die Rede, ich sprach
gegen ihn, ich
liess das Herz, das ich hatte
hoffen:
auf
sein höchstens, umröcheltes, sein
haderndes Wort –

Dein Aug sah mir zu, sah hinweg,
dein Mund
sprach sich dem Aug zu, ich hörte:
Wir
Wissen ja nicht, weisst du, 
wir
wissen ja nicht,
was
gilt.

48 Wiersz ten i jego przekłady Krynickiego i J. Ekiera bardzo ciekawie interpretowała R a j e w s k a 
(op. cit., s. 114 n.). 

49 R o s e n f e l d, Poetyka ekspiracji, s. 149. 
50 P. C e l a n, Zürich, Zum Storchen / Zurych, Zum Storchen. W: Psalm und andere Gedichte / Psalm 

i inne wiersze, s. 161.
51 R o s e n f e l d, Poetyka ekspiracji, s. 148–149.
52 C e l a n, Zürich, Zum Storchen / Zurych, Zum Storchen, s. 160–161.
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Celan mówi o Bogu z wyrzutem, mówi „przeciwko niemu”. Sachs odpowiada 
mu zrazu milczącym wzrokiem utkwionym gdzieś w dali. Patrzy mimo jego gniewu, 
by w końcu z wyraźnym trudem wycedzić słowa o niemożliwości potwierdzenia, 
o braku wiedzy, o niepewności, czy coś jeszcze ocalało i zachowało dawną wagę. 
W wypowiedzi poetki usłyszeć można jednak także nadzieję, że są sprawy liczące 
się nadal. Tak przynajmniej zdaje się ją rozumieć Krynicki, który nieprzypadkowo 
przecież myśl o „błogosławionym słowie”, a nie „słowie kłótliwym”, „spowitym rzę-
żeniem”, jak pisał Celan, wybiera na motto własnej summy poetyckiej. Prawdopo-
dobnie polski poeta czyni tak przez pamięć o późnych wierszach Sachs, o jej tomie 
Śmierć jeszcze cieszy się życiem (Noch feiert Tod das Leben, 1961), o którym Ro-
senfeld pisał:

„w ostatnim oddechu życia” [...], na chwilę zanim westchnienie duszy umknęło w nicość, Sachs [...] być 
może rozwiązała najbardziej tajemniczą z zagadek – w jaki sposób język, wyczerpując się, wciąż może 
zabrzmieć: w jaki sposób „śmierć wciąż świętuje życie”. „Poczekaj – obiecuje – Poczekaj aż oddech zamrze 
/ nadal będzie dla ciebie śpiewał” [...] 53. 

Rosenfeld nie bez powodu przypominał właśnie te słowa Nelly Sachs, wypowia-
dane nie wbrew, ale mimo doświadczonej traumy. Sięgając po jedną z ksiąg Zohar – 
rozdział Tajemnice Stworzenia – tłumaczoną przez Gershoma Scholema, poetka 
szukała języka, który mimo gniewu i rany pozwalałby jej udręczonemu ciału zła- 
pać oddech. „W Zoharze [...] »spotyka się mistyka całego świata«” – przypominał 
Krynicki myśl niemieckojęzycznej Żydówki 54. Sam własne wyznanie o pragnieniu  
odnalezienia „świętej mowy”, która zastąpić miałaby „grzeszny język”, nieprzy- 
padkowo zestawiał w Magnetycznym punkcie z epigramatycznym wierszem-powtó-
rzeniem *** (Z Mistrza Eckharta czy księgi Zohar?), złożonym z dwóch słów od- 
dzielonych przecinkiem: „nic, Bóg” (K 273). Poszukiwania autorki Drogi w bezpył 
niewątpliwie miały wpływ na ten wybór. 

Krynicki wspólnie z Nelly Sachs odpowiedzi na pytanie o „rację dostateczną” 
poszukiwał w pismach mistyków. Trzeba dodać, że w punkcie wyjścia do tych sta-
rań był w sytuacji nieporównanie łatwiejszej niż Sachs i Celan – nie doświadczył 
przecież bezbrzeżnej samotności i opuszczenia, nie doznał poczucia dominującej 
nieobecności Boga, opisywanej przez autora Psalmu. Prawdopodobnie dlatego, 
tłumacząc wiersz Sachs, ten sam, który uczyni niewiele później drogowskazem 
umożliwiającym poruszanie się po jego twórczości, Krynicki pominął jedno – zda-
wałoby się – mało znaczące wyrażenie. Z przedostatniego wersu tego przekładane-
go bardzo wiernie (nieomal filologicznie) tekstu mocą decyzji tłumacza zniknęło 
słówko „zurück [z powrotem]”. Czyżby Krynicki podpowiadał w taki sposób, że jego 
własna droga do „magnetycznego punktu” jest szlakiem skierowanym w przyszłość, 
nie zaś – jak w przypadku Sachs i Celana – ścieżką prowadzącą w najlepszym razie 
w kierunku tego, co zostało zabrane, zrabowane, co uszło z dymem pieców?! Owa 
ingerencja twórcza we frazę Sachs stanowiłaby wówczas subtelny znak zasadniczej 
różnicy dzielącej doświadczenia niemieckojęzycznych poetów żydowskich i ich pol-

53 R o s e n f e l d, Poetyka ekspiracji, s. 139.
54 R. K r y n i c k i, Nota biograficzna. W: S a c h s, Glühende Rätsel / Rozżarzone zagadki, s. 232. 
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skiego tłumacza, a także, może przede wszystkim, pełny szacunku ukłon w stronę 
ich cierpienia:  55

So kurz ausgeliefert ist der Mensch
Wer kann da über Liebe sprechen
Das Meer hat längere Worte
auch die kristallgefächerte Erde
mit weissagendem Wuchs
Dieses leidende Papier
schon krank vom Staub-zum-Staube-Lied
das gesegnete Wort entführend
viellecht zurück zu seinem magnetischen Punkt
der Gottdurchlässig ist –

Na tak krótko powierzony jest człowiek
Któż może tu mówić o miłości
Dłuższe słowa zna morze
i ziemia wachlarz kryształów
z proroczym wzrastaniem
Ten obolały papier
chory już od naszych z prochu w proch pieśni
może naprowadzi błogosławione słowo
na magnetyczny punkt
przez który przenika Bóg –55

„W poezji Krynickiego, jego własnej i przez niego tłumaczonej” – pisała trafnie 
Ewa Rajewska, omawiając „ocierające się o siebie metafizyki” autora Przekreślone-
go początku i podziwianych niemieckojęzycznych poetów: „nadzieja na otrzymanie 
odpowiedzi od ty [...] wydaje się zwiększać” 56. Oznacza to, że twórca związany de-
biutem z pokoleniem Nowej Fali – w dużej mierze dzięki lekturze Celana, Sachs, 
Rilkego, Enzensbergera – odnalazł drogę ku słowu, odpowiadającą najgłębszemu 
pragnieniu człowieka złaknionego „istoczących się” sensów. Ciężar owego odkry- 
cia docenić może tylko ten, kto już napotkał na kartach tomów poetyckich „wier- 
sze, przez które zdaje się przenikać Bóg. A jeżeli ktoś boi się tego słowa [...] – wiersze, 
przez które przenika Niewypowiedziane, Niepojęte, przez które przenika Jest” 57.
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ON THE WAY TO “MAGNETIC POINT” RYSZARD KRYNICKI’S POETIC DIALOGUES WITH 
PAUL CELAN AND NELLY SACHS

Spatial metaphor of “magnetic point” is a key formula of poetry writing in Ryszard Krynicki’s mature 
creativity. The author, who in the moment of his debut was connected with Nowa Fala (New Wave), with 
time more often and forcibly started speaking about the need of abandoning (or at least limiting) the 
social functions of poetry for taking part in the mystery of “sacred speech.” He strives for achieving such 
an act of creation and silence which would be transparent to what is absolute. The metaphor of “mag-
netic point” gives name to the poet’s growing desire to cross the borders of “the present day” and even 
further—the borders of perception—and to inhabit the core of sense. What supports it is a clear return 
to the tradition of symbolism and interest in neo-classicist dictions. Krynicki finds his guides on this 
way in Polish lyric poetry. Special role here is played by Zbigniew Herbert, and not less important are 
German lyric poets whom Krynicki translated: Paul Celan, Georg Trakl, Reiner Kunze, Friedrich Hölder-
lin, and Nelly Sachs. It is from the poem which starts with the incipit *** (So kurz ausgeliefert ist der 
Mensch...) (*** áMan suffers such short shrift...ñ) that Krynicki adopted the metaphor of “magnetic point.” 
The article offers an attempt at describing some dialogues and correspondence between Krynicki’s 
quests and German lyric poetry, especially that by Sachs and Celan.

55 S a c h s, op. cit., s. 171.
56 R a j e w s k a, op. cit., s. 117.
57 E. S o n n e n b e r g, R. L i è v r e, Ćwiczenie w cierpliwości. W zb.: Gdybym wiedział, s. 130. (Pier-

wodruk: „Studium” 2005, nr 4/5).
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„KORDIAN” I PANORAMY

Alem pierwszych obrazów w myśli nie zepsował,
Są dziś porównań celem jak księgi podróżne.

(Juliusz Słowacki, Kordian) 1

Londyn

Słowacki przyjechał do Londynu z Dover dyliżansem konnym 3 VIII 1831 („o go-
dzinie 5-tej z rana”, L 25). W tym samym dniu w brytyjskiej stolicy rozpoczęła 
pracę, powołana przez niższą izbę parlamentu, specjalna komisja, której celem 
miało być zbadanie stanu i perspektyw rozwojowych transportu drogowego z uży-
ciem pojazdów napędzanych parą i gazem; zadaniem komisji było też przygotowa-
nie stanowiska w kwestii wysokości opłat nakładanych na drogach publicznych na 
pierwsze „dyliżanse parowe” 2. Słowacki mógł nie orientować się w pracach tej ko-
misji, lecz jego miesięczny pobyt w Londynie musiał mu dostarczyć wiedzy o po-
jazdach parowych. Kręciło się już ich w angielskiej stolicy całkiem sporo, wiele 
o nich pisała stołeczna prasa, dymiące dyliżanse bez koni zdążyły też trafić na łamy 
pism satyrycznych i do karykatur 3. Nie dowiemy się chyba, jak wyglądało pierwsze 

1 J. S ł o w a c k i, Kordian. – M. B i z a n, P. H e r t z, Glosy do „Kordiana”. Wyd. 2. Warszawa 1972, 
s. 40. Dalej do tej pozycji odsyłam skrótem K. Ponadto stosuję skrót L, oznaczający edycję: J. S ł o-
w a c k i, Listy do matki. Oprac. Z. K r z y ż a n o w s k a. Wyd. 2. Wrocław 1952. Dzieła. T. 13. 
Liczby po skrótach wskazują stronice.

2 W dniu przyjazdu Słowackiego miało miejsce jeszcze jedno interesujące wydarzenie. Otóż do Lon-
dynu dotarł z Gloucester „parowy dyliżans”, który na co dzień obsługiwał trasę: Gloucester–Chel-
tenham (zob. „Cheltenham Journal and Gloucestershire Fashionable Weekly Gazette” 1831, 
1 August, s. 3). Jego przyjazd miał niewątpliwie związek z rozpoczęciem prac komisji parlamen-
tarnej. Końcowy raport tej komisji (Report from Select Committee in Steam Carriages with the Mi-
nutes of Evidence and Appendix. Birmingham 1834) zwracał uwagę na korzyści płynące z nowego 
środka transportu i postulował obniżenie drakońsko wysokich podatków, jakimi obciążane były 
„dyliżanse parowe” (zrównanie z podatkami płaconymi przez właścicieli dyliżansów konnych). 
Parlament nie skorzystał jednak z tych zaleceń, sankcjonując drastyczne różnice podatkowe i do-
prowadzając w ten sposób do finansowej ruiny pierwszych przedsiębiorców eksploatujących po-
jazdy parowe. Jak się dziś uważa, stanowisko brytyjskiego parlamentu zahamowało rozwój środków 
transportu drogowego na kilkadziesiąt lat. 

3 Twórczość satyryczna jest dziś dość dobrze znana (np. H. T. A l k e n, A View in Whitechapel Road, 
grafika z r. 1831; reprodukcja w: M. D. G e o r g e, Hogarth to Cruikshank. Social Change in Graphic 
Satire. New York 1967, s. 176. – G. C r u i k s h a n k, The Horses „going to the Dogs”, z r. 1829; 
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spotkanie Słowackiego z parowym pojazdem, wszystko jednak wskazuje, że do 
takiego spotkania doszło i że obraz, jaki przekazał poeta w liście do matki, wyry-
sowany został na podstawie żywo zapamiętanych wrażeń 4. Nie ulega kwestii: poeta 
odwiedził Londyn w momencie przełomowym dla kultury, znalazł się w europejskiej 
metropolii w początkach epoki pary; z dobrodziejstwa pary skorzystał już przepra-
wiając się z Calais do Dover, potem jeszcze wielokrotnie zawierzał swój los parowym 
statkom 5. Para ułatwiała wojaże. Nie tylko wszakże ona stała za dokonującym się 
przełomem w mobilności. Podróż Słowackiego z Dover odbywała się zapewne po 
nowego typu nawierzchni, utworzonej z dwóch mocno ubitych warstw kruszywa 
(wysokie podatki nakładane na pierwsze parowe dyliżanse miały rekompensować 
zniszczenia tej nawierzchni powodowane przez większy ciężar nowych pojazdów). 
Na miejscu w Londynie poeta szybko odnotował znaczącą nowość: regularną ko-
munikację miejską przy użyciu konnych omnibusów („z jednej części do drugiej 
jeżdżą dyliżansami”, L 26) 6; miasto miało nie tylko imponujące mosty, ale też fun-
dowało sobie pierwszy podwodny tunel („jeszcze nie skończony most podziemny”, 
L 28). W ogrodzie Vauxhall oglądać było można popisy śmiałków wznoszących się 
w balonie. Wszystkie takie środki, ułatwiające fizyczne przemieszczanie się ludzi 
i przedmiotów, wspomagane były przez te, które służyć miały wojażom fingowanym, 
imitowanym czy – jak byśmy dziś je nazwali – wirtualnym. Londyn Słowackiego, 
miasto pierwszych dyliżansów parowych, to także metropolia oferująca swoim 
mieszkańcom (i licznym przybyszom) bardzo szeroki wachlarz przedstawień pano-
ramicznych. 

Ekspozycje panoramiczne znane były w Londynie od końca XVIII w., od mo-
mentu, w którym ich twórca (i właściciel patentu), Robert Barker, wystawił tu po 
raz pierwszy swoje płótno prezentujące Edynburg oglądany ze wzgórza Calton Hill 7. 
W opisie wynalazku nie pojawiło się jeszcze słowo „panorama”. Nazwy nowemu 
typowi kompozycji malarskiej użyczyła francuska formuła „la natura à coup d’oeil 
[natura na rzut oka]”; w charakterystyce zamierzonego efektu mówiło się wszakże, 

reprodukcja w: jw., s. 178. – W. H e a t h, March of Intellect, z r. 1829; reprodukcja w: jw.), rzadziej 
przypomina się publikacje odnoszące się do pary z entuzjazmem. Interesującym (choć artystycznie 
niewybitnym) literackim śladem nadziei wiązanych z „dyliżansami bez koni” był wielokrotnie prze-
drukowywany wiersz z końca r. 1829, A Vision of Steam (sygnowany: O.P.Q), kreślący obraz Lon-
dynu przyszłości (z 1930 r.) – zob. „London Evening Standard” 1829, 26 December; „Leicester 
Herald” 1830, 6 January; „Oxford University and City Herald” 1830, 30 January.

4 Mam tutaj na myśli następujący urywek z listu pisanego z Paryża (3 IX 1832): „dziwniejszą są 
rzeczą w Anglii powozy, do których z pary uwiane zakładają konie, konie, które zamiast owsa, 
węgle ziemne jedzą” (L 84). 

5 W czasie pobytu Słowackiego w Londynie Izba Gmin podjęła prace legislacyjne nad aktem, który 
określałby dopuszczalną prędkość statków parowych poruszających się po Tamizie (zob. Steam 
Boats and Vessels In the River Thames. „Bell’s Weekly Messenger” 1831, 22 August, s. 6).

6 Omnibusy zawitały do Londynu na dwa lata przed przyjazdem Słowackiego; uruchomiona 4 VII 
1829 linia połączyła Paddington z City (zob. „London Courier and Evening Gazette” 1829, 5 July, 
s. 2). Zanim jeszcze na ulice Londynu wyjechał pierwszy pojazd, posłuchać można było nowej 
kompozycji muzycznej: L’Omnibus (zob. „Morning Post” 1830, 4 July, s. 1).

7 R. Barker pokazał swe płótno w Londynie 14 III 1789 (przy Haymarket 29), wcześniej eksponowa-
ne było ono w Edynburgu i Glasgow. Zob. R. H y d e, Panoramania! The Art and Entertainment of 
the „All-Embracing” View. Introd. S. B. W i l c o x. London 1988, s. 57–58.

II-16.indd   226 2019-12-11   12:00:30



WOJCIECH TOMASIK   „Kordian” i panoramy 227

iż widzowie powinni poczuć się tak, jakby znaleźli się w miejscu, z którego artysta 
dokonywał odwzorowania krajobrazu 8. Rozpięte wewnątrz walca płótno z widokiem 
Edynburga miało zatem sprawić, by londyńczycy, oglądający je z ulokowanej 
w centrum platformy, poczuli pod stopami wierzchołek szkockiego wzgórza. 
W sierpniu 1831 przedstawienia tego rodzaju określano już powszechnie przyjętą 
nazwą, znane były zresztą nie tylko w swej postaci klasycznej (jako „panoramy”), 
ale też w różnego typu formach pochodnych, które prasa zdążyła ochrzcić mianem 
„wielkiej rodziny »-oram«”. Prasa do rodziny tej zaliczała dioramy, fizjoramy, okto-
ramy i kosmoramy... 9, zgodnie podnosząc zalety tego rodzaju „wystaw” – służących 
solidnej edukacji i zarazem dostarczających widzom wyszukanej rozrywki. Pano-
ramy zdawały się wypełniać lukę, która w kulturze europejskiej powstała po tym, 
jak wojny napoleońskie położyły kres praktykom znanym jako Grand Tour 10. 
Prawdziwa podróż, łącząca w sobie edukację z rozrywką, wrócić miała niebawem 
w formie pierwszych wojaży turystycznych. Przedstawienia panoramiczne osiągnę-
ły szczyt swojej popularności właśnie w tym szczególnym okresie kulturowego 
bezkrólewia: gdy Grand Tour zdążył już odejść do przeszłości, a nie narodziła się 
jeszcze nowoczesna turystyka. Dla współczesnych badaczy tego zjawiska lata 
trzydzieste i czterdzieste XIX w. to okres „panoramowego szaleństwa [panorama 
craze]” 11.

„Panoramowe szaleństwo”, jakiego można było doświadczyć w Londynie w owym 
okresie, miało mocno brzmiący i bardzo bogaty akompaniament słowny. Pierwsze-
mu panoramowemu widowisku, tj. wspomnianej prezentacji widoku Edynburga, 
„zdjętego” ze wzgórza Calton Hill, towarzyszyła skromna ulotka informacyjna; 
z czasem przy organizowaniu podobnego typu ekspozycji zawiązywał się trwały 
sojusz plastyki i słowa: widz podziwiał wystawiane płótno, trzymając w ręku obja-
śniającą widowisko wielostronicową broszurę. Teksty z programów i broszur rekla-
mowych uzupełniane były przez informacje prasowe; wszystkie one odgrywały 
niewątpliwie kluczową rolę w projektowaniu doświadczeń potencjalnych widzów. 
Bardzo ważną składową tych słownych instrukcji stanowiło modelowanie wrażeń 
widza na takie, jakie wynosi się z podróży. Sięgam po parę przykładów. W niezwy-
kle entuzjastycznej recenzji dioramy Louisa Daguerre’a, przedstawiającej „Mount 
St. Gothard” 12, czytamy:

  8 Zob. Specification of the Patent Granted to Mr Robert Barker, of the City of Edinburgh, Portrait- 
Painter, for His Invention of an Entire New Contrivance or Apparatus, Called by Him „La Nature 
à Coup d’Oeil”, for the Purpose of Displaying Views of Nature at Large, by Oil-Painting, Fresco,  
Water-colours, Crayons, or any other Mode of Painting or Drawing. „Repertory of Arts and Manu-
factures” 1796, s. 167.

  9 Zob. Cosmorama, Regent Street. „The Gentleman’s Magazine” 1830, October, s. 350. 
10 Często przedstawiana jest teza o związkach panoram z instytucją Grand Tour (wyrażana niekiedy 

w formule: panorama – mieszczański substytut Grand Tour). Zob. R. D. A l t h i c k, The Shows of 
London. Cambridge, Mass., 1978, s. 180.

11 Zob. A. B y e r l y, Are We There Yet? Virtual Travel and Victorian Realism. Ann Arbor 2013, rozdz. 
A Room with a View. The Victorian Panorama. 

12 Diorama była typem przedstawienia, które opatentował L. Daguerre (późniejszy wynalazca techni-
ki utrwalania obrazu na płycie światłoczułej); zachęcony powodzeniem, jakim cieszyły się ekspo-
zycje prezentowane w Paryżu, Daguerre uruchomił, podobną do paryskiej, dioramę w Londynie. 
W spektaklach w dioramie wykorzystywane były dwa duże malowidła wykonane na półprzezroczy-
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Para i dyliżanse zdziałały cuda w ułatwieniu sposobów wędrowania, w przerzucaniu nas z miejsca 
na miejsce i w przenoszeniu nas na powrót, po tygodniu lub dwóch, przed pana Murraya, z pokaźnym 
stosem pięknie oprawionych rękopisów; ale te widoki czynią więcej, bo one przynoszą „górę do Mahome-
ta”. Zaczynamy podejrzewać, że na koniec położą one kres podróżowaniu. [...] Właściciele dioramy po-
winni wziąć za swoje motto: „Ułatwiona podróż”. Czujemy się, jak byśmy właśnie wrócili z Alp; i niemal 
zdziwieni jesteśmy, dlaczego nasi przyjaciele nie przyszli, by powitać nas w domu. Za parę sezonów, za 
pomocą dioramy, spodziewamy się odbyć podróż dookoła świata, za znikomą cenę oraz bez ryzyka głodu 
i gorączek 13.

Zachwyt nad tą samą dioramą znajdziemy w innej relacji, gdzie wizualne wra-
żenia także przełożone zostały na doznania kinetyczne:

Widoki w dioramie zostały znów zmienione i Francja ze Szwajcarią jeszcze raz zostały położone 
przed naszymi oczami, bez narażania nas na nudności przy przekraczaniu Kanału, na spotkania z gru-
biaństwem kontynentalnych oberżystów i na niezliczone i nie dające się opisać uciążliwości zagranicz-
nych podróży. Dzięki przemyślności nowoczesnego dowcipu „długie chodniki i zdobione sklepienia” 
katedry w Rheims zostały teraz przeniesione blisko Regent’s Park, a skały Mount St. Gothard, wyrwa-
ne z ich starych fundamentów, zostały spokojnie złożone w tej samej okolicy. Wszystko to zawdzięcza-
my magicznemu ołówkowi panów Daguerre’a i Boutona, którzy, choć nie dali nam oryginałów tych 
wspaniałych obiektów, dali przynajmniej ich imitacje tak doskonale szczegółowe i żywe, że wydają się 
bardziej iluzjami sztuki magicznej niż tylko dziełami artystycznymi 14.

Na koniec głos o panoramach, utrzymany w tonie uogólnienia: „Od wielu lat 
te praktyczne »podróże przy kominku«, zwane panoramami, należą do najbardziej 
przyjemnych sposobów przenoszenia wiedzy za pośrednictwem zabawy” 15. Londyn, 
jaki w sierpniu 1831 zastał Słowacki, był miastem panoram i licznych atrakcji 
podobnego gatunku; działało ich w mieście przynajmniej kilkanaście. Najstarsze 
były klasyczne panoramy, wielkie płótna eksponowane w specjalnie wybudowanych 
do tego celu obiektach (rotundach). Wszystkie te obiekty przelicytowywał monu-
mentalny gmach, jaki wznosił się w sąsiedztwie Regent’s Park, nazwany Colos- 
seum. Jego dumę stanowił olbrzymi widok Londynu, przedstawiony tak, jak roz-
taczał się z wierzchołka katedry Świętego Pawła. Obok Colosseum znajdował się 
inny gmach, gdzie prezentowane były spektakle dioramy. W bliskim sąsiedztwie 
obu tych budowli działała najznakomitsza londyńska kosmorama (przy Regent 
Street 209) 16. Lista nie byłaby pełna bez ogrodu Vauxhall. Gdy poeta wybrał się 

stych płótnach, które – dzięki zastosowanej kolorystyce i odpowiedniemu oświetleniu – umożliwia-
ły uzyskiwanie zmiennych efektów (imitujących np. wschody i zachody słońca). Widzowie zasiada-
li na widowni, która – obracając się na specjalnych rolkach – zmieniała położenie względem eks-
ponowanych przez kilkanaście minut płócien. Nazwisko Johna Murraya, które pada w cytowanym 
fragmencie, wskazuje na związki fingowanych podróży z rodzącym się właśnie rynkiem przewod-
ników turystycznych. Pozostawiam niezmienioną formułę „Mount St. Gothard”, ponieważ – choć 
często stosowana w początkach XIX w. – nie miała ona swego geograficznego odpowiednika (szczy-
tu tak właśnie nazywanego). W spektaklu, o którym mowa, Mount St. Gothard „zdjęty” był od 
południa, tj. od strony wąwozu Dazio Grande.

13 Exhibitions. Diorama. „The British Magazine” 1830, s. 74. 
14 The Diorama. „Bell’s Life in London and Sporting Chronicle” 1830, 25 April, s. 1.
15 Burford’s New Panorama. „Morning Post” 1838, 13 April, s. 3.
16 Kosmorama zaaranżowana była w ten sposób, że w pomieszczeniu znajdowała się podłużna gale-

ria, po obu stronach której ulokowane były „okna” (zaopatrzone w soczewki). Okna te umożliwiały 
podziwianie obrazów, których efekt iluzyjny osiągany był dzięki naturalnemu oświetleniu (padają-
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był do tego ogrodu, wśród oferowanych w nim rozrywek znajdowały się przenośne 
kosmoramy, w gmachu znajdującej się tam Rotundy czekał „widok Brighton”, 
wzrok gości mogły tu też nacieszyć rozmaite efekty optyczne, uzyskiwane za po-
mocą teleskopów, krzywych luster itp. 17

Panoramy londyńskie wzbogacały i zarazem komplikowały repertuar miejskiej 
mobilności, wprowadzając do niej zupełnie nowy typ doświadczeń kinetycznych. 
O nowościach tych wspominali autorzy przywoływanych tu wcześniej omówień, 
gdy zgodnie twierdzili, iż oglądanie w dioramie różnych pejzaży nie pociąga za sobą 
żadnego wysiłku, odbywa się bowiem bez fizycznego przemieszczania się widzów – 
to pejzaże przemieszczają się, a ściślej rzecz ujmując: to cała widownia z siedzącą 
publicznością obraca się względem dwu eksponowanych w spektaklu dioramicznym 
płócien. Ponieważ widownia tonęła w ciemnościach, zmiana jej położenia miała 
w sobie coś z magii. Wrażenie magii potęgowało się w londyńskim Colosseum, 
gdzie można było dostać się na najniższą platformę widokową za pomocą windy 
hydraulicznej (pierwszej tego typu w mieście). Widok na metropolię otwierał się 
zatem przed oglądającym, któremu oszczędzano fatygi forsowania setek ciasnych 
schodów wyprowadzających na wierzchołek prawdziwej katedry Świętego Pawła. 
Schody były tylko przy wejściu do budynku. Pokonanie paru stopni miało wszak-
że walor magiczny, bo już nazwa imponującego obiektu (Colosseum) dawała wra-
żenie, iż wchodzący mogli kilkoma krokami zniwelować ogromny dystans dzielący 
Londyn od Rzymu. W galerii kosmoramy czekały na nich wygodne kanapy, posił-
ki i napoje. 14 widoków, których oglądanie wymagało tylko przesuwania się od 
jednego okna do drugiego, przenosiło zwiedzających daleko poza Anglię. Prawdzi-
wa podróż po przedstawionych miejscach angażowałaby nieporównanie więcej sił, 
niż zużywało się ich w niespiesznym krążeniu po komfortowo zaprojektowanej 
galerii. 

W przemieszczeniach, które dokonywały się w panoramach, dadzą się wyod-
rębnić dwa najbardziej podstawowe komponenty. Pierwszy to ten, który pozwalał 
widzowi znaleźć się we wnętrzu obiektu, to ruch przenoszący widza z narożnika 
londyńskiego Regent’s Park wprost w Alpy (w sąsiedztwo Mount St. Gothard) i do 
Francji (do katedry w Rheims). Charakterystyczny fragment relacji z wizyty w Co-
losseum: „z trudem mogliśmy sobie wyobrazić, że ledwie przed momentem umknę-
liśmy z zatłoczonych ulic ruchliwej metropolii” 18. W kosmoramie wystarczała 
jedna chwila, by z londyńskiego bruku przenieść się wprost w Alpy, na pustynię 
egipską lub do jakiegoś orientalnego miasta. Panoramy ustanawiały rodzaj fikcyj-
nej geografii. Na kreślonej przez nie fantastycznej mapie świata Londyn sąsiadował 
z Paryżem, Kairem, Wiedniem, Hong Kongiem, Damaszkiem, Delhi, Kantonem, 
Messyną, Neapolem, Jerozolimą, Kalkutą, Florencją, Genewą, Bombajem, Nowym 
Jorkiem, Limą... 19 Na skraju Regent’s Park zaczynały się Alpy. Widać stąd było 

cemu przez świetliki) i odpowiedniemu ograniczeniu pola obserwacji (przez przesłony uniemożli-
wiające dostrzeżenie ram obrazów). W kosmoramie na Regent Street eksponować można było 
jednocześnie 14 widoków (zwykle ujętych w dwie grupy tematyczne).

17 Zob. „Public Ledger and Daily Advertiser” 1831, 11 August, s. 2.
18 Colosseum. „Bell’s Life in London and Sporting Chronicle” 1831, 10 July, s. 2.
19 Zob. B y e r l y, op. cit., s. 37.
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Mount St. Gothard, dolinę Sarnen, wioskę Unterseen (ze szczytem Jungfrau w tle), 
swego widoku użyczał wreszcie Mont Blanc. Z tego pobieżnego wyliczenia wyłania 
się drugi komponent, który odnosi się do przemieszczeń wewnątrz panoram. Oka-
zuje się bowiem, że wspomniana przed momentem fantastyczna mapa charakte-
ryzowała się niezwykłą labilnością konturów, gdyż wszystko mogło tu sąsiadować 
ze wszystkim. Mount St. Gothard leżał najpierw obok katedry w Rheims (w 1830 r.), 
by później znaleźć się w okolicy Unterseen (latem 1831). W sierpniu 1831, gdy 
Słowacki odwiedził rzeczywisty Londyn, panoramowy odpowiednik tej metropolii 
sąsiadował, za pośrednictwem dioramy, z alpejskimi okolicami (Mount St. Gothard 
i Unterseen) 20, za pośrednictwem zaś kosmoramy – m.in. z katedrą w Kolonii, 
z wielką pustelnią pod Grenoble, z Mount St. Gothard (oglądanym, inaczej niż 
w dioramie, bo od północy, tzn. od strony Diabelskiego Mostu), z piramidami 
i sfinksem w Egipcie, ze schroniskiem na przełęczy Świętego Bernarda i z Edyn-
burgiem (z czasów wielkiego pożaru) 21. 

Czy Słowacki poznał tę fantastyczną geografię? Twierdzę, że tak. Sądzę, iż po-
eta wyprawiał się z Londynu w Alpy kilka razy, oczywiście za każdym razem robił 
to tylko wirtualnie, podziwiając zainscenizowane w mieście alpejskie scenerie. 
Śladów zafascynowania takimi podróżami można szukać w korespondencji pisarza. 
Historyka literatury bardziej interesować będą wszakże te, które dadzą się wytropić 
w Kordianie. Kształty, jakie dostał Mont Blanc w dramacie, wydają się do tych 
poszukiwań mocną zachętą. 

Tropienie wspomnianych śladów warto poprzedzić przeglądem informacji pra-
sowych, które kierować mogły przyjezdnym i wpływać na decyzję o porządku zwie-
dzania brytyjskiej metropolii. Relacje z wizyt w Colosseum (z okazji otwarcia 
i z późniejszych) kończyły się zwykle entuzjastyczną puentą, którą da się ująć 
w formę apelu: każdy musi to zobaczyć. Kilka przykładów: „Byliśmy bardzo ukon-
tentowani niedawnym wyglądem tego wspaniałego pomnika tryumfu sztuki nad 
naturą”; „Nie ma w Londynie widowiska bardziej wartego zobaczenia niż to, nie ma 
miejsca rozrywki, które lepiej dotrzymywało składanej obietnicy” 22. W trochę bar-
dziej rozbudowanej wersji gorący zachwyt mieszał się z opisem: 

Spośród rozlicznych wystaw, w które obfituje nasza metropolia, żadnej nie można uznać za bardziej 
zasłużenie przyciągającą uwagę niż to wspaniałe i pyszne przedsiębiorstwo – Colosseum. Tutaj oczom 
przybysza do Londynu pokazuje się w jednym rzucie kompletny widok potężnej metropolii: jej ulice, 
place, imponująca rzeka, wspaniałe budynki publiczne, a w wielu przypadkach nawet siedziby osób 
prywatnych są wykreślone tak wiernie i dokładnie, że bez trudności mogą być one rozpoznane przez 
tych, którzy mają ledwie niewielką wiedzę o tych obiektach 23. 

Apel mógł być formułowany wprost, choćby tak: „Każdy powinien to [tj. Colos-
seum] natychmiast zobaczyć, a każdy, kto to zrobi, dziękować będzie tym, co mu 

20 Zob. Diorama, Regent’s Park. „The Atlas” 1831, 21 August, s. 16. Pokaz obu dzieł został przedłu-
żony ze względu na duże zainteresowanie publiczności. Właściciele dioramy, jak czytamy, obniży-
li w sierpniu cenę za bilet wstępu.

21 Zob. Cosmorama, Panoramic and Dioramic Exhibition. „Morning Post” 1831, 16 August, s. 1.
22 The Colosseum. „Morning Chronicle” 1830, 4 January, s. 1. – The Colosseum. „The Atlas” 1831, 

19 June, s. 8.
23 The Colosseum. „Public Ledger and Daily Advertiser” 1832, 24 April, s. 2.
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tak poradzili”; „Każdy, kto chciałby się w jakiś sposób nagrodzić, powinien to [tj. 
Colosseum] natychmiast zobaczyć; może to być zalecane jako pierwszy obiekt wart 
zobaczenia przez przybywającego do Londynu”; „Pół Londynu zawędrowało dotąd 
do Regent’s Park, by to [tj. Colosseum] zobaczyć, a sądzimy, że druga połowa nie 
zrobiłaby nic lepszego, gdyby poszła za tym dobrym przykładem” 24. Julian Ursyn 
Niemcewicz odwiedził Londyn niemal w tym samym czasie co Słowacki. W swoich 
pamiętnikach dwukrotnie odnotowywał spotkanie z Colosseum:

Przebóg! co za pyszne gmachy, w kilku latach jak gdyby cudem wyniesione, wszędy cyrkuły z mnó-
stwem kolumn jednej architektury, wszędy ogrody z najpiękniejszych krzewów. Colizeum, gdzie jest 
doskonałe panorama Londynu, park, gdzie są rzadkie zwierzęta, jeszcze młody. I za tym parkiem ciągnie 
się długo olbrzymie miasto. 

znajdując się blisko Coliseum, wstąpiłem do niego, kilkaset schodów dźwigając się na górę, ujrzałem 
panorama Londynu. Co za widok tej natkanej domami Babilonii. Rzym chyba za cesarzów mógł się jej 
równać lub Pekin w Chinach. Dziwno, jak Anglicy mieszkający w tym mieście wiecznie unoszą się nad 
każdą ulicą i gmachem. Zbiór dawnych i teraźniejszych posągów piękny, jak miło tam widzieć Mojżesza 
de Michel Ange, najwspanialszą podobno tegoczesną rzeźbę. Trebhouse i Swiss-Cottage są tylko dzie-
cinnym pieścidłem 25. 

Czy – podobnie jak stary już Niemcewicz – do odwiedzenia Colosseum dał się 
namówić młody Słowacki? 

Komentatorzy korespondencji Słowackiego są wyjątkowo zgodni, gdy na pod-
stawie listów pisanych do matki rekonstruują program pobytu poety w Londynie 
i gdy włączają do niego wizytę na samym szczycie katedry Świętego Pawła. Argu-
mentem wydaje się fragment: „wszedłszy na samą kulę wieży St. Pawła rzuciłem 
okiem áwokoñło [...]” (L 28) 26. Sens przywołanej tu formuły pomogą zapewne roz-
jaśnić słowa opisujące podobne doświadczenie z Rzymu: „Wczoraj byłem na kopu-
le Św. Piotra i wlazłem aż do kuli pod krzyżem, gdzie 16 ludzi pomieścić się może” 
(L 273). Skreślona w liście rzymska przygoda nie pozostawia raczej wątpliwości 

24 The Colosseum. „Morning Advertiser” 1831, 15 November, s. 3. – The Colosseum. Jw., 25 May, s. 1. 
– The Colosseum. „Morning Post” 1831, 26 October, s. 3. Podobnie brzmiały apele towarzyszące 
informacjom o dioramie i kosmoramie. Tytułem przykładu: „diorama jest wystawą, którą każdy 
musi zobaczyć” (The Diorama. „Morning Post” 1823, 29 September, s. 3); „Ona [tj. kosmorama] 
oferuje nie tylko młodym, lecz także starym, wszystkim, których w domu zatrzymują jakieś oko-
liczności, stosowne wyobrażenie o najbardziej odległych cudach ziemi” (Cosmorama. „The British 
Magazine” 1830, s. 74).

25 J. U. N i e m c e w i c z, Pamiętniki. Dziennik pobytu za granicą od dnia 21 lipca 1831 r. do 20 maja 
1841 r. T. 1: 1831–1832. Poznań 1876, s. 332–333 (notatka z 23 VI 1832); s. 576 (notatka z 26 XII 
1832). Tu miejsce na samokrytykę: pisząc wcześniej o londyńskich panoramach, przeoczyłem ten 
drugi fragment. W roku 1832 wyszła książka, której autor, z myślą przede wszystkim o młodym 
czytelniku, sfabularyzował relację o „nowoczesnych cudach” (zob. J. T a y l o r, A Month in London, 
or Some of Its Modern Wonders Described. London 1832). Jednym z bohaterów jest Anglik, który 
po długiej nieobecności w kraju decyduje się odwiedzić stolicę, by naocznie przekonać się o doko-
nanym skoku cywilizacyjnym. W wyprawie towarzyszą mu dwaj złaknieni zobaczenia metropolii 
młodzi bratankowie. W programie zwiedzania stolicy (realia pozwalają ustalić, że chodzi o miesiąc 
z lata 1831) znalazła się m.in. wizyta w dioramie i w Colosseum.

26 Ostatnio taką interpretacją pokierowali się A. N a w a r e c k i  (Z pokładu. W zb.: Geografia Słowac-
kiego. Red. D. S i w i c k a, M. Z i e l i ń s k a. Warszawa 2012, s. 74–75) i Z. M a j c h r o w s k i  (Mapa 
i książka. W zb.: jw., s. 119).
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w kwestii tego, co i jak zobaczył w wiecznym mieście poeta. Wszedł był na dach 
(remontowanej właśnie) bazyliki Świętego Piotra, a potem, by uatrakcyjnić pole ob- 
serwacji, zdecydował się jeszcze przecisnąć do kuli wieńczącej wierzchołek. Zdanie 
z przewodnika po Rzymie nie pozwala wątpić, iż wyprawa zakończyła się w taki 
właśnie sposób: „Pozłacana k u l a  z brązu ma 7 ½ stóp średnicy i może pomieścić 
16 osób” 27. W relacji z Londynu nie ma mowy o wchodzeniu do kuli (choć nie było 
ono wykluczone: w kuli mieściło się 12 osób), lecz – na kulę. Inna różnica: z rzym-
skiej eskapady Słowacki zarejestrował nie tylko jej końcowy epizod (wejście do kuli), 
ale też etapy pośrednie. Droga na wierzchołek była ciekawa, bo wiodła przez dach 
(który „podobny jest do jakiejś kolonii” áL 273ñ) i obok tryskającej fontanny. Tym-
czasem londyńska wyprawa nie ma żadnych etapów pośrednich, takich choćby, 
które wcześniej zarejestrował Krystyn Lach Szyrma (np. słynnej i przez wszystkich 
wspominanej galerii „szepcącej”) 28. W wyprawie tej jest tylko katedralna wieża, nie 
pojawia się wszakże sama katedra.

Geografia Słowackiego połączyła ze sobą trzy stolice: Londyn, Paryż i Rzym. 
Wszędzie tam poeta poznawał miasto na sposób, który był XIX-wiecznym standar-
dem, tj. przez panoptyczną obserwację z góry 29. Uczył się miasta, patrząc. Warto 
jednak pamiętać, że Londyn, który za sprawą dwu epistolarnych relacji Słowac- 
kiego stanął obok Paryża i Rzymu, doczekał się podobnego tekstowego spotka- 
nia dekadę wcześniej, w broszurze Thomasa Hornora zapowiadającej przygotowa-
nie panoramy Londynu, „zdejmowanej” ze szczytu katedry Świętego Pawła. Zaletą tej 
panoramy miało być pokazanie widoku „w powietrzu tak czystym i bezchmurnym 
jak w Paryżu czy Rzymie” 30. Zauważmy, iż wysiłek Hornora, mozolnie wdrapujące-
go się wczesnym rankiem na szczyt katedry (do zainstalowanej tam prowizorycznej 
pracowni) i przygotowującego robocze szkice, brał uzasadnienie ze wspomnianej 
różnicy w przejrzystości stołecznego powietrza. Za dokonującą się właśnie rewolu-
cję przemysłową Londyn płacił bowiem cenę w postaci rosnącego zadymienia; 
Hornor, przebywając w swej pracowni wczesnym rankiem, gdy stołeczne kominy 
jeszcze nie dymiły, usiłował zatrzymać widok, który londyńczycy – za sprawą wiel-
kich ilości spalanego w stolicy węgla – na długo stracili. Praca nad panoramą 
zbiegła się z renowacją wieży katedry, w której wyniku wymieniona została na nową 
wieńcząca ją kula. Oryginalna kula trafiła do Colosseum, gdzie dopełniała zainsce-
nizowaną w centrum budynku wieżę (stojący na niej krzyż był repliką oryginału). 
Jeśli w sierpniu 1831 chciało się koniecznie dotknąć kuli z katedry Świętego Paw-
ła lub znaleźć się nad nią (wejść na nią), można to było dość łatwo zrobić, odwie-

27 Handbook for Travellers in Central Italy including The Papal States, Rome and the Cities of Etruria. 
London 1843, s. 346. Jak wynika ze wstępu, przewodnik odzwierciedlał stan z 1838 r. (Słowacki 
wspiął się na bazylikę w maju 1836).

28 K. L a c h  S z y r m a, Anglia i Szkocja. Przypomnienie z podróży roku 1820–1824 odbytej. Przypisy, 
posł. P. H e r t z. Warszawa 1981, s. 445. Słowacki doskonale znał tę relację.

29 Doświadczenie panoptyczne, podobnie jak Grand Tour, angażowało przede wszystkim wzrok. Po-
znawanie miasta (czy kraju) pojmowane było w XVIII i XIX w. jako kolekcjonowanie (i niekiedy – 
utrwalanie) widoków. Zob. B y e r l y, op. cit., s. 37–38.

30 Th. H o r n o r, Prospectus. View of London and Surrounding Country Taken with Mathematical Ac-
curacy from an Observatory Purposely Erected over the Cross of St. Paul’s Cathedral to Be Published 
in Four Engravings. London 1822, s. 18.
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dzając gmach na skraju Regent’s Park. W anonsach zachęcających do odwiedzin 
Colosseum wymieniano główne atrakcje, które czekały na gości; towarzyszył im 
cennik. Najdroższy był taki oto zestaw: oglądanie namalowanej panoramy, „z ory-
ginalną kulą przeniesioną z katedry Św. Pawła”, podziwianie miasta ze szczytu 
budynku (po wyjściu schodami nad kulę i krzyż) oraz zwiedzanie galerii rzeźb. Mniej 
płaciło się za wstęp do cieplarni, fontanny i „domku szwajcarskiego [swiss cottage]”, 
najmniej za samą panoramę 31. 

Bardzo mocno trzeba to podkreślić: Colosseum oferowało zwiedzającym nie-
zwykły spektakl. Jego najważniejszą częścią było eksponowane we wnętrzu ogrom-
ne płótno z widokiem Londynu (przygotowane według szkiców, jakie podczas re-
montu katedry wykonał Hornor), ale wrażeń estetycznych zwiedzającym dostarczać 
miał jeszcze inny element – prawdziwa kula. Dolf Sternberger uznał połączenie, 
o jakim teraz mowa, za jeden z najistotniejszych rysów kultury XIX-wiecznej 32. 
W momencie uruchomienia Colosseum malarstwo panoramowe miało już za sobą 
liczącą parę dekad linię ewolucyjną. W tym okresie dokonywały się rozmaite zmia-
ny, z których najważniejszą było zespolenie płócien ze specjalnie zaprojektowany-
mi dla nich budynkami ekspozycyjnymi. W gmachu Colosseum goście stawali się 
świadkami kolejnej (i przełomowej dla gatunku) innowacji. Ekspozycja udostępnia-
ła zarówno namalowany (odwzorowany) widok całego miasta, jak i okruch praw-
dziwej substancji miejskiej. To, co miało być pokazane, trafiało do gmachu przy 
Regent’s Park dwiema drogami: jako malarskie naśladownictwo i w formie osobliwej 
próbki. Takie połączenie sprawiało, iż granica między ułudą a prawdą zacierała się. 
Londyn namalowany stawał się niezwykły przez to, że można było wyczuć jego 
kształt, dotknąć jego fragmentu, doświadczyć bryłowatości. W relacjach prasowych 
z wizyt stale powraca myśl: być w Colosseum oznacza zobaczyć Londyn, nie zaś – 
malowidło Londyn przedstawiające. Warto przypomnieć, że za odpowiednią opłatą 
zwiedzający dostawali się na szklany dach, skąd roztaczał się prawdziwy widok na 
najbliższą okolicę. Tu też czuło się smaganie wiatru, które później mogło się nało-
żyć na wrażenia wyniesione z wnętrza obiektu.

Wprowadzenie do panoramy realnych przedmiotów podporządkowane było jej 
przeznaczeniu. Widowisko miało zastępować podróżowanie, być wygodnym i tanim 
substytutem kosztownych i niebezpiecznych eskapad. W spełnianiu tej funkcji 
znakomitą rolę odgrywały prawdziwe kawałki reprodukowanego terenu. Stanowi-
ły one niejako poręczenie, iż istotnie doszło do przemieszczenia się w przestrzeni 
geograficznej. Kawałek z wieży Świętego Pawła (jej kula) potwierdzać miał, iż wyjazd 
windą na platformę jest tym samym co wejście na wieżę, że katedra za pomocą 
jakichś czarodziejskich mocy zmieniła swą lokalizację, została przeniesiona z City 
na skraj Regent’s Park. Połączenie wyobrażonego z rzeczywistym realizowało się 
nie tylko w tym jednym miejscu. Było ono również dominantą innych atrakcji, 
które czekały na odwiedzających Colosseum. Także tych, o których zdawkowo 
i niezbyt pochlebnie wspomniał Niemcewicz. A wspomniał z przekąsem o dwóch: 
o cieplarniach (szklarniach, „trepauzach”) i domku szwajcarskim („swiss cottage”). 

31 Zob. „Globe” 1831, 12 January.
32 Zob. D. S t e r n b e r g e r, Panorama of the Nineteenth Century. Introd. E. H e l l e r. Transl. J. N e u-

g r o s c h e l. Oxford 1977, rozdz. A Panorama, Natural/Artificial.
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Cieplarnie i szwajcarski domek tworzyły rodzaj aneksów do głównego pomieszcze-
nia; dostęp do nich był tylko od wewnątrz. Od początku stanowiły dopełnienie 
ekspozycji panoramowej, ale – jak wynika z anonsów prasowych – można je było 
zwiedzać osobno, bez wjeżdżania windą na platformę z namalowanym widokiem 
Londynu. Domek szwajcarski został zaprojektowany przez architekta specjalizu-
jącego się w tego typu obiektach. Był prawdziwym domem, z bogatym (też praw-
dziwym) wyposażeniem oraz z płonącym kominkiem 33. Z początkiem lat czterdzie-
stych kompleks Colosseum przeszedł w ręce nowych właścicieli, którzy zlecili 
dokonanie niewielkich retuszy. Można wszakże przyjąć, iż stan z 1845 r. nie od-
biegał w istotny sposób od wyglądu pomieszczeń z sierpnia 1831. W przewodniku 
po otwartym na nowo Colosseum mamy taki oto opis:

Kończmy naszą wyobrażoną wycieczkę. Osiągnęliśmy najdalszy punkt naszej podróży. Minęło 
chyba pół godziny, jak ze szczytu Świętego Pawła zlecieliśmy do południowej Hiszpanii, nad brzegi 
Morza Śródziemnego – na same krańce chrześcijaństwa; tam gdzie krzyż zanika, a podnosi się półksię-
życ. [...] Musimy spieszyć się do domu, robiąc największy skrót – przez Szwajcarię, ale nie bez zatrzy-
mania się na moment, aby spojrzeć z okien na „śnieg ludzkimi nietknięty stopami” i „lodowe Montbla-
nu obszary”, tego, który „królem nad góry”, co „z wieków osiadł tron skalisty” na zasadzie powszechnej 
aklamacji, a który tym niemniej zawdzięcza swemu szlachetnemu i samozwańczemu poecie-laureatowi 
odę koronacyjną, utrzymaną w stylu tak wzniosłym i trwałym jak sama góra. Wchodzimy zatem do 
szałasu albo szwajcarskiego domku, prowadzeni przez łoskot górskiego strumienia, który, skacząc 
z pobliskich skał, spadając z grzmotem w przepaście, a utworzywszy małe jezioro przed oknami domku, 
wypełnia kamienny basen i z pomocą drugiej kaskady niknie w uskoku poniżej. Po lewej stronie jest 
Mer de Glace, a w centrum Mont Blanc „ponad śniegiem groźnie wznosi się w n a s z e  niebo”, które, 
czyste lub zachmurzone, doskonale harmonizuje z malowidłem. „Wszystko to wzniosłe, lecz grozę wy-
wiera / Tutaj, gdzie ziemia do nieba się wdziera, / Ludzkiej małości rzucając niziny”. Scenerię górską, 
Mer de Glace i Mont Blanc namalował pan Danson 34.

Ważnym (a dla mych wywodów – niemal bezcennym) dopełnieniem tego opisu 
jest załączona w przewodnikowej broszurze całostronicowa rycina.

Zarówno opis, jak i sama rycina budują imaginacyjną mapę świata, na której 
londyńska katedra Świętego Pawła leży w niewielkiej odległości od południa Hisz-
panii i od krańców chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Dzięki cieplarniom 
(palmiarniom) londyńczyk po pół godzinie mógł znaleźć się w otoczeniu śródziem-
nomorskiej roślinności, mógł poczuć się, jakby był TAM, bo kawałki tamtej prze-

33 Projektantem był wybitny architekt Peter Frederick Robinson – zob. Swiss Cottage, at the Colos-
seum, in the Regent’s Park. „The Mirror” 1832, 28 April. Zaokienny widok został tu określony jako 
„wzniosłość w miniaturze” (s. 258).

34 A Description of the Colosseum as Re-opened in M.DCCC.XLV. London 1845, s. 16–17. Przy- 
wołany fragment jest inkrustowany cytatami. Dwa pierwsze pochodzą z poematu G. G. B y r o- 
n a  Wędrówki Childe Harolda (korzystam z wyd.: Wędrówki Childe Harolda. Poemat. Przeł.  
A. A. K. [A. K r a j e w s k i]. Kraków 1896, s. 157), kolejne dwa wzięte zostały z Manfreda (Manfred. 
Poemat dramatyczny. Przeł. F. M o r a w s k i. Złoczów [1930], s. 7). Piąty cytat (z Wędrówek Childe  
Harolda) został przez autora relacji zmieniony – w oryginale jest: „soaring snow-clad through  
the native sky” (polskie niezbyt wierne tłumaczenie: „W twej pod śniegiem grozie przyrodzonej”). 
U Byrona passus ten odnosi się zresztą nie do Mont Blanc (czy Alp), lecz do Parnasu. Polski przekład 
(s. 24) wymagał przeróbki i uzupełnienia. Ostatni dłuższy urywek wzięty jest z Wędrówek (s. 105). 
Wymieniony na końcu artysta to George Danson, malarz sceniczny. Jak wynika z tej charaktery-
styki, sceneria alpejska stanowiła rodzaj makiety. Twórcą pierwszej aranżacji tego miejsca był 
Th. Hornor.
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strzeni (egzotyczne rośliny) zostały przywiezione TU. Ale jeszcze ciekawszy wydawał 
się szwajcarski kawałek tej imaginacyjnej mapy. Po pierwsze dlatego, iż Szwajcaria 
leży ledwie o krok od Londynu, sytuuje się na poręcznym skrócie „do domu”, moż-
na do niej wpaść spiesząc się na rodzinny obiad. Po drugie dlatego, że jest to kraj 
w miniaturze, sklejony z rozmaitych drobin naśladujących prawdziwą przestrzeń. 
Ten kraj można było zobaczyć tylko przez prawdziwe okna (które się nie otwierają!), 
prawdziwy był też cały domek, z salonikiem, gdzie w kominku skwierczał żywy ogień. 
Jeśli popatrzymy na to, co pokazuje rycina, bez trudu rozpoznamy topograficzną 
dowolność przedstawienia: w rzeczywistości nie da się bowiem zobaczyć lodowca 
Mer de Glace w bezpośredniej styczności z kopułą Mont Blanc i z jeziorem na pierw-
szym planie. Jest to bardzo swobodna impresja na temat szwajcarskiego krajobra-
zu, rodzaj dekoracji scenicznej, naśladującej, bez rygorystycznej wierności, Alpy. 
W opisach szwajcarskiego domku sprzed zmiany właścicieli padały niekiedy nazwy 
geograficzne. Nie nazwane w 1845 r. jezioro (przed domkiem) pojawiało się wcześniej 
jako... Leman. Najdziwniejszym składnikiem zaokiennego krajobrazu, znakomicie 
poświadczonym przez rycinę, jest ulokowany w centrum pola widzenia Mont Blanc. 
Wygląda on zupełnie inaczej niż w rzeczywistości: ma tu formę i g l i c  skalnych, 
śmiałych i wyraźnie odcinających się od reszty. Podkreślam słowo „iglice”, bo z całą 
pewnością twórcy alpejskiej scenerii chodziło o dostrzeżenie przez widza takiego 
właśnie zwieńczenia szczytu. Przekonuje o tym zresztą relacja, gdzie czytamy: 

Jest to bezsprzecznie najlepszy okaz makiety scenerii [Model Scenery], jaki został wykonany w tym 
kraju; zarówno jeśli chodzi o wielkość, jak i charakterystyczną wzniosłość [sublimity]; przełęcze, iglice 
[aguilles (!)] i lodowe wierzchołki zostały zachwycająco zrobione 35. 

35 Re-opening of the Colosseum, Regent’s Park. „The Illustrated London News” 1845, nr 156, s. 264. 
Wygląd pierwotny tego miejsca (z czasu pobytu Słowackiego w Londynie) nie ma, niestety, doku-

Makieta Alp w londyńskim Colosseum (stan z 1845 r.);  
z lewej Mer de Glace, w głębi pośrodku Mont Blanc

Źródło: A Description of the Colosseum as Re-opened in M.DCCC.XLV.  
under the Patronage of Her Majesty the Queen, and H.R.H. Prince Albert. London 1845, po s. 16.
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Użyte w zacytowanym fragmencie słowo „iglice [aiguilles]” było zapożyczeniem 
z francuskiego; opisywana Sabaudia miała zatem także w tekście prasowym swoją 
prawdziwą próbkę – wzięte stamtąd określenie. Potwierdzenie skuteczności efektów 
iluzyjnych, zastosowanych w domku szwajcarskim i w jego otoczeniu, przynosiły 
prasowe enuncjacje, w których powracała myśl o cudownie odbytej podróży:

Widz, siedząc we wnętrzu tego romantycznego mieszkania, patrząc na zewnątrz na skały, których 
wierzchołków nie jest w stanie pochwycić, z trudem może wyobrazić sobie, że jest w obrębie dwóch mil 
od bramy Temple Bar [...]. Całe Colosseum jest niezrównanie najwspanialszą i najcudowniejszą wysta-
wą swojej epoki 36.

Paryż

Czy Słowacki zobaczył Mont Blanc w londyńskim Colosseum? Odnotował w liście 
do matki, że wspiął się na kulę Świętego Pawła, a dało się to zrobić tylko przy oka-
zji odwiedzenia Colosseum. Wizyta w panoramie prawdopodobnie wiązała się (jak 
w przypadku Niemcewicza) ze zwiedzaniem cieplarni („trepauzów”) i szwajcarskie-
go domku („swiss cottage”). Odbycie alpejskich wypraw umożliwiały też poecie 
przedstawienia w sąsiadującej z Colosseum dioramie, gdzie pokazywano Mount 
St. Gothard (ujęty od południa, od strony wąwozu Dazio Grande) i wioskę Unter-
seen, z widocznym w tle szczytem Jungfrau. Kilka pejzaży alpejskich eksponowanych 
było w kosmoramie. Z prasowych zapowiedzi i doniesień można się dziś nieco do-
wiedzieć, jak te alpejskie spektakle wyglądały. Obraz w kosmoramie przedstawia-
jący Mount St. Gothard zapewniał widzowi bogactwo doznań: kompozycję plastycz-
ną dopełniała woda, unoszące się nad nią pary i przepływające obłoki. Na pierwszym 
planie oddany był Most Diabelski. Z katalogowych objaśnień do prezentacji Mont 
Blanc w kosmoramie wynika, iż obraz ukazywał łańcuch Alp oglądany z doliny 
Arwy, z okolic Sallenche, tzn. z kierunku, z którego poeta podziwiał masyw podczas 
swego pobytu w Genewie. Słowacki, wyjeżdżając z Londynu, mógł z tego miasta 
wywieźć wiele alpejskich wrażeń. Mógł też zabrać ze sobą wiedzę o technice pla-
stycznej, którą hipnotyzować się będzie Paryż. Jej skromne zaczątki oferowało 
Colosseum – w postaci prawdziwej kuli (w namalowanej panoramie Londynu) 
i w formie prawdziwego szwajcarskiego domku, z którego prawdziwych okien oglą-
dać było można sztuczne igły Mont Blanc.

„Panoramowe szaleństwo” objawiało się nie tylko w wysypie rozmaitego typu 
widowisk (z „rodziny »-oram«”), wyrażało się ono jeszcze inaczej. O popularności 

mentacji obrazowej. Można go wszakże częściowo zrekonstruować na podstawie fragmentu z przy-
woływanej już książki T a y l o r a  A Month in London. Po obejrzeniu panoramy bohaterowie (w to-
warzystwie oprowadzającego ich londyńczyka, pana Finsburego) przechodzą przez szklarnie. 
„Kilka długich korytarzy doprowadziło nasze towarzystwo przed scenę z gruntu inną od tego, co 
zobaczyli byli wcześniej. Szwajcarski domek i alpejska sceneria nie p r z e d s t a w i o n e, lecz z b u-
d o w a n e, tworzyły teraz wspaniały spektakl. [...] »To są p r a w d z i w e  f o r m y, powiedział pan 
Finsbury, ułożone z wielkim smakiem, sprytem, wysiłkiem i wydatkiem. Tu macie prawdziwy ruch: 
woda naprawdę spada z pluskiem w przepaście tak szybko, jak może. Tu też jest ptactwo wodne 
rozmaitego gatunku, gładzące dziobami pióra i kąpiące się, wcale nie zdające sobie sprawy z tego, 
że nie jest w Szwajcarii«” (T a y l o r, op. cit., s. 85–86).

36 Colosseum. „Morning Advertiser” 1830, 24 July, s. 3.
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tych spektakli w pierwszych dekadach XIX w. świadczy m.in. ewolucja znaczenio-
wa słowa „panorama”. Wynalazek Barkera wyprzedził pojawienie się nazywającego 
go terminu, wymyślił go – jak się dziś uważa – sam wynalazca, tworząc neologizm: 
opartą na grece konstrukcję wyrazową, która pozwoliła zastąpić niezbyt poręczną 
i mało trafną pierwotną formułę francuską („la natura à coup d’oeil”). W początkach 
XIX w. angielskie słowo „panorama” funcjonowało niemal wyłącznie w tym sensie, 
jaki nadał mu jego twórca, tj. jako termin plastyczny, nazwa gatunku malarskiego 
i związanego z nim sposobu ekspozycji płótna. To wąskie i specjalistyczne znacze-
nie odnotowywał jako pierwsze jeszcze polski słownik z końcówki XIX w., gdzie przy 
haśle „panorama” można było przeczytać: „obraz okrągły, rozłożony na ścianach 
budynku walcowego w taki sposób, że widz, znajdujący się w środku, widzi przed-
mioty przedstawione, jakby w rzeczywistości rozglądał cały widnokrąg ze stanowi-
ska wyniesionego” 37. Przywołane znaczenie oddaje sposób funkcjonowania słowa 
we wszystkich językach, które przeniosły do swego wokabularza wymyślony przez 
Barkera neologizm. M.in. francuski leksykon wyrazów pochodzących z greki dawał 
przy „panoramie” następujące – i jedyne – objaśnienie: „nowe słowo na nazwanie 
spektaklu, gdzie biorący udział, umieszczeni jakby na środku wieży, widzą wokół 
siebie jakiś widok, na przykład miasto, port morski etc., który zdaje się ograniczo-
ny tylko horyzontem” 38. Otóż w latach trzydziestych XIX w. to znaczenie, związane 
ściśle z określoną techniką plastyczną, ulegało stopniowemu rozszerzeniu. „Pano-
ramami” nazywano odtąd widoki, które nie zostały przeniesione na płótno, a które 
roztaczały się przed obserwatorem stojącym w dogodnym miejscu. To drugie (i po-
czątkowo przenośne) znaczenie odnotowywał polski Słownik Warszawski w defini-
cji: „rozległy i piękny widok na otaczającą przyrodę, na miasto widziane z pewnej 
odległości itp.” 39. Słowacki odwiedził Londyn, gdy w angielszczyźnie funkcjonowa-
ły już na równych niemal prawach oba znaczenia słowa „panorama”. Bardzo po-
dobne przesunięcie semantyczne miał poeta okazję zaobserwować w Paryżu, w po-
znawanej na miejscu francuszczyźnie. 

Jeszcze będąc w Londynie lub już w Paryżu Słowacki mógł się zetknąć ze świe-
żo opublikowaną (i anonsowaną w dziennikach) książką Thomasa Roscoe o podró-
żach do Szwajcarii i Włoch. Spory fragment został w niej poświęcony dolinie Cha-
monix, która od paru już dekad stawała się, przede wszystkich za sprawą swoich 
lodowców, ulubionym celem alpejskich eskapad. Autor dawał odwiedzającym parę 
rad praktycznych – także w kwestii tego, gdzie szukać najrozleglejszych i najcie-
kawszych widoków. Odnotowując pierwsze wejście na Mont Blanc, którego dokonał 
Horace-Bénedict de Saussure, pisał:

Relacja z jego wejścia jest interesująca, podobnie jak późniejsze relacje innych licznych śmiałków; 
ale widok ze szczytu, którego gorąco oczekuje się po wysiłku i trudzie wspinaczkowym, jest przed roz-
czarowanym podróżnikiem w większości zasłonięty przez grube chmury, formujące zwykle koronę dla 
monarchy. Do szczytów, które dają najwspanialszy coup d’oeil i które dostarczają największej rekom-

37 Słownik języka polskiego. Ułożony pod redakcją J. K a r ł o w i c z a, A. K r y ń s k i e g o  i W. N i e d ź-
w i e d z k i e g o. T. 4. Warszawa 1904, s. 38.

38 C. L a n c e l o t, Le Jardin des racines grecques mises en vers français [...]. Nouvelle edition. Paris 
1832, s. 337.

39 Słownik języka polskiego, loc. cit.
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pensaty tym, którzy poświęcili swe siły na wejście, należy Mont Ventoux. Jest to jeden z najwyższych 
szczytów w Europie, który mając w sąsiedztwie tylko kilka wzniesień mogących zakłócić widok, oferuje 
bardziej rozległą perspektywę niż inne szczyty Alp czy Pirenejów. Z jego szczytu można wypatrzyć całą 
południową Francję, tak daleko przynajmniej, jak sięga wzrok, wody Morza Śródziemnego i rozległy 
łańcuch Alp, który tworzy barierę między Włochami a resztą Europy 40.

Opis tego, co można zobaczyć z Mont Ventoux, konkretyzuje autor, przytacza-
jąc relację, jaką ze swego wejścia na ten szczyt pozostawił w liście do przyjaciela 
Francesco Petrarka 41. Zauważmy najpierw, że w całym przywołanym fragmencie 
ani razu nie pada słowo „panorama”; mamy użyty kilka razy wieloznaczny „widok 
[view]”, równie wieloznaczny „rzut oka [coup d’oeil]” oraz „perspektywę [prospect]”. 
W początkach lat trzydziestych „panorama” zdaje się być w kulturze angielskiej 
wciąż jeszcze bardzo silnie kojarzona z techniką plastyczną, z dziełem artysty, nie 
zaś z tworami natury. Można ją było podziwiać w Londynie, Paryżu, ale nie w Sa-
baudii. Alpy w „panoramie” to malowidło, nie przyroda. Godny odnotowania jest 
też inny szczegół z przywołanego fragmentu. Wskazuje on na wartość, jaką przed-
stawiały widoki ze szczytów alpejskich. Były one wysoko cenione, stając się niekie-
dy głównym uzasadnieniem do podejmowania trudów wspinaczkowych. Mont Blanc, 
jak się dowiadujemy, stwarza dla wspinających się spore ryzyko, bardzo podobne 
do tego, z jakim miało się do czynienia w Londynie, decydując się na wejście na 
wieżę katedry Świętego Pawła. W industrialnym Londynie widok z wieży w znacznym 
stopniu ograniczał dym (do którego niekiedy dołączała), na Mont Blanc pole widze-
nia przysłaniały często chmury. Instalacja w Colosseum stanowiła próbę obejścia 
trudności: w gmachu przy Regent’s Park codziennie od godziny 10 rano do zmroku 
każdy bez ryzyka oddać się mógł kontemplowaniu londyńskiej metropolii. Nama-
lowana panorama pełniła zatem względem wieży Świętego Pawła funkcję artystycz-
nego substytutu, protezy czy zamiennika. Była – jak się pisało – zwycięstwem 
sztuki nad kapryśną naturą. Podobną funkcję wyznaczał autor cytowanej książki 
szczytowi Mont Ventoux. Szczyt ten dawał bowiem niezawodny widok, gdy tymcza-
sem Mont Blanc obdarzał widokami tylko szczęśliwców. Mont Ventoux przelicyto-
wywał Białą Górę, pozwalając cieszyć wzrok nizinami południowej Francji, potęż-
nymi wałami Alp i Pirenejów oraz błękitem Morza Śródziemnego. Trzeba dodać 
jeszcze jeden ważny atut, którym legitymował się Mont Ventoux. Oto na jego 
wierzchołku postawił niegdyś stopę nie byle kto, bo Francesco Petrarka. Sława 
zdobywców Mont Blanc mogła być tylko cieniem petrarkowskiej legendy.

Nie wiemy, co w Paryżu oglądał Słowacki, lista złożona z tego, co odnotował 
w korespondencji, jest nader szczupła jak na roczny przeszło okres spędzony nad 
Sekwaną (6 IX 1831 – 26 XII 1832). Badacze muszą się tu wielu rzeczy domyślać, 
wychodząc ze słusznego skądinąd założenia, iż po żadnym prywatnym korpusie 

40 [T. R o s c o e], The Landscape Annual [or the Tourist in Switzerland and Italy. London] 1831, s. 59.
41 O wejściu Petrarki na Mont Ventoux sporo pisało się w XIX wieku. Miało to nastąpić w 1336 ro- 

ku. W latach sześćdziesiątych XX w. pojawiły się głosy kwestionujące prawdziwość relacji. Dla 
wiedzy Słowackiego o Alpach postać Petrarki stojącego na szczycie musiała przedstawiać istotną 
wartość. Zob. R. P a l a c z, List Francisco Petrarki o zdobyciu szczytu Mont Ventoux w Prowansji. 
„Krakowskie Studia Małopolskie” 2008, nr 12 (tu m.in. polski przekład listu). – P. H. H a n s e n, 
The Summits of Modern Man. Mountaineering after the Enlightenment. Cambridge, Mass., 2013, 
s. 12–22. 
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korespondencyjnym (nawet takim, za którym stoi romantyczna nadwrażliwość) nie 
można oczekiwać protokolarnej drobiazgowości. Z tego samego powodu uprawnio-
na staje się strategia lekturowa polegająca na skrupulatnym analizowaniu tego, co 
w listach się znalazło, co w nich powiedziano nie wprost lub nawet – co w episto-
larnych doniesieniach ledwie wspomniano. Pobyt w Paryżu (a mam teraz na myśli 
wyłącznie tzw. pierwszy pobyt), badany od strony korespondencyjnego udokumen-
towania, dobitnie pokazuje zainteresowanie poety nowościami, zarówno z dziedzi-
ny sztuki, jak i szeroko pojętej kultury. Są to niekiedy drobiazgi – choćby zauwa-
żone przed cmentarzem Pére Lachaise wianki: „ze świeżych i artyficjalnych kwiatów” 
(L 32). Są też rzeczy istotniejsze. Wiemy, że na cmentarzu poeta spostrzegł „grób 
wynalazcy telegrafów” i „grób wynalazcy oświecania miast gazem” (L 88) 42. Oświe-
tlenie gazowe odnotował, gdy pisał o wieczornym powrocie z Wersalu („wkrótce 
ujrzałem coraz gęściejsze latarnie”; „wysiadłem na oświeconej gazem ulicy Rivoli”, 
L 80). Słowacki chodził w Paryżu do teatrów, nie gardził wszakże rozrywkami, któ-
rym oddawało się pospólstwo. Oglądał wspinających się po namydlonym maszcie, 
wiedział o organizowanych co niedzielę walkach zwierząt, uczestniczył w krwawych 
pojedynkach. Był w ogrodzie botanicznym (zoologicznym) 43. Kiedy w Genewie żegnał 
wyjeżdżającą do Paryża Eglantynę, snuł przypuszczenia, iż wuj dziewczyny „dziwy 
paryskie jej chce pokazać...” (L 188). A po jej powrocie meldował matce: „Paryż 
podobał się jej bardzo – i nie dziw, bo tyle zadziwiających i pięknych rzeczy jest 
w Paryżu” (L 195–196). Czy do tych „zadziwiających i pięknych rzeczy” Słowacki 
zaliczyłby paryskie panoramy? Czy widział którąś z nich?

Słowa „panorama” użył poeta w korespondencji tylko raz, w takim oto kontekście:

Chcąc widzieć wszystkie groby, byłem w Pantheonie... jest to budowa w mieście – na kształt kate-
dry wileńskiej z kopułą podobną do kopuły St. Piotra w Rzymie. W tym kościele mają Francuzi składać 
swoich wielkich ludzi – mają, powiadam, bo dotąd oprócz Woltera, Russa, nic nie ma... tylko na ścianach 
cztery tablice w złotych ramach, na których są imiona poległych w Rewolucji... Z szczytu kopuły, która 
jest najwyższą z wszystkich gmachów w Paryżu, widziałem śliczne panorama całego miasta – mrowisko 
ludzi – gdzie sobie gwarzą – rodzą się i umierają... [L 89]

W pierwszej kolejności odnotujmy to, czego nie ma. A nie ma w tym porówna-
niu – katedry Świętego Pawła w Londynie, którą ktoś, kto wspiął się na jej szczyt, 
powinien był zapamiętać. W londyńskim Colosseum, jak wspomniałem, czekały na 
odwiedzających liczne atrakcje, spośród których teraz wymienię dwie: wewnątrz 
można było zobaczyć „panoramę Londynu i otaczającej okolicy [the panorama of 
London and the surrounding country]”, a – po wejściu na dach – „prospekt ze szczy-
tu budynku [the prospect from the summit of the building]” 44. To przeciwstawienie 

42 Chodzi o grobowiec Claude’a Chappe’a, wynalazcy (w 1792 r.) telegrafu optycznego, poprzednika 
galwanicznego (elektrycznego), który w latach trzydziestych XIX w. był wciąż jeszcze na etapie 
eksperymentów. „Mały telegraf żelazny”, o którym poeta wspominał w opisie pomnika (L 88), to 
właśnie telegraf optyczny (semaforowy). Użyto go prawdopodobnie przy zatrzymaniu Michała Ski-
bickiego („telegraf dogonił ágo na granicyñ i zatrzymał”, L 144). Wynalazcą oświecenia gazowego 
miast był Frederic Albert Winsor.

43 Zob. L 74: „Zwiedzałem niedawno ogród botaniczny – i gabineta – widziałem w ogrodzie żywe, 
ogromne lwy z Algieru – i żyrafę, która tak niegdyś zawracała głowę damom francuskim”.

44 „The Globe” 1831, 12 January, s. 1.
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panoramy (namalowanej) – prospektowi (prawdziwemu) pokazuje, iż w latach trzy-
dziestych wciąż jeszcze znaczenie słowa monopolizowane było przez jego związek 
z techniką plastyczną. W sierpniu 1831 w prasie londyńskiej wyłowić można 
wszakże było ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niedaleko Durham, a w wyli-
czonych zaletach znalazła się taka oto: 

z kopuły wzniesionej w centrum dachu rozciąga się najprzyjemniejsza i najrozleglejsza panorama [the 
most delightful and extensive panorama], obejmująca katedrę w Durham, Witworth Hall, zamek i kościół 
w Brancepeth, Merrington, Westerton Folly itd. 45 

W Paryżu w tym samym czasie krążyła już była książka Panorama d’Avignon, 
de Vaucluse, du Mont Ventoux et du Col Longet 46, dowodząc, iż proces semantycznych 
zmian w słowie „panorama” przebiegał równolegle i mniej więcej w tym samym tem-
pie w angielszczyźnie i w języku francuskim. Wydaje się jednak, że te najwcześniej-
sze nowe użycia „panoramy” miały jeszcze charakter przenośny. Drugie znaczenie 
słowa (odwołuję się tu do podanych definicji ze Słownika Warszawskiego) nie usa-
modzielniło się wtedy na tyle, by wyczuwalna już była homonimia. „Panorama” to 
w latach trzydziestych wciąż jeszcze płótno malarskie, a nazwanie w ten sposób 
rozległego widoku przychodzić mogło do głowy wyłącznie komuś, kto takie płótno 
wcześniej miał okazję podziwiać. Sięgając po „panoramę” w opisie tego, co zobaczył 
z wierzchołka Pantheonu, Słowacki spożytkowywał wiedzę, jaką podsuwały mu 
londyńskie doświadczenia 47. Tym bardziej że odświeżyć je można było na miejscu, 
w Paryżu. Przed opuszczeniem miasta poeta zapowiadał matce: „Przez kilkanaście 
dni, które poprzedzą mój wyjazd, będę ciągle zwiedzał teatra, bo mi się zdaje, że do 
Paryża nieprędko – a może nigdy nie powrócę – bo tu przykro, drogo, niespokojnie” 
(L 106–107). W stołecznej prasie, w rubrykach poświęconych repertuarowi teatral-
nemu, znaleźć można było m.in. program spektakli prezentowanych w dioramie 
Daguerre’a. W grudniu 1832 wciąż jeszcze pokazywano tam Mont Blanc i grób Na-
poleona na Wyspie Świętej Heleny. Program musiał cieszyć się wielką popularnością, 
skoro prezentowany był przez dwa przeszło lata (17 XI 1831 – 1 XII 1833).

Paryż oferował rozmaitość przedstawień panoramicznych, co jednak ważniej-
sze – pozwalał przekonać się, że chwyt artystyczny polegający na wkomponowaniu 

45 „The Examiner” 1831, 14 August, s. 15.
46 J. G u é r i n, Panorama d’Avignon, de Vaucluse, du Mont Ventoux et du Col Longet, suivi de quelques 

vues des Alpes françaises. Avignon 1829.
47 Tej wiedzy o sferycznym obrazie nie mógł mieć poeta wcześniej, nim odwiedził Londyn. I. J a r o-

s i ń s k a  (Plac Bankowy i okolice. W zb.: Geografia Słowackiego, s. 48), omawiając warszawski 
etap w biografii poety, wspomina o świątyni ewangelicko-augsburskiej na placu Ewangelickim, 
wówczas najwyższym obiekcie miasta, i pisze: „Oglądanie panoramy miasta i jego okolic z galerii 
stanowiło stałą atrakcję dla przyjezdnych gości i samych warszawiaków. [...] Nie uwierzę, żeby 
Słowacki odmówił sobie tej przyjemności”. Twierdzę, że Słowacki mógł podziwiać stolicę z galerii, 
ale nie widział jeszcze wtedy „panoramy” miasta. Nie widział też „panoramy”, gdy kontemplował 
okolicę z dachu kościoła w Briesnitz pod Dreznem. Pisał o tym doświadczeniu tak: „Siedzieliśmy 
z pół ágodzinyñ na płaskim szczycie świątyni, podobni do chłodnika Tetydy w Zofiówce; byliśmy 
jak zawieszeni nad Elbą. Z drugiej strony rzeki śliczne równiny, z prawej strony w odległości ładne 
Drezno, a okna domów przy zachodzącym słońcu paliły się jak tysiączne lampy. Kilka statków 
z rozpiętymi żaglami płynęło po wodzie – i kilka czółen rybackich” (L 21). Relację drezdeńską (bez 
„panoramy”) dzieli od paryskiej (oddającej widok z Pantheonu) miesięczny pobyt poety w Londynie. 
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w takie przedstawienie prawdziwych przedmiotów osiągał właśnie wyżyny dosko-
nałości. Londyn i Paryż w wielu dziedzinach ze sobą konkurowały, Francuzi raczej 
niechętnie przyznawali, iż panorama powstała nad Tamizą (ściślej – w Szkocji), nie 
zaś za sprawą Roberta Fultona w Paryżu 48. Początki stosowania tego chwytu także 
trudno czasowo i geograficznie zlokalizować. Jedno jest wszakże pewne: wszedł on 
do historii sztuki pod francuską nazwą, oczywiście znacznie późniejszą niż okre-
ślana nią praktyka plastyczna. A chodzi o „faux terrain [pozorowany teren]”. W ko-
respondencji Słowacki kilka razy odnotowywał zabiegi iluzjonistyczne, których 
świadkiem był w paryskich teatrach. Wyznawał matce: „W życiu moim nie widzia-
łem tak wielkiego kościoła, jak tu przez złudzenie na teatrze” (L 40–41), a w liście 
do Odyńca żartował: 

Ale wiesz, że Paryż – to dziwny Parnas: jedni zajęci panną Taglioni, która w Sylfidzie po powietrzu 
lata, zawieszona jednak na sznurkach; ale spodziewam się, że wkrótce Francuzi bez sznurków latać 
będą – tak są letcy [...] 49. 

Obrazy z dioramy Daguerre’a, po kilku miesiącach eksponowania w Paryżu, 
trafiały zwykle do Londynu. Jeden z tych, które podziwiać można było tylko w sto-
licy Francji, odegrał w kształtowaniu Kordiana ważną rolę. Obraz oferował oglą-
dającemu, podobnie jak londyńskie inscenizacje panoramiczne, wirtualną wypra-
wę w Alpy, do Sabaudii, a dokładniej – do lodowcowej doliny Chamonix, do pod-
nóża Mont Blanc. Krytycy artystyczni zgodnie uznawali, iż kompozycja Widok Mont 
Blanc, oglądanego z doliny Chamonix, w kwietniu był w swej klasie dokonaniem 
wybitnym.

48 W obszernym haśle Panorama, zamieszczonym w popularnym leksykonie (zob. M. Ph. L e  B a s, 
France. Dictionnaire Encyclopédique. T. 11. Paris 1844), nie ma ani jednego słowa o angielskich 
twórcach panoram!

49 J. S ł o w a c k i, list do A. E. Odyńca, z 22 IV 1832. W: Listy do krewnych, przyjaciół i znajomych 
(1820–1849). Oprac. J. P e l c. Wyd. 2. Wrocław 1952, s. 14. Dzieła. T. 14. Historyk baletu tak 
przedstawiał wspomnianą scenę: „Opera nie była jeszcze nigdy świadkiem tak skomplikowa- 
nych lotów, jakie ułożył [Filippo Taglioni] do sceny w lesie. Należał do nich lot okrężny, a na koń- 
cu wspaniały kilkuosobowy lot, w którym ciało Sylfidy zostaje uniesione w górę ponad drzewa” 
(I. G u e s t, Balet romantyczny w Paryżu. Przeł. A. K r e c z m a r. Warszawa 1978, s. 108). Już 
wcześniej poeta dawał świadectwo zafascynowania nowoczesnymi (stechnologizowanymi) techni-
kami scenograficznymi. W liście do A. Bécu z 6 I 1830 (Listy do krewnych, przyjaciół i znajomych 
á1820–1849ñ, s. 43) surowo oceniał sztukę M. R a i m u n d a  Chłop milionowy: „Piękność tej 
sztuki cała zależy na dekoracjach, które prawdziwie są zachwycające; zresztą cała sztuczka dosyć 
słaba i bez sensu”, ale następnie pisał: „Chciałbym, żeby ją kiedy na Teatrze Wileńskim wystawio-
no z Waszą godną maszynerią – dopióro by się ładnie wydała”. Sukces Chłopa milionowego (pełen 
tytuł brzmiał: Chłop milionowy, czyli Dziewczyna z świata czarownego. Melodrama alegoryczna 
w 3 aktach [...] ) był przede wszystkim zasługą scenografa, Antoniego Sacchettiego. Historycy teatru 
są zdania, iż jego zatrudnienie przez Ludwika Osińskiego było pochodną popularności, jaką zdobył, 
eksponując w salach redutowych Teatru Narodowego tzw. Gabinet topograficzny, o którym pisano, 
że zawiera panoramy i kosmoramy (zob. „Kurier Warszawski” 1829, nry 111, 266; zob. też L. K., 
Słów kilka o gabinecie topograficznym p[ana] Sacchetti. „Gazeta Korespondenta Warszawskiego 
i Zagranicznego” 1829, nr 152). M. M o c h n a c k i, wysoko oceniając pracę Sacchettiego, wspo-
minał o paru defektach: „W takich widowiskach, jakim jest Chłop milionowy, wszystko zależy od 
dobrej maszynerii; u nas duchy czasem za powoli się opuszczały; sowa wstrzymuje się w przelocie 
swoim przez scenę; a czasem znikłego pałacu szczęścia i dumy okazują się szczątki około strzechy 
słomianej, w cichej chłopka zagrodzie” („Chłop milionowy”. „Kurier Polski” 1829, nr 1, s. 4). 
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Diorama Daguerre’a była chlubą modernizującego się Paryża 50. W prasie nie 
szczędzono jej pochwał. Pięć lat po uruchomieniu nie milkły zachwyty:

Diorama nie przestaje być oblegana; jakim sposobem ludzie dobrego smaku mieliby zaprzestać 
oddawania hołdu magii, która dokonywana jest na zmysłach widzów przez malowidła panów Boutona 
i Daguerre’a? To, co podziwiają, nie jest żadnym dziełem sztuki, to rzeczywistość, to natura, jako że 
imitacja jest doskonała. Cudem iluzji jest nade wszystko Mont Saint Gothard: mówi się, że pan Da- 
guerre stworzył to wspaniałe dzieło w 51 dni; to tylko 43 [!] dni dłużej od Stwórcy świata 51.

Gdy Słowacki dopiero oswajał się z Paryżem, dzienniki przekonywały:

Diorama jest jedną z najatrakcyjniejszych osobliwości stolicy; obcokrajowiec, który nas odwiedza, 
z jej zobaczenia nie może się zwolnić, podobnie jak z obejrzenia galerii malarstwa w Luwrze czy brył 
architektonicznych Pantheonu i Notre Dame 52. 

Panoramy znane były w mieście od ponad trzech dekad, trudno jednak mówić 
o tym, by się paryżanom opatrzyły. W paryskich rotundach panoramowych, inaczej 
niż w londyńskim Colosseum, zmieniano ekspozycje. Dotyczy to głównie obrazów, 
które na bieżąco rejestrowały ważne wydarzenia historyczne – przede wszystkim 
słynne batalie militarne. Jeden z nich zapisał się w historii swojego gatunku jako 
osiągnięcie przełomowe. Chodzi o dzieło Jeana Charles’a Langlois Bitwa pod Nava-
rino, które zapoczątkowało intensywną rozbudowę tego, co w kompozycji panora-
micznej nazwane zostało „faux terrain”. Langlois, przygotowując ekspozycję swoje-
go płótna, miał za sobą bogate doświadczenie wojenne. Przełożyło się ono na pe-
dantyczną troskę o wierność przedstawienia, na zabiegi o uzyskanie efektu, który 
dawałby widzom wrażenie uczestniczenia w prawdziwym starciu zbrojnym. Lan-
glois odkupił od państwa fragment okrętu „Scipion”, biorącego udział w bitwie pod 
Navarino, a wskutek odniesionych uszkodzeń wycofanego ze służby, i zamontował 
go na centralnej platformie widokowej. Uzyskany efekt da się odtworzyć z prasowych 
relacji. Utrzymane one były w tonie entuzjastycznym. Pisano:

Doprawdy jesteśmy w wieku innowacji, jeśli nie – wynalazków, i oto po raz pierwszy ośmielamy się 
zrobić mieszaninę, tak całkowitą i odważną, malarstwa i rzeczywistości. Obok prawdziwego omaszto-
wania okrętu znajduje się omasztowanie fikcyjne, które zawdzięcza się sztuce malarskiej; olinowanie, 
stempel do ładowania armat, zaczęte pędzlem, kończą się jako prawdziwe obiekty; pokład i jego nad-
burcie, jak ty i ja prawdziwe w sąsiedztwie nadbudówki rufowej, przedłużają się na malowidle w obu 
kierunkach; i ani ty, ani ja nie widzimy dokładnie przejścia od tego, co prawdziwe, do tego, co niepraw-
dziwe 53. 

Koncepcję plastycznego zagospodarowania przedpola w eksponowanym obrazie 
rozwinął Daguerre, co także dostrzegła stołeczna prasa:

50 Zob. a. F r i e d b e r g, Window Shopping. Cinema and the Postmodern. Berkeley 1994, s. 24–25. 
– W. S c h i v e l b u s c h, Disenchanted Night. The Industralization of Light in the Nineteenth Cen-
tury. Transl. from the German by a. D a v i e s. Berkeley 1995, s. 216–221. – V. R. S c h w a r t z, 
Spectacular Realities. Early Mass Culture in Fin-de-Siècle Paris. Berkeley 1998, s. 154–156. 

51 „L’Observateur” 1828, 12 Janvier, s. 559–560 (rubryka: De Tout un peu).
52 Diorama. Vue du Mont-Blanc, prise de la vallée de Chamouny[!], peint par M. Daguerre. „Le Figaro” 

1831, 19 Novembre, s. 2. Zachowałem oryginalną pisownię nazwy miejscowości, która ustabilizo-
wała się w końcu w formie Chamonix.

53 F., Panorama de la bataille de Navarino. „Journal des artistes” 1831, 30 Janvier, s. 83–84.
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Łatwo było przewidzieć, tak jak to zrobiliśmy, donosząc o przemyślnej kombinacji w panoramie 
Navarino, że inni artyści ciągnąć będą korzyści z pomysłu pana Langloisa i podejmą wysiłki, aby poże-
nić siłę rzeczywistości z efektami malarskimi. To jest właśnie to, czego z sukcesem spróbował pan 
Daguerre w nowej dioramie przedstawiającej widok Mont Blanc, zdjęty z doliny Chamonix 54. 

Nowy gatunek malarstwa, powstający z łudzącego oko połączenia prawdziwych 
przedmiotów z namalowanymi, recenzent ochrzcił mianem „mechanikografii [méca-
nicographie]”. 

Czy Słowacki poznał dzieła paryskiej „mechanikografii”? Czy do wizyty w dio-
ramie zdołały zachęcić go komplementy, których nie szczędzono pod adresem 
Daguerre’a i jego widoku Mont Blanc? Jeśli poeta wybrał się był, to – nim ujrzał 
samo dzieło – przeczytał krótką ulotkę, a w niej zamykającą opis obrazu jednozda-
niową notkę: „Akcesoria z pierwszego planu zostały przeniesione z doliny Chamo-
nix” 55. A co zobaczył, gdy rozpoczął się spektakl? Oto fragment prasowej relacji:

Poniżej ośnieżonego szczytu tej góry widać lodowce Bossou, bliżej widza wały Montenvert, a z dru-
giej strony Dôme du Goûter i Aiguille du Goûter. W głębi doliny znajduje się wieś Chamonix. Jest 
kwiecień. Drzewa stoją odarte z liści, a całą scenę, wiernie odtworzoną, ogląda się z szałasu położonego 
w pobliżu tartaku i młyna de Prat. Ten szałas, w którym znajduje się widz, jest prawdziwy. Pomiędzy 
szałasem i płótnem a namalowaną doliną i górami rozciąga się przestrzeń, na której zbudowano cha-
łupy i zasadzono prawdziwe drzewa. Ostatnie z nich, dotykające płótna, są częściowo namalowane, 
a częściowo trójwymiarowe 56. 

Trudno dziś ustalić pełną listę prawdziwych przedmiotów, które znalazły się 
w dioramie przedstawiającej Mont Blanc. Na pewno był nim wspomniany szałas, 
zaaranżowany tak jak szwajcarski domek z Colosseum, tj. jako miejsce, z którego 
prowadzi się obserwację góry. Były drzewa, modele chałup, do anegdoty przeszły 
żywe kozy 57. Podobnie jak w Londynie – paryskie inscenizacje panoramowe wytwa-
rzały nowy typ przestrzeni, w której prawdziwe geograficzne relacje ulegały zawie-
szeniu, np. Sabaudia za sprawą dioramy Daguerre’a zbliżała się do Paryża. Iluzyj-
ność w spektaklach dioramy osiągać miała taki stopień, by widz poczuł się przenie-
siony do doliny Chamonix, by zapomniał, że tuż obok za ścianą toczy się gwarne 
życie metropolii. Wyimaginowana podróż w Alpy oferowała wszystkim niezapomnia-
ne przeżycia. Reporterska zachęta brzmiała dlatego bardzo autentycznie:

Dalej ludu z Marais i Chaussée d’Antin, zobaczyć, jak ja, Sabaudię, Chamonix, wielkie śniegi, 
wielkie burze. Mont Blanc jest u waszych drzwi. Powiedzcie fiakrowi: „Spójrz na zegarek; jedziemy do 
Sabaudii” 58.

54 D. [E. D e l é c l u s e], Diorama. Vue du Mont-Blanc par M. Daguerre. „Journal des débats” 1831, 
4 Décembre, s. 2.

55 Diorama. Vue du Mont Blanc, prise de la vallée de Chamouny. Effet au mois d’Avril. B. m. i r.
56 D. [D e l é c l u s e], loc. cit. Korzystam tu z przekładu Z. R a s z e w s k i e g o  (Słowacki i Mickiewicz 

wobec teatru romantycznego. Dwa epizody. „Pamiętnik Teatralny” 1959, nr 1/3, s. 17), poprawia-
jąc omyłkę tam, gdzie w oryginale idzie o dwa szczyty „le Dôme et l’Aiguille du Goûter” (nie zaś 
o „katedrę i iglicę”).

57 Anegdotę tę przywołuje B. N e w h a l l  (Introduction. W: L. J. M. D a g u e r r e, The Daguerreotype 
and Diorama. Introd. B. N e w h a l l. New York 1971, s. 11–12): Król Francji Ludwik Filip na py-
tanie syna o to, czy oglądane zwierzęta są żywe, miał odpowiedzieć „Nie wiem synu, musisz o to 
zapytać pana Daguerre’a”.

58 D. [D e l é c l u s e], loc. cit.
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Słowacki nie pozostawił w swej korespondencji śladu, który bezdyskusyjnie 
wskazywałby na imaginacyjną podróż pod Mont Blanc. Wiadomo wszakże, że poe- 
ta był szczególnie wyczulony na scenograficzne oprawy spektakli teatralnych,  
umiał w nich doceniać pracę „maszynerii”. Czy używając formuły „dziwy paryskie”, 
chciał w niej zmieścić także wrażenia wynoszone z dioramy? Czy żegnając w Gene-
wie wyjeżdżającą do Paryża Eglantynę, liczył, że wuj pokaże jej Mont Blanc  
Daguerre’a? Ważniejsze od tych pytań wydaje mi się inne – czy poeta doceniał to, 
czym zachłystywała się stołeczna prasa, czy podzielał przekonanie, iż eksperymen-
ty pana Daguerre’a i jego wysiłki, by wzmóc iluzyjność spektakli dioramowych, są 
czymś istotnym w dziejach sztuki. Z wysiłków tych zrodziła się niebawem dagero-
typia. Opuszczając Paryż w końcu grudnia 1832, Słowacki o zatrzymywaniu obra-
zów pisanych słońcem z całą pewnością jeszcze nie myślał.

Genewa

Już dawno Zbigniew Raszewski postawił tezę, że w Genewie Słowacki spojrzał na 
Alpy wzrokiem ukształtowanym przez wcześniejsze lektury i wrażenia teatralne 59. 
Dotyczy to zwłaszcza masywu Mont Blanc, do którego poeta nigdy nie zbliżył się 
i który mógł obserwować tylko z genewskiego brzegu Lemanu. W Genewie i jej 
okolicy jest kilka punktów, skąd przy pogodnym niebie widać najwyższy szczyt Alp. 
Jeden z nich to miejsce, do którego poeta miał stosunkowo niedaleko, znaczone 
dziś przebiegiem eleganckiego bulwaru Quai du Mont Blanc 60. Słowacki mieszkał 
w spokojnej wiosce pod miastem – prowadziła do niego brama Cornavin. Obszar 
na północ od tej bramy (mniej więcej tam, gdzie dziś stoi dworzec kolejowy) zajmo-
wały winnice, a teren wznosił się łagodnie, stwarzając dogodne warunki do oglą-
dania jeziora i zamykającego horyzont ośnieżonego grzbietu Mont Blanc. Tę właśnie 
perspektywę utrwalały pierwsze widokówki. Jest jeszcze jedno ważne miejsce, 
bodaj najlepsze ze wszystkich. Na południe od miasta znajduje się rozległy wał 
Mont Salève, kiedyś (i dziś także) ulubiona okolica do odbywania krótkich wycieczek 
górskich. Pół wieku po tym, jak Słowacki odwiedził Genewę, na szczyt dojechać 
można było pociągiem. Przewodniki turystyczne z początków XX stulecia rekomen-
dowały wjazd kolejką elektryczną (z systemem zębatkowym), której końcowa stacja 
(Treize-Arbres) znajdowała się nieco poniżej kopuły szczytowej i sąsiadowała z re-
stauracją. Dalej warto się było udać pieszo: „Bardzo polecamy, by odwiedzający nie 
omieszkali odbyć parominutowego spaceru z restauracji na szczyt góry, aby nacie-
szyć się widokiem z wysokości 3000 stóp na rozległą dolinę”. Dołączona fotografia 

59 R a s z e w s k i, op. cit., s. 18.
60 W identyfikacji tego, co widać z brzegu Jeziora Genewskiego, mogły poecie dopomagać rozmaite 

informatory dla przyjezdnych. W jednym z nich (J. L. M a n g e t, Manuel topographique et statistique 
de la ville et du canton de Genève, contenant toutes les indications utiles aux étrangers et accompa-
gné d’une carte du canton. Genève 1823, s. 13) czytamy: „Mont Blanc jest widoczny tylko z części 
miasta, która położona jest na prawym brzegu Rodanu. Pomiędzy innymi szczytami, które rozróż-
nić można na samym kierunku obserwacji, najlepiej prezentują się Aiguille Vert i Buet, na wschód 
od Mont Blanc, a bliżej – łańcuch gór Reposoir i Môle; pierwsza odznacza się swoimi wielkimi 
i głębokimi zębami, druga – piramidalną formą, jaką prezentuje widziany z profilu szczyt”.
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pokazywała charakterystyczny śnieżnobiały masyw Mont Blanc 61. Ciekawą jest 
rzeczą, iż Słowacki wybrał się na Mont Salève i zdał matce relację z tej wycieczki, 
ale – zachwycając się widokiem – o Mont Blanc słowem nie napomknął, tak jakby 
w zupełności wystarczał mu obraz, jaki miał na co dzień u siebie, w Pâcquis, lub 
ten, z którym przyjechał po alpejskich wypadach odbytych w Londynie i Paryżu 62. 

Spośród wszystkich wzmianek o szczycie, które znalazły się w listach do matki, 
dwie wydają się nadzwyczaj osobliwe. Zaraz po tym, jak wspomniał matce o pisaniu 
Kordiana, poeta wyraził życzenie, by przy domu krzemienieckim wytyczyć aleję („aby 
mi przypominała aleję, po której teraz chodzę”) i dodać tam... Mont Blanc („O gdy-
byście mogli górę Mont Blanc z daleka w perspektywie postawić!”, L 167). Trochę 
później prosił o przepis na babę: „Przyszlijcie mi opis tych piramid egiptsko-polskich, 
abym mógł je postawić na złość górze Mont Blanc – oko w oko z tą górą...”, L 186). 
Żarty? Z pewnością. Takie wszakże, które szczególnie łatwo przyjść mogły do głowy 
komuś, kto widział już Białą Górę zainscenizowaną w londyńskim Colosseum i kto 
podziwiał iluzyjnie przedstawiony szczyt w dioramie Daguerre’a. A o tym, że oglą-
dane widoki nieuchronnie poddawane były ciśnieniu zapamiętanych wcześniej 
wersji i całej uprzedniej wiedzy, mówił w Londynie Kordian: „Alem pierwszych 
obrazów w myśli nie zepsował, / Są dziś porównań celem jak księgi podróżne” 
(K 40). Sądzę, że w Genewie Słowacki zobaczył w prawdziwym Mont Blanc efektow-
ną dekorację. Dystans kilkudziesięciu kilometrów zadziałał jak teatralna rampa, 
jak okno, którego nie można było otworzyć, odwiedzając w Londynie szwajcarski 
domek. W pisanym w Genewie dramacie poeta najobficiej wykorzystał swe wirtu-
alne wyprawy w dolinę Chamonix w dwóch scenach: jednej, komentowanej nader 
często i umiejscowionej na wierzchołku Białej Góry, i drugiej, rzadko z tą pierwszą 
zestawianej, a zlokalizowanej na Łysej Górze. 

Historycy literatury (i nie tylko oni!) zgadzają się, iż Mont Blanc z Kordiana 
niewiele ma wspólnego z prawdziwym masywem, że w swoim osobliwym kształcie, 
z wieńczącą szczyt lodową „igłą”, jest jakąś kontaminacją alpejskich kolosów, po-
łączeniem najwyższego szczytu Alp z sąsiadującym z nim szczytem Aiguille du 
Midi 63. Tłumaczyć takie połączenie mogła relacja Antoniego Malczewskiego, którą 
Słowacki prawdopodobnie znał i wysoko cenił, gdzie wejście na Stertę Południową 
(tak spolszczona została nazwa Aiguille du Midi) przyćmiło swą dramaturgią zdo-
bycie Białej Góry 64. Zabieg połączenia w jedną bryłę elementów wziętych z dwóch 
lub kilku rzeczywistych szczytów można było przestudiować w Londynie. Wznie-

61 One of Switzerland’s Most Attractive Cities Geneva and Its Picturesque Surroundings. Geneva, b. r., 
s. 25, 26. Do dolnej stacji w Veyrier dojeżdżało się z Genewy tramwajem. Kolejkę elektryczną (zę-
batkową) zastępuje dziś, znacznie mniej romantyczna, kolejka wisząca, po niegdysiejszej linii 
tramwajowej nie ma najmniejszego śladu. 

62 Zob. L 142: „Potem oczy nasze rzuciáliśmyñ na ogromną dolinę, po której płynie kręty Rodan – 
jezioro – w końcu jeziora najeżona ádachamiñ Genewa – i kilkanaście innych miasteczek – łąki – 
drzewa – – słowem, widok ogromny, rozległy, prawdziwie prześliczny...” 

63 Zob. L. L i b e r a, W Szwajcarii. Studium o Juliuszu Słowackim. Kraków 2001, s. 15.
64 Zob. A. M. [A. M a l c z e w s k i], List do profesora Pickteta o zwiedzeniu jednej z gór niedaleko Sza-

muni (Chammouni), zwanej Stertą Południową (L’Aiguille du Midi) i Góry Białej (Mont Blanc) przez 
pewnego Polaka, w pierwszych dniach sierpnia roku teraźniejszego. Przeł. J. R e y z n e r. „Dziennik 
Wileński” 1818, t. 2, nr 11.
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siony w sąsiedztwie szwajcarskiego domku Mont Blanc obdarzony został cechami, 
którymi w alpejskiej rzeczywistości charakteryzowało się kilka wierzchołków 65. 
Musiała to być dość powszechna praktyka kontaminacyjna, utrwalana nie tylko 
przez coraz popularniejsze (a niezbyt wierne) przedstawienia obrazowe doliny Cha-
monix, lecz także przez relacje ze zdobycia najwyższego szczytu – jak choćby ta 
Franciszka Kowalskiego, wspominającego spotkanie z Malczewskim, który opowia-
dał o wejściu „na igłę góry Mont Blanc” 66. Do kształtowania się wyobrażenia o „igle” 
wieńczącej Mont Blanc przyczynić się mogła także marszruta pierwszych wypraw, 
odbywanych z noclegiem na szczycie Grands Mulets. Grań tego masywu nadawa-
ła się na odpoczynek (i nocleg), bo dzięki ostrej stożkowej bryle nie zatrzymywała 
na sobie śniegu, wystając ponad 100 metrów ponad powierzchnią otaczających ją 
pól lodowych. Nieco poniżej ostro zakończonego szczytu znajdowała się półka skal-
na, na tyle rozległa, by mogła pomieścić niewielkie obozowisko dla kilku osób. 
W relacji z wejścia na Mont Blanc, jaką zostawił John Auldjo, pojawiają się dwa 
ciekawe szczegóły. Pierwszym jest opis tego, co można zobaczyć z obozowiska pod 
wierzchołkiem Grands Mulets: „Siadłem na czubku skały, zdumiony bez reszty 
wspaniałym spektaklem wokół siebie: prawdziwie potężnym, pięknym i rozległym” 67. 
Drugi to rycina przedstawiająca szczyt Grands Mulets jako budzący grozę spicza- 
sty ząb skalny. Nie da się wykluczyć, iż na obraz Mont Blanc nałożył Słowacki 
(świadomie lub nie) sylwetki innych alpejskich wierzchołków. Z miejsca, z którego 
poeta na co dzień podziwiał Białą Górę, dają się rozpoznać sąsiadujące z nią „igły” – 
Aiguille du Midi, grupy Aiguilles Rouges i Aiguille d’Argentière. Wyraźniej niż ten 
łańcuch rysuje się piramidalna sylweta położonego bliżej Genewy masywu Môle 68. 
Do grupy szczytów, które wyobraźnia poety skontaminowała z Mont Blanc, trzeba 
chyba dołożyć Mont Ventoux.

O Petrarce i o jego wejściu na Mont Ventoux głośno i z uznaniem mówiło się 
w drugiej połowie w. XIX, jedną z pierwszych wzmianek o tym wyczynie zamieścił 
Thomas Roscoe w swoim przewodniku po Szwajcarii, książce dostępnej w londyń-
skich składach księgarskich w sierpniu 1831. List Petrarki, w przekładzie samego 
Roscoe, zacytowany został w dość sporym fragmencie, obejmującym także kluczo-
wy segment relacji, ten, który stał się z czasem tekstem dla europejskiej kultury 
kanonicznym. Chodzi o urywek: „Kiedy tak każdą z tych rzeczy kolejno podziwiałem 
i zaczęła mnie fascynować widoczna ziemska kraina, to podobnie jak wcześniej 

65 Przypominam opis alpejskiego zakątka, jaki znalazł się w przewodniku po otwartym na nowo Co-
losseum. Nader swobodnie wykorzystane w nim zostały literackie deskrypcje różnych rejonów Alp 
i góry Parnas.

66 F. K o w a l s k i, Wspomnienia. Pamiętnik. T. 1. Kijów 1859, s. 204. Kowalski tak przedstawił spo-
tkanie, do którego doszło „u pani Modzelewskiej”: „Zastaliśmy go [tj. Malczewskiego], jak opowiadał 
pani domu wrażenia, których doznawał w swoich po Niemczech i Włochach podróżach, mianowicie 
na szczycie góry Mont Blanc. Z tego opowiadania zgadłem natychmiast, że był to Antoni Malczew-
ski, którego śliczny artykuł czytałem, nie pamiętam, w jakim piśmie periodycznym, o jego wstą-
pieniu na igłę góry Mont Blanc, o słońcu i księżycu [...]”.

67 J. A u l d j o, Narrative of an Ascent to the Summit of Mont Blanc on the 1827. Wyd. 2. London 1830, 
s. 34. Drogę przez Grands Mulets wybrał również Malczewski.

68 Zob. objaśnienie widoku z bulwaru Quai du Mont Blanc w Genewie zamieszczone w: K. B a e d e-
k e r, La Suisse et les parties limitrophes de La Savoie et de L’Italie. Manuel du voyager. Wyd. 27. 
Leipzig 1911, s. 284.
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ciało, teraz to ducha wznosiłem ku górze” 69. Dalej mowa jest o sięgnięciu do Wyznań 
św. Augustyna. Na przypadkowo otwartej stronicy znalazły się słowa: „Oto ludzie 
wędrują, aby podziwiać szczyty gór i burzliwe fale morza, i szerokie nurty rzek, 
i okrąg samego Oceanu, i kręgi, po których krążą gwiazdy, a siebie samych ponie-
chają” 70. Czy Słowacki poznał był ten fragment? Czy układając plany wyjazdu do 
Genewy, wziął do ręki przewodnik Thomasa Roscoe? Zauważmy, że Mont Blanc 
z Kordiana ma jeden rys, którego natura tej górze poskąpiła. Idzie o drobiazg za-
warty w słowach: „A ta plamka biała – blada – / To morze” (K 50). Z wierzchołka 
Mont Blanc nie widać morza. Aby się o tym przekonać, nie trzeba było wchodzić 
na szczyt. Starczyło zawierzyć relacjom zdobywców szczytu, np. tej, którą pozosta-
wił Auldjo. Poświęcił on sprawie stosunkowo sporo miejsca 71, a dodatkowo jeszcze 
włączył do opublikowanej relacji wykonaną przez siebie mapę. Obrazuje ona zasięg 
tego, co znajduje się w promieniu 60 lig 72 od wierzchołka (odpowiada to maksy-
malnym możliwościom ludzkiego oka) i zaznaczone w jego obrębie faktyczne pole 
widzenia. Z mapy wynika, iż taflę Morza Śródziemnego przysłania grzbiet Alp Nad-
morskich 73. Morze to, przypominam, dostrzec można ze szczytu Mont Ventoux, 
z miejsca, w którym znalazł się Petrarka i gdzie przeczytał przypadkowy ury- 
wek z Wyznań. Przeobrażenie wewnętrzne, którego na szczycie doświadczył XIV-
-wieczny twórca, stało się też udziałem Kordiana. Przywoływany passus z Wyznań 
postawiłbym obok słów: 

Uczucia po światowych opadały drogach... 
Gorzkie pocałowania kobiety – kupiłem... 
Wiara dziecinna padła na papieskich progach... 

Nic – nic – nic – aż w powietrza błękicie 
Skąpałem się... i ożyłem, 
I czuję życie! [K 51]

Chwilę potem pada tajemnicze: „Posągu piękność mam – lecz lampy brak” (K 51).
Kontaminacja prawdziwych szczytów tworząca Kordianowy Mont Blanc to jed-

no, ważniejsze dla tej kreacji wydaje się wszakże inne zespolenie, najdobitniej 
wypowiedziane w znanym wersie: „Jam jest posąg człowieka – na posągu świata” 
(K 50). Chodzi mi teraz o zespolenie, o którym pisano, komplementując dioramę 
Daguerre’a: o połączenie malarstwa iluzyjnego z prawdziwymi akcesoriami przy-
wiezionymi z doliny Chamonix. Słowacki, jak już pokazałem, umiał traktować Mont 
Blanc tak, jak gdyby aranżował z jego pomocą sceniczną dekorację lub budował 
faux terrain. W rodzinnym domu widziałby chętnie kopię swego lokum spod Gene-

69 F. P e t r a r c a, list do Dionizego z Borgo San Sepolcro. Cyt. za: P a l a c z, op. cit., s. 52.
70 Ibidem. Palacz wykorzystał przekład Wyznań św. A u g u s t y n a  dokonany przez Z. K u b i a k a. 

Przekład na angielski pióra R o s c o e  (prawdopodobnie pierwsze takie tłumaczenie) daje ten frag-
ment Wyznań w wersji nieco skróconej.

71 A u l d j o, op. cit., s. 69–71.
72 Angielska liga (league) liczyła 4828 m. Promień miał zatem blisko 290 km.
73 Mapa sporządzona przez Auldjo pokazuje, iż Kordian winien był widzieć znaczną część Jeziora 

Genewskiego i – oczywiście – Genewę. Cytowany wcześniej Kowalski chyba jednak słabo zapamię-
tał „śliczny artykuł” Malczewskiego, skoro we fragmencie poświęconym widokowi z Białej Góry 
wyczytał „o Morzu Śródziemnym, które w mgłach ciemną szafirową smugą rozgraniczało glob 
ziemski od niebios” (K o w a l s k i, op. cit., s. 205).
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wy, z oknami skierowanymi na wschód, wychodzącymi na aleję, z perspektywą 
zamkniętą przez Mont Blanc. Wielkanocne baby kojarzyły się poecie z egipsko-pol-
skimi piramidami, te zaś na talerzu stanąć mogły oko w oko z Mont Blanc. Najdo-
bitniej jednak przeniósł górę w dziedzinę scenografii, gdy monologujący Kordian 
nazwał ją kilkakrotnie posągiem i gdy żalił się na brak... lampy. Zarówno „posąg”, 
jak i „lampa” zostały użyte przenośnie, ten metaforyczny sens nie całkiem jednak 
przesłania znaczenia dosłowne, bardzo mocno związane z techniką zastosowaną 
przez Daguerre’a. Posąg jest szlachetniejszym wcieleniem wielkanocnej baby. Baba 
taka, obficie polana lukrem, sprawiać może wrażenie pokrytej wiecznym lodem 
kopuły szczytowej Mont Blanc. Na świątecznym stole, za pomocą kilku „egiptsko-
-polskich piramid”, da się tanim kosztem zainscenizować pejzaż alpejski. W dioramie 
wymagało to więcej pracy i dużych środków finansowych. Potrzebny był też talent 
artysty – do umiejętnego zagospodarowania faux terrain. W dioramie podziwiało się 
Białą Górę, namalowaną na odpowiednio oświetlanym płótnie, w londyńskim Co-
losseum Mont Blanc był bryłą, statuą, „obrazem słupowym”, posągiem 74. Połącze-
nie góra–posąg trafiło kilkakrotnie do listów słanych przez Słowackiego do matki 75. 

Efekty uzyskiwane w dioramie Daguerre’a były pochodną zastosowania tech-
niki malarskiej i wykorzystania sztucznych źródeł światła. Wrażenie ruchu i zmia-
ny pogody dawało się osiągać przez odpowiednią kolorystykę, a także precyzyjną 
grę oświetlenia. Słowacki odwiedził Londyn oraz Paryż, gdzie na ulicach płonęły już 
pierwsze latarnie gazowe i gdzie w teatrach eksperymentowano z użyciem gazu do 
oświetlenia sceny. Jakieś 20 lat później do otrzymywania niezwykłych efektów 
wizualnych zaczęto wykorzystywać prąd elektryczny. Eksperymenty z prądem 
przeprowadzane były też wcześniej, o jednym z nich Słowacki zdawał dość niejasno 
relację w liście pisanym z Drezna: 

O Mamo, jaki czas teraz prześliczny na naszym horyzoncie – na chwilę zachmurzyło się niebo – było 
to skutkiem stosu galwanicznego (niech to świadomi elektryczności Mamie wytłumaczą), stosu złożo-
nego z krążków srebrnych i złotych, przekładanych sinym papierem. [L 20–21] 

Kordian w monologu sięga po język scenografa, mówi trochę jak twórca efek-
townych dioram, w których można „rzucać gwiazdy nad świata zbudowanym gma-
chem” (K 50). Gdy Chmura zabiera bohatera z „igły lodu”, to trudno zakończenia tej 
wielkiej sceny nie skojarzyć z lotem Sylfidy, podziwianej przez Słowackiego w Pary-
żu, i z wyczynami postaci, które wywarły na poecie tak mocne wrażenie w warszaw-
skiej inscenizacji Chłopa milionowego. Błyskawiczne przemieszczenie się Kordiana 
ze szczytu Mont Blanc do Warszawy nasuwać też musi na myśl fantastyczną geo-
grafię, jaką wytwarzały spektakle panoramiczne. W dioramie Daguerre’a wystar-
czało ledwie kilka kroków, by z doliny Chamonix wrócić do gwaru Paryża. 

74 Odwołuję się do znaczeń, jakie przy haśle „posąg” notował S. B. L i n d e  (Słownik języka polskie-
go. T. 2, cz. 2. Warszawa 1811, s. 957).

75 Zob. np. L 161: „Wystawcie sobie po dwóch stronach jeziora brzegi zielone – nad brzegami w odda-
leniu topole, pożółkłym liściem okryte jak złote kolumny – wiele drzew zielonych – wiele białych 
domków i pałacyków – a za tym brzegiem Mont Blanc – biały, świeżym śniegiem z przyległymi mu 
górami okryty, podobny do jakiegoś sybirskiego kraju, podobny do snycerskiego posągu sybirskiej 
krainy”. Tego związku góry z posągiem chyba nie docenił J. K o l b u s z e w s k i  (Posąg człowieka 
na posągu świata. Glosa do „Kordiana” Juliusza Słowackiego. „Przegląd Humanistyczny” 1970, nr 4).
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Monolog na Białej Górze to jedna z najczęściej komentowanych scen w Kor-
dianie. To także scena, która od dawna skupia uwagę literaturoznawców zdradza-
jących zamiłowanie do geografii 76. Nie powinno to dziwić, jeśli się uwzględni, iż 
w historii polskiego romantyzmu (a podobnie: francuskiego i angielskiego) nie da 
się pominąć rozdziału poświęconego górom. Góry weszły do kultury europejskiej 
za sprawą oświecenia, jednak to dopiero XIX stulecie stworzyło modę na wędrów-
ki górskie i spopularyzowało dwa reżimy obserwacji: patrzenia z góry na to, co na 
dole, i z dołu – na to, co powyżej. Szacowanie wysokości na podstawie dystansu, 
z którego gołym okiem rozpoznawalny jest obiekt, pojawiało się wielokrotnie w re-
lacjach z wypraw do doliny Chamonix i z wejść na alpejskie szczyty. Było ono 
przeciwwagą dla, wciąż jeszcze zawodnych, pomiarów przeprowadzanych instru-
mentami rejestrującymi spadek ciśnienia atmosferycznego. W Kordianie o tym 
pomiarze bez narzędzi dowiadujemy się z opowieści Grzegorza, z fragmentu wspo-
mnień o udziale w kampanii egipskiej, z której głęboko w pamięć sługi zapadły 
„wielkie, murowane góry”; byłoby je widać, „gdyby nie Karpaty” (K 28). Nie wiado-
mo, gdzie Grzegorz snuł swą opowieść, jest to z całą pewnością rejon, skąd nie da 
się wypatrzyć piramid, można za to wyraźnie dostrzec łańcuch Karpat. Widoczność 
Karpat nie jest precyzyjną wskazówką, warto jednak zwrócić uwagę na miejsca, 
w których charakterystyce zjawiała się wspomniana tutaj perspektywa. Są to, po 
pierwsze, wzgórza podkrakowskie, z Wawelem. Opracowanie geograficzne, które 
mógł poznać Słowacki, dawało taki oto rys portretowy „Syjonu narodu polskiego”: 
„Widać stąd na południu, przy jasnym dniu letnim, piętrujące się w błękicie Kar-
paty [...]” 77. Inne miejsce to Łysa Góra, której położenie to samo kompendium 
określało względem Karpat: „Z wierzchołka Łysej Góry widać już bielejące się [!] 
szczyty Karpatów, o 30 mil na południe odległe [...]” 78. 

Komentatorzy Kordiana spoglądają na ogół na prawdziwą mapę i na jej pod-
stawie lokalizują akcję I aktu, pisząc, iż toczy się ona „w bezpośredniej bliskości 
Karpat, czyli na terenie ziem polskich zagarniętych przez Austrię” 79. Wydaje się 
tymczasem, że lepiej służyłaby tutaj mapa fantastyczna, jedynie wyobrażona, taka, 
jaką powoływały zainscenizowane pejzaże alpejskie i przedstawienia panoramowe. 
W tego rodzaju fantastycznej przestrzeni, sklejonej z rozmaitych kawałków realnie 
istniejących miejsc, Grzegorz mógł być zarazem tu i tam, jednocześnie na ziemiach 
zajętych przez Austrię i w nowo utworzonym Królestwie Polskim. Mógł snuć swą 
opowieść na wzgórzach – pod Krakowem i w Sandomierskiem. Ta druga lokaliza-
cja miała szczególne uzasadnienie: Łysa Góra, czytamy, „wznosi się o 1908 stóp 
ponad Bałtykiem” 80; to najwyższy punkt całego Królestwa, skromny odpowiednik 
Białej Góry. Siłę analogii wzmacniał opis miejsca jakby żywcem przeniesiony z Alp: 

76 Piszę o zamiłowaniu do geografii, mając na myśli obszar zakreślony w zbiorowej książce: Thinking 
Geographically. Space, Theory and Contemporary Human Geography (London 2002).

77 J. S ł o w a c z y ń s k i, Polska w kształcie dykcjonarza historyczno-statystyczno-jeograficznego 
opisana. Paryż 1833, s. 198.

78 Ibidem, s. 261.
79 M. B i z a n, P. H e r t z, Glosy do „Kordiana”. W: S ł o w a c k i, Kordian. – B i z a n, H e r t z, Glosy 

do „Kordiana”, s. 204.
80 S ł o w a c z y ń s k i, op. cit., s. 261.
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„Zimno na niej [tj. na Łysej Górze] ustawiczne, a śniegi, deszcze i mgły bardzo 
częste” 81. 

Kraków zbliżał się do Łysej Góry w opowieści Grzegorza, ale jeszcze bardziej 
w otwierających dramat scenach Przygotowania. Ich oprawy dostarczają podkra-
kowskie Krzemionki, będące – jak mógł Słowacki się dowiedzieć – „najniższym 
schodem Karpatów ginących w korycie Wisły” 82. Krzemionki są zarazem Łysą Górą, 
jej nazwa pada w wypowiedzi Szatana i wcale nie musi być ona sygnałem jakiejś 
niefrasobliwości topograficznej. Geografia Słowackiego była pochodną „pierwszych 
obrazów”, formowały ją w dużej mierze produkcje panoramowe, przedstawienia 
miejsc, których próżno szukać na prawdziwych mapach. Skoro Mont Blanc mógł 
zapożyczyć igły od sąsiednich szczytów, skoro mógł pozwalać na dostrzeżenie ze 
swego wierzchołka błękitnych wód Morza Śródziemnego, to polska Łysa Góra też 
mogła okazywać się podobnie labilna i wyrastać w sąsiedztwie „krakowskiej wieży” 
(K 16). Z prawdziwej Łysej Góry Kraków „dostrzec można za pomocą szkieł powięk-
szających” 83. Na tej wymyślonej, skrojonej na potrzeby widowiska, dobrze było 
słychać dźwięki krakowskich dzwonów.

Oprócz kontaminacji różnych wycinków realnej przestrzeni obserwujemy w sce-
nie z Przygotowania inny panoramowy chwyt: spojenie tego, co sztuczne (i zrobione 
przez człowieka), z tym, co zrodziła natura. Przywoływany już Sternberger sięga 
w swych wywodach po słowne i obrazowe realizacje takiego spojenia; najtrwalszym 
z nich okazuje się figura, która dziś jeszcze bywa chętnie wykorzystywana. To 
uskrzydlone koło, symbolizujące postęp, ale też – używane od połowy XIX w. jako 
godło wielu europejskich towarzystw kolejowych 84. Słowacki takiego skrzydlatego 
koła chyba nie widział, spotkał się jednak z podobnymi hybrydami, na konstrukcje 
technologiczno-organiczne natknąć można się było w prasie, w języku, w jakim 
witano epokę pary, oraz w licznych karykaturach, którymi dokumentowano nowe 
lęki i nadciągające zagrożenia. Słowacki skwitował londyńskie pojawienie się dyli-
żansów parowych bez przesadnego entuzjazmu; doniósł o nich matce, z czego 
ostrożnie wnioskować można, iż rzecz uznał za wartą korespondencyjnego zachodu 85. 
Napisał dość tajemniczo, bo o koniach, które „zamiast owsa, węgle ziemne jedzą” 
(L 84). Co miał na myśli? Oczywiście, konie stalowe to XIX-wieczne wcielenia mito-
logicznych ptaków stymfalijskich. Słowacki pisał o karmionych węglem koniach, 
mając w żywej pamięci zarówno spotkanie z parowym dyliżansem, jak i karykatury, 
gdzie nowy pojazd okazywał się zgrabnym zespoleniem powozu i zwierzęcia, np. 
słonia, który dym wypuszczał trąbą (w anonimowej grafice satyrycznej The First 
steam coach, whot ever started). Sztukę w symbiozie z naturą prezentowały XIX-
-wieczne przedstawienia panoramowe. Namalowane na płótnie drzewa uzupełniane 
były posadzonymi na pierwszym planie prawdziwymi roślinami. W dioramie Da- 

81 Ibidem.
82 Ibidem, s. 197.
83 Ibidem, s. 261.
84 S t e r n b e r g e r, op. cit., rozdz. The Stymphalian.
85 Przywoływany urywek z listu umknął uwadze W. W e i n t r a u b a  (Słowacki i angielska rewolucja 

przemysłowa. W: Od Reja do Boya. Warszawa 1977; pierwodruk w zb.: Kongres współczesnej 
nauki i kultury polskiej na obczyźnie. Red. M. S a s - S k o w r o ń s k i. T. 1. Londyn 1971), który 
jako pierwszy zajął się Słowackim dokumentującym epokę pary.
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guerre’a pasły się przed widzami prawdziwe kozy. W londyńskim Colosseum na 
wierzchołku sztucznej góry siadały stołeczne wróble. Słowacki wykorzystał w Przy-
gotowaniu technologiczno-organiczną hybrydę. Wybrał do tego maszynę, która – jak 
żadna inna – kojarzyć się musiała z Genewą 86: zbudował zegar ze sprężyn, stalowych 
kółek i z żywych organów. 

Roli zegara w kulturze XIX-wiecznej nie da się przecenić. Zdaniem Lewisa 
Mumforda, nowoczesność zaczęła się wykluwać wraz z postępującą kontrolą nad 
czasem. Kolebką nowoczesnej Europy były klasztory, z rygorystycznie przestrzega-
nymi porami modłów. Mechaniczną regularność klasztornych zajęć mogły zapewnić 
sprawne przyrządy porcjujące czas. Symbolem kultury nowoczesnej jest instrument 
do segmentowania doby na równe odcinki. Mumford pisał:

Zegar [...], a nie maszyna parowa, jest kluczowym mechanizmem nowoczesnej ery przemysłowej. 
W każdej fazie jej rozwoju zegar odgrywał wybitną rolę i był typowym symbolem maszyny. I dziś nawet 
żadna inna maszyna nie jest tak wszechobecna 87.

Słowacki poznawał Genewę także od tej – najbardziej rzucającej się w oczy – 
strony: jako miasto precyzyjnych zegarów. Tak jak wcześniej, w Londynie i w Pa-
ryżu, poeta nie pozostał obojętny na znaki modernizacji. Odnotował w liście „dwa 
cuda” technologiczne, o które wzbogaciła się Genewa: „długi most przez jezioro” 
i „ogromny hotel, czyli dom zajezdny przy moście”. W hotelowych wnętrzach roz-
poznał natychmiast nowość, trudną zapewne do wypatrzenia nawet dla częstych 
gości. To „nowego rodzaju krzesła poręczowe” (L 190). Pisał też matce o genewskich 
zegarach: „Niektóre dzwonią z wolna i ponuro – inne wybijają coś na kształt ucię-
tego kuranta – ulubioną zapewne piosnkę jakiegoś zegarmistrza [...]” (L 194) 88. 
Zegar z Przygotowania, ta osobliwa hybryda mechaniczno-organiczna, również 
wybijał kuranty: „W kółek i sprężyn zamęcie / Zamknięta grzesznika dusza / Kurant 
po kurancie jąka” (K 11). Ten fikcyjny zegar, co ważne, nie potrzebował wahadła, 
jego rolę przejmowała poruszająca się z mechaniczną regularnością „noga kossacza 
pająka” (K 11). W przedstawieniach panoramowych dokonywano nie tylko kompre-
sji przestrzeni (zamykania wielkiego obszaru w rotundzie), ale też manipulacji 
czasem. Duża część takich produkcji stanowiła rodzaj sprawozdań z pola bitwy. 
Panorama Langlois, wystawiana z powodzeniem w Paryżu, przenosiła widzów 
w czasie, do r. 1827, w którym odbyło się starcie flot pod Navarino. W opisach 

86 Gdy warsztaty zegarmistrzowskie zaczęły powstawać na obszarze Jury, tradycyjny ośrodek, jakim 
była Genewa, musiał podjąć konkurencję z tańszą produkcją, przestawiając się na wyroby łączące 
czasomierze z biżuterią i wykorzystujące oryginalną ornamentyką. Miasto stało się producentem 
najbardziej groteskowych zegarków, którym nadawane były najbardziej ekstrawaganckie kształty: 
instrumentów muzycznych, owoców, zwierząt, gotowych do strzału pistoletów, niby-kluczy i kie-
szonkowych noży. Genewskie zegarki były bogato zdobione, pokrywane kopiami słynnych obrazów 
lub miniaturami portretowymi. Niektóre montowane były w przedmiotach codziennego użytku. 
Zob. D. S. L a n d e s, Revolution in Time. Clocks and the Making of the Modern World. Cambridge, 
Mass., 1983, s. 268–269. 

87 L. M u m f o r d, Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację. Przeł. 
(z wyd. z r. 1934) E. D a n e c k a, rozdz. I–IV przy współudz. W. A d a m i e c k i e g o. Zestawienie 
odkryć i wynalazków przeł. i uzup. B. O r ł o w s k i. Warszawa 1966, s. 5–6. 

88 To przycięcie cytatu ma oznaczać, iż do tematu wracam w szkicu Zegary „Kordiana” (złożonym do 
„Tekstów Drugich”).
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wnętrza szwajcarskiego domku z Colosseum przewijał się wątek zaczerpnięty z fi-
lozofii Rousseau, tj. pochwała kultury pierwotnej, ziemi bez piętna industrii, szczę-
śliwego życia w kontakcie z surową przyrodą. Panoramowe podróże do doliny 
Chamonix były osobliwymi wyprawami w czasie, do miejsca, które dopiero w poło-
wie XVIII w. nawiązało pierwszy kontakt z modernizującą się szybko Europą. Mi-
strzostwo Daguerre’a sprawdzało się w tzw. dioramie z podwójnym efektem („dio-
rama à double effet”). Chodziło o przedstawienia dające iluzję zmian czasowych, 
obserwowanych jako wschody lub zachody słońca, czy nadciągania burzy 89. Fan-
tastycznie kształtowana przestrzeń spotykała się w panoramie z innym od codzien-
nego upływem czasu. Dawało się go tutaj skracać albo dowolnie wydłużać. Innymi 
słowy: w pełni kontrolować. Zegar z Przygotowania zapewniać miał taką samą 
władzę nad czasem. Sprawowało się ją jednak nie mechanicznie, lecz z wykorzy-
staniem sił natury. „Zegar biologiczny” trzeba tu rozumieć inaczej niż we współczes- 
nym języku, bo oba człony wyrażenia są tu użyte w znaczeniach podstawowych. 
Dlatego trudno tu mówić o metaforze, chodzi raczej o nazwę funkcjonującą w ję-
zyku nowej mitologii, tej, w której odżyły ptaki stymfalijskie 90.

Dystorsja przestrzeni w Kordianie każe myśleć o tym, co Słowacki mógł był 
poznać, gdy zwiedzał londyński Vauxhall. A dawało się tam zobaczyć – przypomnij-
my – krzywe lustra. Czy Kordianowy „obraz z przewrotnych zwierciadeł” (K 96) od-
nosił się do tych doświadczeń? Dystorsja przestrzenna w skali nieporównanie 
większej dokonywała się w kosmoramie. Nazwa tej instytucji rozrywkowej miała 
szczególną wymowę, składała bowiem widzowi obietnicę zobaczenia wszystkiego, 
a przynajmniej – całego świata. Londyńskie kosmoramy starały się tej obietnicy 
podołać, najsłynniejsza z nich (przy Regent Street 209) oferowała odwiedzającym 
14 widoków, zgrupowanych – ogólnie mówiąc – w dwóch sekcjach: Europa i reszta 
świata. Schemat wędrówki po kosmoramie musiał się nasuwać pierwszym czytel-

89 Dla lepszej ilustracji potrzebny jest dłuższy cytat: „Diorama wynalezione w Paryżu przez p[anów] 
Daguerre i Bouton coraz większe obudza podziwienie. W wystawieniu doliny Sarnen, kaplicy Ho-
lyrood, opactwa Roslyn i widoku Rouen zdawało się, że osiągnęli najwyższy stopień optycznego 
złudzenia i zjawisk światła słonecznego i astralnego. Lecz p[an] Daguerre w swoim nowym obrazie 
wystawionym 15 sierpnia dowodzi, równie nowymi jak dowcipnymi kombinacjami, że bez przerwy 
zajmuje się wydoskonaleniem tak pięknego odkrycia i że jeszcze nie wyczerpał wszystkich środków 
złudzenia. Nowe zjawisko, na którym swój pędzel ćwiczył, wystawia gęstą mgłę, którą tak często 
otoczone są doliny u spodu wielkich pasm gór alpejskich. Widz może sobie wyobrazić, że zostaje 
pod ogromnym gotyckim przysionkiem, którego wspaniałe arkady wychodzą na dolinę. Postrzega 
zrazu przez te Arkady samą tylko atmosferę, zasłonioną spadkiem gęstego i drobnego śniegu, któ-
rego białość okazująca się u spodu filarów odbija obłok gęstej mgły przez jego upadek sprawionej. 
Nieznacznie ta mgła rozjaśnia się w części wyższej; światło zaczyna się okazywać. Widać już zarys 
krzaków otaczających tę budowlę, z których będące na przodzie coraz się mocniej odznaczają. 
W miarę jak światło powiększa się z przodu, mgłą cofnięta w głąb zdaje się podwajać gęstość swoją. 
Już można odróżnić wzgórza niższe i wierzchołki jodeł, które je otaczają; wkrótce okazują się szczy-
ty wielkiego pasma, a światło wzrastając stopniami dozwala oku przedrzeć się aż do krajów nie-
zmiernego horyzontu. Te przemiany atmosfery, które następują z wolna i prawie nieznacznym 
sposobem, posuwają złudzenie do najwyższego stopnia i dowodzą, jak dalece p[an] Daguerre obda-
rzony jest talentem dostrzegania i pamięci, która z tej zwłoki umie korzystać. Ten utwór wystawu-
jący zupełnie nowe wrażenie obudza ciekawość artystów i amatorów i ma w Paryżu jak najlepsze 
powodzenie” (Diorama. Widok obrazu mgły i śniegu. „Monitor Warszawski” 1825, nr 108, s. 515–516). 

90 Czy Słowacki znał Lallenkönig z mostu w Bazylei? Odpowiedź na to pytanie daję we wspomnianym 
szkicu o zegarach. 
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nikom Kordiana. Odnotujmy miejsca, do których przenosi nas akcja w II akcie. To 
kolejno: Londyn (James Park), Dover („na białej kredowej skale”, K 42), Włochy 
(w miejscu, gdzie „przez okno widać piękną okolicę” áK 42ñ), jakaś włoska „droga 
publiczna” (K 46), Watykan („sala adamaszkami wybita”, K 47), Mont Blanc („na 
najwyższej igle góry”, K 49), Polska („Oto Polska – działaj teraz!...”, K 51). Akt III 
precyzuje polską lokalizację zdarzeń, jesteśmy teraz w samym sercu Warszawy, 
oczom naszym ukazuje się zapełniony tłumem „plac przed zamkiem królewskim” 
(K 52) 91. Scena 2 z tego aktu daje widzom kompozycję wyjątkowo mocno związaną 
z przedstawieniami dioramowymi. Przed nami „wnętrze kościoła katedralnego” (K 56). 
W scenie pada tylko jedno słowo (Cesarskie – „Przysięgam”), w tle rozlega się mu-
zyka i hymn Te Deum. Gdyby spośród scen Kordiana wybierać najlepiej nadającą 
się do ekspozycji dioramicznej, trzeba by rozważyć w pierwszej kolejności tę właśnie, 
scenę, w której przez większą część panuje „cisza głęboka...” (K 56). Słowacki już 
wcześniej, w poemacie Żmija, zastosował „nieporządek w układzie” (L 75), w Kor-
dianie do tego rozwiązania powrócił, budując dramat o wyjątkowej rozrzutności 
przestrzennej. Kalejdoskop miejsc oferowały dioramy i kosmoramy, gdzie odbywa-
ło się podróże na niby, wojaże wyobrażone, bogatsze wszakże we wrażenia niż te 
prawdziwe. Do wirtualnego przemieszczania się służyły najrozmaitsze chwyty 
iluzyjne. Poeta wysoko cenił „złudzenie na teatrze” 92. Czy podobnie wartościował 
to, którego doświadczało się w panoramach? Kordian każe sądzić, że tak. 

A b s t r a c t
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SŁOWACKI’S DRAMA “KORDIAN” AND PANORAMAS

In August 1831 Juliusz Słowacki visited London, the city in which various forms of entertainment that 
ensured virtual journeys took place. A popular destination of such journeys were the Alps. Słowacki 
might have seen the Alps in panoramas, dioramas, and cosmoramas. The poet met the fashion for 
panoramas also in Paris where admiration for new technology, namely linking images with real objects, 
was raised. The technique was used by, inter alia, Louis Daguerre in his diorama Vue du Mont-Blanc, 
prise de la vallée de Chamouny (A View of Mont Blanc from Chamonix Valley). In Kordian, the main 
protagonist’s monologue on Mont Blanc and the scene from the initial part of the drama, Przygotowanie 
(Preparation), show clear signs of Słowacki’s encounters with panoramic painting. 

91 Być może, te właśnie tłumy zamierzał odtworzyć A. Sacchetti w swym „gabinecie topograficznym” 
(zob. S. K., Słów kilka o gabinecie topograficznym p[ana] Sacchetti, s. 1210: „Przy nowej zmianie 
widoków, która nastąpi wkrótce, okazać ma Koronacyjną ucztę dla ludu”).

92 W grudniu 1831 Słowacki pisał matce o operze Robert le Diable, skupiając się na scenografii i ru-
chu scenicznym: „W życiu moim nie widziałem tak wielkiego kościoła, jak przez złudzenie na teatrze. 
Piękny jest nade wszystko widok kolumnady przy świetle księżycowym, zrobionym zupełnie à jour – 
za kolumnami widać cmentarz oświecony księżycem – z grobów między kolumnami wymykają się 
błękitne płomyki i te, tańcząc w powietrzu, potem rozchodzą się i każden ożywia jedną marmuro-
wą mniszkę leżącą na grobie – te się z wolna podnoszą – z całego cmentarza schodzą się mniszki 
i zaczynają śliczny balet – za wybiciem zegaru wszystkie upadają – jest to śmieszne, ale wykona-
nie prześliczne. Wir mniszek okręcających się na cmentarzu przy natężonym błękitnym świetle 
księżyca – uderzył silnie moją imaginacją” (L 40–41). S. L. F o s t e r  (Choreography Narrative. 
Ballet’s Staging of Story and Desire. Bloomington 1998, s. 217–219), analizując ten „balet mniszek”, 
pisze, iż otwierał on nowy etap we współdziałaniu choreografa z twórcą oświetlenia i scenografem.
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STYLE ODBIORU POLSKIEJ POWIEŚCI O ZAGŁADZIE  
WOKÓŁ „TWOREK” MARKA BIEŃCZYKA I „FABRYKI MUCHOŁAPEK” 

ANDRZEJA BARTA

Literatura jest jak fosfor. Najbardziej błyszczy, gdy ma już zgasnąć 1.

Ukształtowane w pracach Michała Głowińskiego pojęcie stylu odbioru, przez które 
badacz rozumiał „normy lektury układające się w pewien system i określające 
charakter właściwych danemu czasowi konotacji literackich” 2, może stanowić nie-
zwykle wartościowe narzędzie w analizie rozumienia powieści o Zagładzie przez 
publiczność literacką. W artykule postaram się pokazać, w jaki sposób formułowa-
no oczekiwania wobec „formy niemożliwej” (tak przez lata nazywano w studiach 
nad Holokaustem powieść o nim) i jakie stawiano jej zadania. Nie będę śledzić losów 
wszystkich polskich powieści – wymagałoby to osobnego, obszernego studium – 
a jedynie recepcję dwu szeroko dyskutowanych: Tworek Marka Bieńczyka (1999) 
i Fabryki muchołapek Andrzeja Barta (2008). Z recenzji i artykułów na ich temat 
wyłania się istotna zmiana w postrzeganiu roli powieści podejmujących temat Za-
głady: na przełomie mileniów przestają czytelników zajmować kategorie estetyczne 
związane ze stosownością i formą oraz absolutyzowaną w studiach nad Holokaustem 
ideą niemożności pisania o nim, zaczyna ich natomiast interesować to, co powieść 
ma do powiedzenia, czyli historia i jej interpretacje. Jak pokazują losy prozy Barta, 
gatunek ten może być przedmiotem prac historyków, oczekujących od tekstu lite-
rackiego cech przynależnych historiografii, takich jak obiektywizm czy wielostron-
na ocena przedstawianych zdarzeń, poparta wcześniejszymi badaniami. 

W prowadzonych od końca wojny rozważaniach na temat roli powieści o Zagła-
dzie uwzględniano, pozbawiony równowagi, stosunek fikcji do dokumentaryzmu. 
Otwarty charakter wspomnianej formy, jak twierdził Roger Caillois, przesądził o tym, 
że „wszystko jej wolno. Żadna ars poetica o niej nie wspomina i nie dyktuje jej 
praw” 3. Francuski eseista zestawił tu, oczywiście, powieść z normatywną poetyką 
klasycystyczną, opartą na ścisłych regułach i na podziale gatunków. Tymczasem 
narracja zagładowa preferowała formę dogodną dla przedstawienia faktów, sprzy-

1 R. B a r t h e s, Le Degré zero de l’écriture. Paris 1953, s. 57. Cyt. za: K. B a r t o s z y ń s k i, Kryzys 
czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze. Kraków 2004, s. 149.

2 M. G ł o w i ń s k i, Odbiór, konotacje, styl. W: Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. 
Kraków 1998. Prace wybrane Michała Głowińskiego. Red. R. N y c z. T. 3, s. 129.

3 R. C a i l l o i s, Siła powieści. Przekł., posł. T . S w o b o d a. Gdańsk 2008, s. 21.
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jała opowieściom świadków o różnych kompetencjach kulturowych i odmiennym 
wykształceniu, dawała pierwszeństwo swobodzie, zachowując przy tym elementar-
ne zasady opowiadania. 

Problemem w przyswojeniu powieści przez kulturę poholokaustową mogła być 
także jakość nazywana przez część badaczy powieściowością, a zatem ideą, którą 
w pisarstwie Rolanda Barthes’a wyodrębnił Marek Bieńczyk, wiążąc ją z uporczy-
wym dążeniem do zapisywania codziennych wydarzeń oraz do przekształcania ich 
w figury i chwyty retoryczne (anakoluty, aforyzmy, epifanie), rozumiane jako skład-
niki literackości 4. Wszystko to uczyniło powieść kategorią porządkowania świata 
niezależną wobec pojęć formy i gatunku, narzucania mu odgórnego sensu i pewnej 
wizji czy – jak to określał w Rue des Écoles Bieńczyk – „składniowej weryfikacji [...], 
odnalezienia jego składni” 5.

W pierwszym polskim artykule poświęconym w całości zagadnieniu literatury 
wobec Zagłady Głowiński nazwał gatunkiem koronnym tego piśmiennictwa nie 
powieść, lecz opowiadanie. Powodem takiego wyboru okazała się adekwatnie po-
jemna i elastyczna forma tego gatunku, któremu najbliżej jest do dokumentu 
i który pozwala na „przedstawienie poszczególnych losów w sposób konkretny, bez 
troski o skomplikowane konstrukcje fabularne – niejako ze swej natury bliskie [...] 
sprawozdaniu, relacji o fakcie, wspomnieniu, rozumianemu jako swoisty gatunek, 
czy reportażowi” 6. Za pomocą cech stanowiących o sile opowiadania można – na 
zasadzie przeciwieństwa – opisać również powieść, szczególnie zaś tę jej odmianę, 
która łączy się z Zagładą. Charakteryzowałyby ją: daleko posunięta fikcyjność, 
niekonkretność, polegająca na dominacji stylu antymimetycznego czy groteskowe-
go, a także różnych innych form wypowiedzi opartych na umowności, złożona, 
wielopoziomowa konstrukcja fabularna, dystans wobec popularnych postaci lite-
ratury faktu, takich jak reportaż, i niesprawozdawczość. Fundamentalne właści-
wości opowiadania, czyli relacjonowanie zdarzeń i „przystępność” języka, nie sku-
piającego na sobie nadmiernej uwagi, wydają się lekceważone przez powieść 
o Zagładzie. Wyjątkiem są tu utwory wybitne: Czarny potok Leopolda Buczkowskie-
go, Chleb rzucony umarłym Bogdana Wojdowskiego 7 czy Oczekiwanie Jerzego 
Broszkiewicza 8. Jednak większość owej prozy nie tylko nie zawiera w sobie ade-
kwatnie przezroczystej narracji, ale też nie czyni zdarzeń i faktów najistotniejszym 
przedmiotem opowiadania historii, podczas gdy to właśnie prawda historyczna 

4 M. B i e ń c z y k, Rue des Écoles [o nich tutaj]. „Literatura na Świecie” 2004, nr 1/2, s. 421–422. 
Dwoistemu rozumieniu literackości w studiach nad Zagładą i w pisarstwie holokaustowym 
K. C h m i e l e w s k a  poświęciła studium Literackość jako przeszkoda, Literackość jako możliwość 
wypowiedzenia (w zb.: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie? Red. M. G ł o w i ń s k i 
[i in.]. Kraków 2005). Zauważała w nim m.in.: „Kategoryczne odrzucenie poezji po Auschwitz, 
traktowanie literatury jako bluźnierstwa, jako karygodnego przetworzenia Holokaustu, które z ko-
nieczności kończy się porażką, powtarza się w różnych wariantach i stało się leitmotivem rozważań 
o Zagładzie. Odrzucenie to spotyka się jednak z tendencją przeciwną, która przejawia się w ciągłym 
poszukiwaniu właściwych środków, w modyfikacjach poetyk i strategii literackich, ale przede 
wszystkim w coraz obfitszej twórczości literackiej” (ibidem, s. 21).

5 B i e ń c z y k, op. cit., s. 432.
6 M. G ł o w i ń s k i, Wprowadzenie. W zb.: Stosowność i forma, s. 11.
7 Zob. ibidem, s. 248.
8 Zob. ibidem, s. 11.

II-17.indd   256 2019-12-11   12:00:47



MARTA TOMcZOK   Style odbioru polskiej powieści o Zagładzie 257

powinna stanowić cel każdego przedstawienia Zagłady. Tylko „prawdziwym” nar-
racjom udaje się osiągnąć równowagę między dokumentaryzmem a fikcją. Spójność 
narracyjna, właściwa przede wszystkim dokumentom, znacznie rzadziej odnosi się 
do powieści. Jak stwierdził Berel Lang:

W przeciwieństwie do dzienników czy wspomnień powieść nie jest zwykle postrzegana w pierwszym 
rzędzie jako forma pisarstwa historycznego; jest rodzajem bardziej elastycznym i otwartym na zmiany 
(na przykład posiada więcej różnorodnych możliwości kreowania autorskiego punktu widzenia, fabuły, 
postaci). Jest zatem bardzo znaczące, że w wielu powieściach o nazistowskim ludobójstwie owe możli-
wości są ograniczone wymogiem prawdy historycznej – fakt szczególnie widoczny w utworach, które pod 
każdym innym względem ściśle przestrzegają konwencji gatunku 9.

Antymimetyczne cechy powieści, omawiane dalej w związku z utworami Bień-
czyka i Barta, stanowią według Langa o jej słabości i przekładają się na zjawisko 
określane przez badacza mianem „wyolbrzymienia”. Oznacza ono „nieproporcjonal-
nie dużą rolę historycznego kontekstu” 10, zbyt częste powiadamianie odbiorcy 
o historyczności komunikatu, prawdziwości relacjonowanych zdarzeń czy powin-
nościach literatury, definiującej samą siebie w kategoriach świadectwa, a nie ar-
tefaktu. Powieści, pisze Lang, zanadto zależy na tym, by ukryć własną powieścio-
wość, dlatego tak ostro i definitywnie broni ona prawdy, zdradzając się z własną 
sztucznością. Szczególnie widoczne jest to w formach podrabiających i prze-pisu-
jących gatunki literatury dokumentu osobistego: dziennikach, wspomnieniach lub 
autobiografiach 11. W skrajnej postaci służą one zatajaniu prawdy i powstawaniu 
fałszerstw historycznych 12.

Zasadnicza wątpliwość, czy rozpatrywany gatunek może w sposób przekonu-
jący opowiadać o Zagładzie, skonfrontowana z rzeczywistością literacką, składają-
cą się z setek tego rodzaju tekstów, przestaje dziwić chociażby w odniesieniu do 
przykładów przywołanych na początku. Praktyka pisarska unaocznia, że od czasu 
zakończenia drugiej wojny światowej powieść nie tylko wykształciła dziesiątki spo-
sobów mówienia o Holokauście, ale też, że część z nich okazuje się fortunna i sku-
tecznie oddziałuje na myślenie społeczeństwa o historii. W artykule Klęska powie-
ści. Wybrane strategie pisania o Szoa, zastanawiając się nad pytaniem, „czy powieść 
o Szoa jest bluźniercza” 13, Katarzyna Chmielewska przekonywała:

Powieść jest formą wyjątkowo pojemną. Udzielenie odpowiedzi generalnej jest więc nonsensem. Nie 
można orzec, że powieść jako taka jest formą stosowną lub nie. Można natomiast p r z e ś l e d z i ć  p o-
s z c z e g ó l n e  s t r a t e g i e  p o w i e ś c i o w e  i zastanowić się, dlaczego jedne z nich wydają się trafne, 
inne zaś całkowicie chybione. Pierwszy i zasadniczy problem, z którym musi się zmierzyć historyk lite-
ratury, stanowią kryteria samej stosowności 14.

  9 B. L a n g, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea. Przeł. A. Z i ę b i ń s k a - W i t e k. Lublin 2006, 
s. 145–146.

10 Ibidem, s. 146.
11 Zob. ibidem. 
12 Zob. R. F r a n k l i n, A Thousand Darkness: Lies and Truth in Holocaust Fiction. Oxford 2011. – 

S. V i c e, Textual Deceptions: False Memoirs and Literary Hoaxes in the Contemporary Era. Edinburgh 
2014.

13 K. C h m i e l e w s k a, Klęska powieści? Wybrane strategie pisania o Szoa. W zb.: Stosowność i for-
ma, s. 248.

14 Ibidem, s. 249. Podkreśl. M. T. Problem stosowności (decorum) w powieści o Zagładzie badacze 
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Idąc za głosem Chmielewskiej, proponuję zrekonstruować recepcję dwu powie-
ści wymienionych na wstępie, które – przypomnę – uznać należy za najbardziej 
dyskutowane i najczęściej opisywane teksty fikcyjne o Zagładzie w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku i dwutysięcznych. Czynnikiem pozwalającym zobaczyć w tych, 
a nie innych dziełach literackich obiekt badań nie jest wyłącznie liczba recenzji czy 
rozpraw naukowych napisanych na ich temat, ale ich ranga, poziom i zakres po-
dejmowanych przez nie problemów bądź też, przynajmniej częściowo, liczba cytowań 
tych publikacji oraz fakt, iż publikowane one były na łamach najważniejszych pism 
literaturoznawczych w Polsce (takich jak „Pamiętnik Literacki”, „Ruch Literacki” 
czy „Teksty Drugie”). U podstaw podjętej tu analizy leży przekonanie, że z recepcji 
Tworek i Fabryki muchołapek można wyabstrahować preferowane i odrzucane 
style pisania o Zagładzie; style, które spotkały się w Polsce i z uznaniem, i z nie-
chęcią; style odzwierciedlające poglądy polskiej publiczności literackiej, jej zapa-
trywania na relację między opowiadaniem o przeszłości a wiedzą historyczną oraz 
filozofią podejmującą temat Holokaustu, a także tym, co powinno być tabuizowane, 
nieomawiane, skrywane. 

Jak przekonywał w artykule Konstrukcja a recepcja. (Wokół „Dziejów grzechu” 
Żeromskiego) Głowiński:

Badanie recepcji dzieł literackich w danej epoce czy w danym kręgu społecznym lub literackim to 
zwykle domena bezproblemowych opisów, jakby ten dział historii literatury z samej swej istoty miał być 
zarezerwowany dla czystej faktografii. Wydaje się wszakże, iż i ta dziedzina zainteresowań powinna stać 
się przedmiotem refleksji teoretycznej, stawia bowiem przed historykiem literatury niejedno ciekawe 
i ważne zagadnienie 15.

Uzupełniając owe założenia, Chmielewska dowodzi, że studia nad recepcją, 
pojmowane jako część historii literatury, nastręczają badaczowi wielu problemów, 
takich jak rozpatrywanie i zestawianie niezliczonych, indywidualnych głosów na 
temat dzieła, nie dających się uporządkować i scalić: 

Niemożność uwzględnienia nieskończonego przecież zróżnicowania wszelkich publiczności albo 

rozważali stosunkowo rzadko. Mimo istnienia wielu prac poświęconych nadużyciom w literaturze, 
szczególnie popularnej, skupionych wokół pornografizacji i kiczu, studiów poświęconych expressis 
verbis wspomnianej kategorii powstało niewiele. Jednym z najistotniejszych jest praca A. H. R o-
s e n f e l d a  Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu (Przeł. B. K r a w c o w i c z. 
Warszawa 2003, s. 221, 228), w której mówi się m.in. o niestosownych przedstawieniach eroty- 
ki w Wyborze Zofii W. Styrona oraz o niestosownym komizmie w Królu żydowskim L. Epsteina. 
O niestosowności w ukazaniu Zagłady Żydów ukraińskich i obozu w Treblince w odniesieniu do 
kontrowersyjnej powieści H. Demidenko (właśc. H. Dale) The Hand that Signed the Paper i budzą-
cego wiele wątpliwości Białego Hotelu D. M. Thomasa pisała S. V i c e  w Holocaust Fiction (New 
York – London 2000, s. 148). S. B u r y ł a  (Wokół Zagłady. Szkice o literaturze Holokaustu. Kraków 
2016, s. 97–98) uznał za niestosowną powieść A. Czerskiego Nieśmiertelni (chodziło o przedsta- 
wienie w niej komory gazowej), natomiast T. M i z e r k i e w i c z  (Literatura obecna. Szkice o naj- 
nowszej prozie i krytyce. Kraków 2013, s. 158) jako naruszającą granice decorum pokazał scenę 
palenia żydowskimi dziećmi w lokomotywie, opisaną przez K. Piwowarskiego w zbiorze opowia- 
dań Więcej gazu, Kameraden! (wspominam o tym przykładzie, mimo że pochodzi on z opowiada- 
nia, a nie z powieści, by zaznaczyć, iż refleksje wokół stosowności mają często charakter krótkich  
uwag, a nie obszernych studiów). 

15 M. G ł o w i ń s k i, Konstrukcja a recepcja. (Wokół „Dziejów grzechu” Żeromskiego). W: Dzieło wobec 
odbiorcy, s. 169.
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jednostkowych czytelników skazuje projekt nowej historii literatury na nieuchronną arbitralność, przy-
padkowość i fragmentaryczność, historyczne publiczności nie tworzą bowiem wspólnej perspektywy. 
Jest to problem nieco ogólniejszy. Teoretycy oddziaływania zdają się niekiedy zapoznawać fakt niesy-
metryczności autora i czytelnika, mówiąc najprościej: zapominają o tym, iż autor jest jeden, czytelników 
zaś wielu i nie sposób ich traktować jako symetrycznego odzwierciedlenia nadawcy. Dlatego też teore-
tycy tego kierunku nie dostrzegają, że jeśli przyjmie się za punkt wyjścia realną publiczność, realnego 
czytelnika bądź też potencjalnego odbiorcę zewnątrztekstowego, to nie sposób uzyskać jakiejkolwiek 
jednorodnej perspektywy, z której można by ujmować historię literatury jako całość 16.

Herman Kinder i Heinz-Dieter Weber stwierdzają zaś: 

największą różnorodność interpretacji pociągają za sobą zazwyczaj teksty, które w poszczególnych 
fragmentach wydają się jasne, jako całość stanowią jednak zagadkę, przy czym poszczególni interpre-
tatorzy mogą ewentualnie odczuwać ich jednoznaczność lub ją deklarować 17. 

Do takich tekstów należą Tworki i Fabryka muchołapek, będące – mimo wielu 
trafnych interpretacji – powieściami niedoczytanymi, polisemicznymi, pozwalają-
cymi się dekodować na różne sposoby w zależności od kontekstu. Chociaż „nigdy 
nie można z pewnością przewidzieć, jakie będzie oddziaływanie lektury” 18, da się 
poczynić na ten temat wstępne założenia na podstawie kontekstu wspólnego dla 
określonej grupy czytelników. W przypadku prozy Bieńczyka i Barta jest to, z jed-
nej strony, kontekst filozoficzny, stworzony na fundamencie najbardziej znanych 
i najczęściej przywoływanych w Polsce w latach 1999–2013 19 lektur filozoficznych 
dotyczących Zagłady (zwłaszcza rozpraw Jeana-François Lyotarda oraz Jeana- 
-Jacques’a Derridy), z drugiej zaś – kontekst kulturowy. Idąc za myślą Anny Jar-
muszkiewicz, rozważającej prace Harolda Blooma, Marii Delaperrière i Stanleya 
Fisha, można powiedzieć, że drugi ze wspomnianych kontekstów powstaje tu w ob-
rębie określonych wspólnot interpretacyjnych jako spoiwo ich wizji świata, a także 
pewien stały układ odniesienia. Dlatego niektóre właściwości dzieli z pamięcią 
kulturową 20. 

Recepcja stanowi [...] zbiór [...] interpretacji powstałych jako odczytania historyczne (rozłożone 
w czasie) i jako ślady lektury wspólnot interpretacyjnych, które są nadal i nieustannie realizowane – 
synchronicznie 21.

16 K. C h m i e l e w s k a, Ukryte założenia i aporie teorii recepcji. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 4,  s. 10.
17 H. K i n d e r, H.-D. W e b e r, Badania literaturoznawcze nad recepcją zorientowaną na działanie. 

W zb.: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Wybór, 
oprac., wstęp H. O r ł o w s k i. Warszawa 1986, s. 279 (przeł. W. B i a l i k).

18 Ibidem, s. 286.
19 Badany okres recepcji przyjmuję za słownikiem internetowym Polscy pisarze i badacze literatury 

przełomu XX i XXI wieku, dostępnym na stronie: http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.
php?title=Lista_hase%C5%82 (data dostępu: 17 X 2019). Hasła Andrzej Bart i Marek Bieńczyk, 
przygotowane przez M. S ę c z e k  i B. D o r o s z, oprócz biogramów pisarzy zawierają listę publi-
kacji na temat ich twórczości. W odniesieniu do Fabryki muchołapek zgromadzono 18 recenzji 
i artykułów naukowych, na temat Tworek – 30. Oba hasła są na bieżąco aktualizowane (hasło 
Andrzej Bart ostatni raz 17 VI 2019, hasło Marek Bieńczyk – 8 II 2019).

20 Zob. A. J a r m u s z k i e w i c z, Tropy Prousta. Problemy recepcji literackiej w literaturze polskiej po 
1945 roku. Kraków 2019.

21 A. J a r m u s z k i e w i c z, Współczesne badania nad recepcją literacką w kontekście literatury 
światowej oraz pamięci kulturowej. W zb.: Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w lite-
raturze. Red. A. J a s t r z ę b s k a. Kraków 2014, s. 15.
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Przeanalizowanie aktów lektury powieści Bieńczyka i Barta pozwala opisać 
dominujące w ostatnich latach style odbioru powieści o Zagładzie, lecz zarazem 
przynosi odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat te, a nie inne dzieła stały się przed-
miotem wzmożonej refleksji historyków literatury. Tworki i Fabryka muchołapek 
okazują się artefaktami nie tylko budzącymi wątpliwości estetyczne, ale też takimi, 
wobec których duża część polskiego literaturoznawstwa musiała zająć określone 
stanowisko, aby umocnić bądź osłabić swoje oczekiwania wobec wiedzy na temat 
Shoah.

Żeby podczas analizy poszczególnych świadectw odbioru prawidłowo odtworzyć 
część kontekstu kulturowego, na jaką składają się prace polskich historyków i so-
cjologów oraz tłumaczenia książek historyków zagranicznych, opublikowane po 
1999 roku, warto jedynie wymienić tytuły owych rozpraw w kolejności ich ukazy-
wania się. Są to: Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa (2000), „Szanowny panie Gistapo”. 
Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach Barbary Engelking (2003), 
„Ja tego Żyda znam!” Szantażowanie Żydów w Warszawie 1939–1943 Jana Gra-
bowskiego (2004), „Jestem Żydem, chcę wejść”. Hotel Polski w Warszawie, 1943 
Agnieszki Haskiej (2006), Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1939–1945 
Raula Hilberga (2007), „Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu”. Mordechaj 
Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie Moniki Polit (2012) i wreszcie Getto war-
szawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście Engelking i Jacka Leociaka (wy-
danie 2, zmienione, poprawione i rozszerzone: 2013). Ponieważ współczesne powie-
ści o Zagładzie zaczęto postrzegać jako historyczne 22, należy oczekiwać transferu 
wiedzy między pisarzami, badaczami przeszłości i czytelnikami, gotowymi przyjmo-
wać je nie tylko jako spójną prawdę, ale przede wszystkim jako konstrukt myślowy, 
oparty na źródłach, odnośnikach i przypisach. 

Ostatnie z założeń poprzedzających analizę dotyczy sposobu rekonstruowania 
recepcji. W związku z tym, że w przypadku Tworek i Fabryki muchołapek rozwija 
się ona dwufalowo – najpierw pod wpływem recenzji, a później prac naukowych – 
w omówieniu zostaną uwzględnione zasadnicze różnice między obiema falami. 
Opierać się ono będzie na dwu tytułowych kategoriach uznanych przez redaktorów 
pracy Stosowność i forma za kluczowe dla dyskursu o Zagładzie, nie zaś na poję-
ciach takich jak bohater, narrator czy fabuła, wokół których kiedyś prowadzono 
rozważania poświęcone recepcji powieści 23.

Dla pierwszych recenzentów Tworek ogromnym kłopotem okazał się język 
utworu: podkreślano jego n i e s t o s o w n o ś ć, banalność, przesadną lekkość i nie-
adekwatność wobec prezentowanych zdarzeń. Michał Witkowski pisał, iż rzeczy- 
wistość przedstawiona jest nostalgicznie, czasem „drażniąco sentymentalnie” 24, 
podkreślał fikcyjność i tekstualność świata Tworek, a także ukryte w nim, nie do 
końca jasne, sensy. Mieczysław Orski z kolei doceniał śmiałość wyobraźni pisarskiej 
Bieńczyka, chwalił go za wybór formy palimpsestu czy aluzje do Baśni tysiąca 
i jednej nocy, ale zupełnie nie uwzględnił warstwy historycznej dzieła. Twierdził np., 
że jego bohaterowie albo należą do polskiego podziemia, albo są Żydami ukrywa-

22 Stanowisko takie sformułował w 2011 r. P. R. Anderson, a pisał o nim F. J a m e s o n  (The An-
tinomies of Realism. London – New York 2013, s. 259).

23 Zob. G ł o w i ń s k i, Konstrukcja a recepcja, s. 170.
24 M. W i t k o w s k i, Majstersztyk. „Odra” 2000, nr 3, s. 125.
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jącymi się w „tolerancyjnej niemieckiej administracji szpitala tworkowskiego” 25. 
Podobny problem sprawiała krytykowi melancholijna wymowa tekstu, na którą 
w „Megaronie” zwrócili uwagę Przemysław Czapliński i Piotr Śliwiński. Nieprzychyl-
nie o powieści Bieńczyka wypowiedziała się Agnieszka Czachowska, pisząc w „Twór-
czości” o rozdmuchanych do granic wytrzymałości szczegółach, nieciekawych 
i sztucznych perypetiach uczuciowych bohaterów oraz o słabo opracowanym wąt-
ku miłosnym, niegodnym autora Terminalu. „Banał codzienności zmienia się w ba-
nał tragedii” 26 – konstatowała recenzentka. Podobnie krytyczny stosunek do 
przedstawienia historii miała Kazimiera Szczuka: 

Powieść Bieńczyka, odtwarzająca magiczny i kojący rytm stacji kolejki EKD (dziś WKD):... Reguły – 
Malichy – Tworki – Pruszków... powraca do autentycznego „kawałka historii”. W żaden sposób nie 
można by się jednak tego domyśleć w spotkaniu z samym tekstem, skupionym na sposobach mówienia 
i, mocą autorskiej decyzji, zamkniętym we własnej literackości 27. 

Ostatecznie Szczuka doceniła w języku Tworek jego odnowicielską osobliwość, 
cechującą się brakiem zaufania do zastanych reguł, które nie nadawały się do 
opowiadania o Zagładzie: 

Gra z językiem w „byle mówić” (bredzić, rymować, powtarzać, błaznować, szlochać etc.) zawsze 
jednak pamięta o swym własnym, podejrzanym, wieloznacznym statusie – aluzje i wszelkie ponure 
żarty podkopują wszelkie zadomowienie w języku... 28

W odróżnieniu od poprzednich krytyków Katarzyna Nadana sformułowała w „Res 
Publice Nowej” kilka bardzo przychylnych sądów na temat Tworek. Większość do-
tyczyła, nie dostrzeżonego dotąd, problemu relacji polsko-żydowskich w czasie 
wojny. Recenzentka określiła je przy użyciu formuły „trauma utraty »takich samych-
-innych«” 29, naświetlając przy okazji fenomen przyjaźni między Polakami a Żydami, 
zasygnalizowany za pomocą porzucenia określeń narodowości bohaterów i zastą-
pienia ich imionami oraz poprzez zbudowanie analogii między losami polskimi 
i żydowskimi. 

W przeciwieństwie do recenzji powieści Bieńczyka omówienia Fabryki mucho-
łapek układają się w chór zgodnych pochwał, a ich przedmiotem jest przede wszyst-
kim f o r m a: odnowicielska wobec tematu, nastawiona na dyskusję wokół historii, 
zdolna pokazać głęboką tęsknotę narratora za żydowską Łodzią i kontrowersje 
wokół czołowej postaci getta łódzkiego – Chaima Mordechaja Rumkowskiego. Ina-
czej niż Bieńczyk, Bart zastosował do opisu zdarzeń stosunkowo prosty, niekiedy 
ironiczny język, dzięki któremu uniknął krytyki pojawiającej się w recenzjach Two-
rek. Według Sławomira Buryły autor Rewersu: 

łączy prawdę dokumentu i wyobraźni. Przy czym alternatywą dla żywiołu dokumentalnego nie jest 
kłamstwo, ale przekaz będący efektem kreacyjnych zdolności artysty. Ów aspekt kreacyjny nie stanowi 
nieokiełznanej siły, lecz zostaje podporządkowany – na ile to możliwe – prawdzie historycznej 30. 

25 M. O r s k i, O Jurku-ogórku głodnym przeżyć. „Nowe Książki” 1999, nr 11, s. 16. Zob. też tego 
autora: Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych. Wrocław 2010, s. 65–69.

26 A. C z a c h o w s k a, „Dlaczego, psiakrew, polski?” „Twórczość” 1999, nr 12, s. 126.
27 K. S z c z u k a, Miłość w czasach Zagłady. „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 27, s. 14.
28 Ibidem. 
29 K. N a d a n a, U Pana Boga za piecem. „Res Publica Nowa” 1999, nr 7/8, s. 105.
30 S. B u r y ł a, Bez wyroku. „Więź” 2009, nr 10, s. 132.
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Niezwykle istotną rolę, zdaniem badacza, odgrywa tu także ironia: gdyby nie 
ona, „można by się zastanawiać, czy Fabryka muchołapek to nic więcej ponad 
sprawnie warsztatowo napisaną książkę dla niezbyt wybrednego odbiorcy” 31. 

Maciej Robert, Krzysztof Cieślik i Włodzimierz Paźniewski podkreślają „dobrą 
robotę” prozaika, jego wysoką, choć nie zawsze docenianą, pozycję w literaturze 
i intencjonalność jego sztuki 32 (Fabryka muchołapek to według nich „utwór, w któ-
rym rzeczywiście o coś chodzi” 33). Dariusz Nowacki jeszcze wyraźniej pokazuje 
nowatorstwo dzieła Barta: 

To afirmatywna, wolna od lamentów wędrówka po mieście, które Andrzej Bart autentycznie kocha 
[...]. Fabrykę muchołapek można chyba wpisać na krótką listę polskich powieści, w których [...] doszło 
do odnowienia tematyki związanej z Zagładą. [...] czyta się z przejęciem i podziwem 34. 

Recenzenci rozpoznają w Fabryce muchołapek cechy powieści postmoderni-
stycznej. Nie przeszkadza im to jednak w docenieniu dzieła Barta i uznaniu połą-
czenia postmodernizmu z Zagładą za odpowiedni wybór. 

Postmodernistyczna konwencja stosowana przez tego pisarza od samego początku jego błyskotliwej 
literackiej kariery pozwala przecież mieszać nie tylko plany historyczne i ożywiać umarłych, ale też 
inkrustować główny wątek narracyjny powieści przypadkowymi cytatami. 

– pisze Gustaw Romanowski 35. Tylko w recenzji Magdaleny Góreckiej pojawiają się 
wątpliwości dotyczące właściwego wyboru formy: „Czy można w taki sposób pisać 
o Zagładzie?”; „Czy sąd nad przywódcą łódzkiego getta to dobry temat na powieść 
w duchu postmodernistycznym?” 36. Rozwiewa je jednak Paulina Małochleb: 

Doskonałość Fabryki muchołapek polega na tym, że nie jest ona kolejną „holocaustową szminką”, 
historią, jakie publikuje się nieustannie, bo jest na nie popyt. Nie ma lepszego przepisu na bestseller, 
niż napisać powieść osadzoną w czasie wojny... Tymczasem powieść Barta nie powstała na żadne spo-
łeczne zamówienie 37.

Kierunek odczytań naukowych obu powieści okazuje się odwrotny niż w przy-
padku recenzji: docenia się Bieńczyka i z podejrzliwością analizuje strategię twór-
czą Barta. Przyczyny tej zmiany, szczególnie że zarówno po stronie krytyków, jak 
i autorów studiów można znaleźć uczonych, nie zawsze są od razu zrozumiałe. 
W jednym z pierwszych artykułów poświęconych Tworkom Maciej Leciński nazywa 
prozę Bieńczyka „udaną próbą znalezienia nowego języka dla opowieści o Holocau-
ście” 38. Określenie to wolno ocenić jako symboliczne. Po latach wahań i wątpliwo-

31 Ibidem. 
32 M. R o b e r t, rec.: A. B a r t, Fabryka muchołapek. Warszawa 2010. „Notes Wydawniczy” 2009, 

nr 1. – K. C i e ś l i k, Proces, którego nie było. „Polityka”, 28 XI 2009. Na stronie: http://www.po-
lityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/274600,1,recenzja-ksiazki-andrzej-bart-fabryka-
mucholapek.read (data dostępu: 14 X 2019).

33 W. P a ź n i e w s k i, Trybunał Barta. „Przegląd Polityczny” 2009, nr 94, s. 157.
34 D. N o w a c k i, Z niezgody na nieobecność. „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 48.
35 G. R o m a n o w s k i, Proces bez wyroku. Powrót Rumkowskiego. „Kronika Miasta Łodzi” 2009, z. 2, 

s. 271.
36 M. G ó r e c k a, Sprzedać duszę za złudę przetrwania. „Akcent” 2009, nr 3, s. 138, 140.
37 P. M a ł o c h l e b, Murarz buduje, a ja majaczę. „FA-art” 2009, nr 1/2, s. 51.
38 M. L e c i ń s k i, „Likwidacja przewagi”. Praca żałoby i empatia w „Tworkach” Marka Bieńczyka. 

„Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 156.

II-17.indd   262 2019-12-11   12:00:48



MARTA TOMcZOK   Style odbioru polskiej powieści o Zagładzie 263

ści co do wyniku poszukiwań dyskursu, który zdołałby unieść doświadczenie 
i pamięć Zagłady, literaturze udaje się znaleźć taką opowieść – i to nie w sensie 
historycznym (tu Tworki mówią niewiele, unikając nawet prostego wskazywania 
odniesień pozatekstowych, zawartych w historii Sonii, Jurka i Marcela, oraz kon-
tekstu tych fabuł), ale literackim, czyli takim, o jakim za pośrednictwem Barthes’a 
w Rue des Écoles oznajmiał Bieńczyk, pisząc o idei powieściowości. 

Analizujący Tworki badacze skupili się więc wokół kilku pojęć, podyktowanych 
czytanymi w latach dwutysięcznych lekturami filozoficznymi, narratywistycznymi 
i psychoanalitycznymi: języka i jego metonimicznych właściwości (jak za Frankiem 
Ankersmitem pisze Arkadiusz Morawiec) oraz jego manowców i bezdroży (Aleksan-
dra Ubertowska), żałoby i melancholii (Leciński, Przemysław Czapliński), narracyj-
nego fetyszyzmu i kultury posttraumatycznej (Katarzyna Bojarska), niewyrażalno-
ści w powieści postmodernistycznej (Maciej Płaza), retoryki czasowości (Jakub 
Muchowski), idylliczności (Marek Zaleski), postpamięci (Marta Czemarmazowicz, 
Anna Mach), mesjanizmu (Emilia Padoł), miłości (Bartłomiej Krupa) 39. Za pomocą 
wymienionych kategorii, z jednej strony, przedstawiono Tworki jako totalne zerwa-
nie z oświeceniową tradycją pisania o katastrofie (Zaleski), z drugiej – widziano 
w nich naruszenie granic pooświeceniowej praktyki artystycznej, urągające jej 
etyczności i pamięci o ofiarach (Ubertowska). Bardzo istotne okazało się również 
to, że Bieńczyk zdołał jednocześnie stworzyć powieść o języku Zagłady i uniknąć 
mówienia o niej, a zatem tego, co od początku stanowiło słabość takich powieści. 
„Bieńczyk postanawia mówić o Zagładzie za pomocą... niemówienia o Zagładzie”, 
pisał Piotr Marecki 40. Czapliński wtórował: „Powieść Bieńczyka wydaje się próbą 
ukazania konkretnego języka jako przyczyny niezrozumienia Zagłady” 41. „W powie-
ści nie mówi się wprost o Zagładzie, Żydach, szmalcownikach...”, dowodziła Chmie-
lewska 42. Krupa zaś konkludował: „A [...] najważniejsze rzeczy dzieją się – wszyscy 

39 A. M o r a w i e c, Holokaust i postmodernizm. O „Tworkach” Marka Bieńczyka. W: Literatura w lagrze, 
lager w literaturze. Fakt – temat – metafora. Łódź 2009, s. 347–363. – A. U b e r t o w s k a, Świa-
dectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holocaustu. Kraków 2007, s. 289–296. – L e c i ń-
s k i, op. cit. – P. C z a p l i ń s k i, Zagłada – niedokończona narracja polskiej nowoczesności. W zb.: 
Ślady obecności. Red. S. B u r y ł a, A. M o l i s a k. Kraków 2010, s. 371–373. – K. B o j a r s k a, 
Historia Zagłady i literatura (nie)piękna. „Tworki” Marka Bieńczyka w kontekście kultury posttrau-
matycznej. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 2. – M. P ł a z a, Tekst doświadczenia, doświadczenie 
tekstu – narracje Marka Bieńczyka. W zb.: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, 
symulakra. Red. nauk. H. G o s k, A. Z i e n i e w i c z. Warszawa 2007. – J. M u c h o w s k i, Figu-
ry czasowości w „Tworkach” Marka Bieńczyka. „Teksty Drugie” 2006, nr 3. – M. Z a l e s k i, Echa 
idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności. Kraków 2007, s. 277–310. – 
M. C z e m a r m a z o w i c z, Podmiot literacki wobec doświadczenia (post)traumy. Reprezentacje 
Holokaustu w perspektywie postpamięci (na podstawie „Zagłady” Piotra Szewca, „Tworek” Marka 
Bieńczyka i „Każdy przyniósł, co miał najlepszego” Mieczysława Abramowicza. W zb.: Podmiot 
w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji. Red. nauk. Ż. N a l e w a j k. 
Warszawa 2011. – A. M a c h, Świadkowie świadectw. Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze 
najnowszej. Warszawa–Toruń 2016. – E. P a d o ł, Język i mesjanizm: (post)konteksty a problema-
tyka żydowska w „Tworkach” Marka Bieńczyka. W zb.: Polacy–Żydzi: kontakty kulturowe i literac-
kie. Red. E. P r o k o p - J a n i e c. Kraków 2014. – K r u p a, op. cit.

40 P. M a r e c k i, (Po)tworek Derridy. „Studium” 1999, nr 6 / 2000, nr 1, s. 180.
41 C z a p l i ń s k i, op. cit., s. 373.
42 C h m i e l e w s k a, Klęska powieści?, s. 259–260.
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interpretatorzy powieści są tu w zasadzie zgodni – w obrębie samego języka” 43. 
Języka, czyli czegoś, co stoi w opozycji do tego (tych), czego (których) nie ma. „Lepiej 
pozostać w ludzkiej przestrzeni, zakończyć opowieść gestem afirmacji, niż zaciekle 
drążyć nieobecność”, pouczał Zaleski 44. Na koniec powtórnie Leciński: 

Tworki Marka Bieńczyka są powieścią przywracającą wiarę w sens literatury, okazuje się bowiem, 
że umiejętność współodczuwania, „wsłuchiwania się” w drugiego można wykorzystać w prozie do roz-
poznania własnej traumy, własnej utraty. Dla Bieńczyka pisanie, od dawna uznawane za terapię, a dla 
odbiorcy lektura – okazać się mogą (to kolejna dobra wiadomość) lekiem na „chorobę żałoby” 45.

Warto odnotować, że wśród głosów aprobatywnych zabrakło jakiejkolwiek ana-
lizy zestawiającej powieść z wiedzą historyczną. Wprawdzie czas publikacji Tworek 
przypadł jeszcze na koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku, ale już rok później 
pojawili się Sąsiedzi Grossa, a wraz z nimi nastała zupełnie nowa era dyskusji 
o Zagładzie w Polsce, skoncentrowana na polskim sprawstwie i nadszarpniętym 
wizerunku stosunków polsko-żydowskich podczas wojny. Echa owej debaty, cią-
gnącej się do dzisiaj, nie są słyszalne w omawianych artykułach. W przeciwnym 
razie ich ton, pełen przekonania o tym, że Bieńczykowi udało się uratować w po-
wieści wartości humanistyczne, nie byłby tak spokojny. 

W zupełnie inną stronę zwrócili się badacze Fabryki muchołapek. To, co jeszcze 
dla recenzentów powieści stanowiło jej zaletę (jak misterna konstrukcja), teraz 
okazało się wywoływać wrażenie repetycji i déjà vu. Jak pisała Krystyna Pietrych: 
„cały arsenał zintensyfikowanych gier tekstowych [...] jakoś zawodzi” 46. Badaczka 
wysunęła wobec książki Barta kolejne cztery zarzuty: jest ona zbiorem gotowych 
formuł, sąd nad bohaterem ma charakter pozorny (w istocie pokazuje się go jak 
postać negatywną), pogwałcone zostają granice etyczne kreacji („Czy można mówić 
z wnętrza jadącej ciężarówki-komory, gdy już czuć spaliny? Odpowiedź nie jest dla 
mnie oczywista. Mam poczucie jednak, że dochodzi w tym przypadku do jakiegoś 
naruszenia i przekroczenia przestrzeni ciszy i milczenia”), a „cała uruchomiona 
przez Barta strategia literacka gubi gdzieś straszność, o której stara się opowia- 
dać” 47. 

Także dla Danuty Szajnert szarże fabularne Barta okazały się złudną strategią 
pisania o Zagładzie: 

I nie chodzi tu jedynie o manifestowaną w Fabryce muchołapek metatekstualność czy samoobron-
ny ironiczny dystans i ton aż nazbyt, wydawałoby się, lekki: niemal na pograniczu stosowności, zwa-
żywszy na prezentowaną problematykę 48. 

Powieść Barta uznano za narcystyczny popis pozbawionego wiedzy historycznej 

43 K r u p a, op. cit., s. 332.
44 Z a l e s k i, op. cit., s. 310.
45 L e c i ń s k i, op. cit., s. 166.
46 K. P i e t r y c h, (Post)pamięć Holocaustu – (meta)tekst a etyka. „Fabryka muchołapek” Andrzeja 

Barta a „Byłam sekretarką Rumkowskiego” Elżbiety Cherezińskiej. W zb.: Inna literatura? Dwu-
dziestolecie 1989–2009. Red. Z. A n d r e s, J. P a s t e r s k i. T. 1. Rzeszów 2010, s. 214.

47 Ibidem, s. 216.
48 D. S z a j n e r t, Przestrzeń doświadczona, przestrzeń wytworzona – literackie topografie Litz- 

mannstadt Getto (rekonesans). Część druga. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 6 (2015), 
s. 22.
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autora, który ani dobrze nie opanował reguł gatunku powieści postmodernistycz-
nej 49, ani nie posiadł wystarczającej wiedzy na temat Litzmannstadt Getto. W nu-
merze szóstym rocznika Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN „Zagłada 
Żydów. Studia i Materiały” zainicjowano dyskusję wokół Fabryki muchołapek. 
Justyna Kowalska-Leder skrytykowała warstwę poznawczą powieści: 

Owszem, [czytelnik] może podziwiać wiedzę i kunszt pisarski Andrzeja Barta, ale za sprawą jego 
powieści niczego nowego się nie dowie, nie zostanie też emocjonalnie z niczym nowym skonfrontowany. 
Problem tkwi bowiem w tym, że autor Fabryki muchołapek nie podejmuje się najtrudniejszego, a zara-
zem najważniejszego z perspektywy czytelnika zadania – próby zrozumienia postępowania Chaima 
Rumkowskiego, a więc odpowiedzi na przynajmniej część pytań, które narosły wokół jego osoby 50. 

Z kolei Jacek Leociak za nieudaną uznał całą koncepcję powieści Barta, redu-
kując jej postmodernistyczną estetykę do narcystycznego podrabiania dokumentu: 

Książka Barta jest dla mnie przykładem kiczu narcystycznego. Jest w pół drogi między literaturą 
a dokumentem, powieścią a relacją, zeznaniem a zapisem snu. Jest manifestacyjnie „pomiędzy” dys-
kursami, gatunkami, prawdą a zmyśleniem. W stu procentach spełnia zatem model postliteratury 
w czasach postnowoczesnych. Niczym więc nie zaskakuje – jej poetyka jest doskonale przewidywalna, 
aż do bólu „posttradycyjna” 51. 

Gruntownej analizy powieści podjęła się Polit we wspomnianej monogra- 
fii. Nazwała Fabrykę muchołapek „straconą, może ostatnią okazją, by w Polsce 
ukazała się rzetelna i zarazem ciekawa powieść o MChR jako człowieku i Przeło- 
żonym Żydów w łódzkim getcie” 52. Równocześnie, przywołując bardziej niszowe 
źródła i opracowania historyczne, Polit zaprojektowała możliwą powieść o Rum-
kowskim, nie osądzającą, dopracowaną faktograficznie, mniej jednoznaczną. 

Autorami najobszerniejszych i najsurowszych omówień krytycznych Fabryki 
muchołapek okazali się badacze najważniejsi dla tematu getta w Łodzi. Część z nich, 
jak Agnieszka Izdebska, Pietrych czy Szajnert, pracuje w Uniwersytecie Łódzkim, 
pozostali – Kowalska-Leder, Leociak, Polit – są związani z Centrum Badań nad 
Zagładą Żydów IFiS PAN. Oba środowiska dowiodły, że „Fabryka muchołapek, tak 
oczekiwana i chwalona, jest dobrą powieścią o miejscu, historii i osobistym do 
nich stosunku artysty. Niestety, jako opowieść o MChR [...] jest chybiona” 53. 

Mimo widocznych różnic porównywane utwory wiele łączy. Na podstawie przy-
toczonych i omówionych opinii można stwierdzić, iż opis ich cech strukturalnych, 
rozwiązań narracyjnych (jak przemieszanie czasów wypowiedzi) oraz odniesień 
filozoficznych (do Derridiańskiej koncepcji języka czy kategorii wzniosłości rozu-

49 A. I z d e b s k a  i D. S z a j n e r t  (The Holocaust – Postmemory – Postmodern Novel: „The Flytrap 
Factory” by Andrzej Bart, „Tworki” by Marek Bieńczyk and „Skaza” by Magdalena Tulli. W zb.: The 
Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989 / Der Holocaust in den 
mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989. Red. R. I b l e r. Stuttgart 2014, s. 143) 
porównały Fabrykę muchołapek do kieszonkowego słownika i wiedzy w pigułce.

50 J. K o w a l s k a - L e d e r, rec.: A. B a r t, Fabryka muchołapek. Warszawa 2010. „Zagłada Żydów. 
Studia i Materiały” nr 6 (2010), s. 322.

51 J. L e o c i a k, O nadużyciach w badaniach nad doświadczeniem Zagłady. Jw., s. 14.
52 M. P o l i t, „Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Praw-

da i zmyślenie. Warszawa 2012, s. 203.
53 Ibidem, s. 199. 
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mianej za Lyotardem jako silny, splatający w sobie przyjemność i ból dwuznaczny 
afekt 54, który wywołuje w podmiocie uczucie analogiczne do tego charakterystycz-
nego dla sytuacji śmierci i wybawienia 55) jest podobny, natomiast różne są jego 
oceny. Za aprobatą wobec projektu Bieńczyka stoi docenienie języka powieści, 
potraktowanego ostatecznie jako stosowny dyskurs o Zagładzie. Z kolei za negację 
konceptów Barta odpowiada niewłaściwie pomyślana narracja historyczna. Omó-
wione ślady odbioru można zaprezentować w dwu grupach: pierwszą, odnoszącą 
się do Tworek, anonsowałoby pytanie o estetykę (jak się przedstawia Zagładę?), 
drugą, odsyłającą do Fabryki muchołapek, warto scharakteryzować za pomocą 
pytania o historię (Co się przedstawia? Jakie fakty z życia Rumkowskiego zostały 
przez pisarza uwzględnione? Czy oparł się on na wystarczającej liczbie źródeł his- 
torycznych, by adekwatnie zbliżyć swoją wizję przeszłości do prawdy?). Zrozumie-
nie przyczyn tak różnego wartościowania bardzo podobnych chwytów formalnych 
i koncepcji myślowych ułatwić mogą teoria narratywistyczna Ankersmita i zapro-
ponowane przez niego pojęcia reprezentacji historycznej, wzniosłości oraz traumy. 

Za wzmożone w ostatnich dekadach zainteresowanie historyków Zagładą od-
powiadają ograniczenia zwrotu lingwistycznego, który doprowadził do uczynienia 
z języka warunku „możliwości wszelkiej wiedzy i rozumienia historycznego”, ale 
jednocześnie nie podołał rozumieniu samej Zagłady. „Nie powinno nas wręcz dzi-
wić” – wyjaśnia Ankersmit – „że Holocaust stał się największym wyzwaniem dla 
tego transcendentalizmu lingwistycznego”, a „zwrot lingwistyczny napotka swoją 
nemezis w postaci problemu przedstawiania Holocaustu” 56. Wszelkie językowe 
unaocznienia przeszłości, w tym także powieść, należy rozpatrywać w kategoriach 
narracji historycznych, będących reprezentacjami minionego, a zatem „re-prezen-
tacjami” nieobecności. Wprawdzie – poucza dalej Ankersmit – powinno się dołożyć 
starań, aby wiarygodnie zastępowały one nieobecną przeszłość, ale właśnie dlatego, 
że są tylko jej substytutami, nie sposób ich oceniać jako prawdziwych czy fałszy-
wych (jak zdań w logice) 57. Narratywizacja historii odbywa się poprzez narratywi-
zację traumy, czyli włączenie przeszłych zdarzeń w obręb prywatnych doświadczeń 
podmiotu decydującego o reprezentacji. Wskutek tego dochodzi do separacji histo-
rii i jej przedstawienia oraz do doświadczenia wzniosłości (będącej reakcją na ruch 
rozdzielenia). Przeszłość staje się częścią czasu teraźniejszego, traci ostrość, nie 
jest już niebezpieczna, a podmiot może sprawować nad nią kontrolę 58 – dzięki 
niezliczonym własnym narracjom, rozbijającym monopol zinstytucjonalizowanej 

54 J.-F. L y o t a r d, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm? W zb.: Postmodernizm. Anto- 
logia przekładów. Wybór, oprac., przedm. R. N y c z. Wyd. 2. Kraków 1998, s. 55 (przeł. M. P. M a r-
k o w s k i).

55 J.-F. L y o t a r d, Wzniosłość i awangarda. Przeł. M. B i e ń c z y k. „Teksty Drugie” 1996, nr 2/3, 
s. 182.

56 F. A n k e r s m i t, Postmodernistyczna „prywatyzacja” przeszłości. W zb.: Narracja, reprezentacja, 
doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. D o m a ń s k a. Kraków 2004, s. 381 
(przeł. M. Z a p ę d o w s k a).

57 F. A n k e r s m i t, Wprowadzenie do wydania polskiego. W zb.: jw., s. 32 (przeł. E. D o m a ń s k a).
58 Zob. F. A n k e r s m i t, Wzniosłe odłączenie się od przeszłości. W zb.: jw., s. 356 (przeł. J. B e n e-

d y k t o w i c z, przekł. przejrzał M. B a ń k o w s k i, przekł. uzup. E. D o m a ń s k a). 
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historii i oddającym pierwszeństwo pamięci („sprywatyzowana pamięć”) oraz prze-
ciw-wspomnieniom (counter-memories) 59.

Sygnałami kontroli przeszłości przedstawionej w Tworkach okazały się, poczy-
nione przez Bieńczyka, aluzje kulturowe. Najwięcej pisali o nich Zaleski, porów-
nujący sielankowość powieści z melancholijnymi obrazami Antoine’a Watteau i The 
Invention of Liberty Jeana Starobinskiego, Leciński, wyczytujący z Tworek reinter-
pretację mitu arkadyjskiego, Szczuka i Ubertowska, krytykujące sposób, w jaki 
Bieńczyk przypomniał fantazmat pięknej Żydówki, czy Bojarska i Morawiec, obja-
śniający postać Antyplatona i tradycji platońskiej w dziele. Dowiedziono, że Bień-
czykowi udało się wykreować powieść o Zagładzie n a  m i a r ę  n a s z e j  k u l t u-
r y; że znalazł on mimo wszystko modus, aby, nie kwestionując jej najtrwalszych 
zasad i wartości, opisać Zagładę za pomocą istniejących mitów, toposów i stylów. 
Opublikowana prawie dekadę później Fabryka muchołapek została przeczytana 
głównie z perspektywy przedstawianej przez nią historii, chociaż i tutaj krytyka 
doskonale poradziła sobie z wychwyceniem wszystkich aluzji literackich i inter-
tekstów 60. Z pewnością Bartowi było bliżej do historiograficznej koncepcji powie-
ści Lindy Hutcheon – z jej swobodnym stosunkiem do faktów, rozpadającą się 
formą i rozumieniem archiwum jako miejsca spotkania historii z literaturą 61. A to 
musiało także oznaczać, że do pisania o Zagładzie wybrał autor styl „źle obec- 
ny” w Polsce, utożsamiany z blagą i rozrywką, daleki od umacniania – nawet po- 
przez wcześniejszą dekonstrukcję – przeświadczenia o doniosłości kultury naro-
dowej 62. 

Rekonstrukcja recepcji prozy Bieńczyka i Barta uzmysławia, iż pod koniec lat 
dwutysięcznych porzucono namysł nad stosownością i formą na rzecz pytań o hi-
storię. Powróciły kwestie powinności etycznych literatury i jej odpowiedzialności za 
rozliczanie przeszłości, a także oceny kontrowersyjnych postaw Polaków i Żydów 
w czasie wojny. Mimo że rośnie liczba prac historycznych, w rozprawach naukowych 
na temat Tworek nie widać tego zwrotu. Preferowany styl odbioru powieści o Za-
gładzie po 1989 roku odnosi się do problemów związanych głównie z estetyką, 
z językiem, z funkcją retoryki, z rozumieniem powieściowości, z granicami repre-
zentacji, z tym, co należy uznać za niewyrażalne. Zdecydowanie gorzej przyjął się 
styl związany z postmodernistycznym pojmowaniem historii, jakie można znaleźć 
w rozprawach Hutcheon czy Briana McHale’a: parodię i bezceremonialne przekrę-
canie faktów 63 oceniono jako słabość artystyczną powieści, a nie jej odpowiedź na 
wyzwanie rzucone literaturze przez Zagładę. 

59 A n k e r s m i t, Postmodernistyczna „prywatyzacja” przeszłości, s. 373.
60 Zob. B. D ą b r o w s k i, Postpamięć, zależność, trauma. W zb.: Kultura po przejściach, osoby z prze-

szłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. Red. R. N y c z. 
Kraków 2011.

61 l. H u t c h e o n, Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii. W zb.: Postmo-
dernizm, s. 383 (przeł. J. M a r g a ń s k i).

62 K. U n i ł o w s k i, Czym są fabulacje i dlaczego się je lekceważy? W: Prawo krytyki. O nowoczesnym 
i ponowoczesnym pojmowaniu literatury. Katowice 2013.

63 B. M c H a l e, Powieść postmodernistyczna. Przeł. M. P ł a z a. Kraków 2012, s. 24.
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Employing Michał Głowiński’s concept of styles of reception, Tomczok researches the reception of two 
Polish novels about the Shoah, namely Marek Bieńczyk’s Tworki (1999) and Andrzej Bart’s Fabryka 
muchołapek (Flytrap Factory, 2008). The analysis reveals the following conclusions: in the first decade 
of the 21st century, a shift in understanding the role of the novel about the Shoah took place, as the 
novel—a disregarded genre and having many reservations—became a subject of intense debates about 
the representation and understanding of the Holocaust and, furthermore, the aesthetic categories used 
for evaluating the literature about the Shoah lost their significance. After the year 2008, history has 
become the most crucial category among the Polish scholars, alongside its interpretations and modes 
of expression. 
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PROSPEKT (O „PORNOGRAFII” WITOLDA GOMBROWICZA)*

Pornografia dzieje się w Polsce lat wojennych. Dlaczego? Tro-
chę dlatego, że klimat wojny [jest] dla niej najwłaściwszy. [G 5] 1

Ekologia to powrót natury do samej siebie poprzez nas, ludzi 2.

Przywołany w charakterze motta cytat z Gombrowiczowskiej Pornografii, sugerują-
cy klimatologiczne uwarunkowania lokalnych konfliktów wojennych (w dobie an-
tropocenu nie jest to wcale fantastyczny koncept, wystarczy wspomnieć tu Wojny 
klimatyczne Haralda Welzera 3), podaje ton, wyznacza metodologiczną ramę inter-
pretacji, którą zamierzam – przyznaję, iż w porządku próby, eksperymentu – roz-
winąć w niniejszym artykule. Postępuję tak w poczuciu, że istniejące do tej pory 
nieliczne starania przyłożenia instrumentarium ekologicznego 4 do dzieła autora 
Kosmosu, choć cenne badawczo, są z perspektywy aktualnych ujęć ekokrytycznych 

* Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego Ekopoetyki historycznych katastrof 
i konfliktów w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Perspektywa porównawcza, finansowanego przez 
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2016–2019 (nr 2aH 15 005 683).

1 Skrótem G odsyłam do: W. G o m b r o w i c z, Pornografia. W: Dzieła. Red. nauk. J. B ł o ń s k i. 
Wyd. 2. T. 4. Kraków 1987. Liczby po skrócie oznaczają stronice.

2 V. K i r b y, Un/Limited Ecology. W zb.: Eco-Deconstruction. Derrida and Environmental Philosophy. 
Ed. M. F r i t s c h, Ph. L y n e s, D. W o o d, F. C l i n g e r m a n, B. T r e a n o r. New York 2018, 
s. 150.

3 H. W e l z e r, Wojny klimatyczne. Za co będziemy się zabijać w XXI wieku? Przeł. M. S u t o w s k i. 
Przedm. do wyd. pol. Z. B a u m a n. Warszawa 2010, s. 45–46. Oczywiście, klasyczna już dziś 
książka Welzera niejako odwraca relacje między tymi dwiema płaszczyznami (pomimo różnic, in-
teresujące wydaje mi się tak silne, choć oddalone w czasie intuicyjne wyczulenie na związki kli-
matu z konfliktem zbrojnym u Gombrowicza i niemieckiego socjologa). Autora Wojen klimatycznych 
interesują korelacje między klimatem a wojną, wpływ człowieka na wzrost globalnego ocieplenia, 
które z kolei generuje katastrofy i konflikty wojenne w Sudanie, Syrii, Darfurze, Nowym Orleanie. 
W e l z e r  (ibidem, s. 45–46) dochodzi do następującej konkluzji: „Zmiana klimatu doprowadzi do 
takiego nagromadzenia katastrof społecznych, które spowoduje powstanie czasowych lub trwałych 
stanów i formacji społecznych, jakich jeszcze nie znamy [...]. Właśnie obecnie ujawniające się 
zmiany społeczne – od wojny klimatycznej w Darfurze po utratę przestrzeni życiowej przez Inuitów 
– ukazują zadziwiającą bezcielesność i abstrakcyjność teorii społecznych i kulturowych. Najwyższy 
czas zmodernizować je na tyle, by na powrót znalazły drogę ze świata dyskursów i systemów do 
strategii, za pomocą których istoty społeczne próbują przezwyciężyć swój los”.

4 Zob. J. J a r z ę b s k i, Gombrowicz i natura. „Teksty Drugie” 2005, nr 3. – A. B a r c z, Człowiek 

Pamiętnik Literacki CX, 2019, z. 4, PL ISSN 0031-0514
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intelektualnie zbyt mało radykalne. Trudno bowiem zaprzeczyć, iż zupełnie nową 
ramę konceptualną utworzyły idee, które wyłoniły się ze współczesnej filozofii post- 
naturalnej wraz z upadkiem konstytutywnych dla tradycji zachodnioeuropejskiej 
wyobrażeń i idei dotyczących Natury. Gdy wyczerpały się perspektywy związane 
z Naturą jako obiektem niemal boskiej adoracji, i – równocześnie – domeny rady-
kalnej zewnętrzności 5, otworzyły się możliwości nowych odczytań problematyki 
środowiskowej w literaturze. Gombrowicz jako pisarz i myśliciel uwrażliwiony na 
występowanie sprzeczności i pęknięć wewnątrz modernizmu pozwala się umieścić 
na tej właśnie rozwojowej linii nowoczesności, ukazującej warunki istnienia „na-
tury po naturze”. Takie oto założenia znajdują się u początków nowej interpretacji 
Pornografii 6, której podstawy metodologiczne opierają się na filozofii postnaturalnej 
Davida Wooda, Vicky Kirby, Timothy’ego Mortona i na ekodekonstrukcyjnych od-
czytaniach późnych pism Jacques’a Derridy.

Gesty eskapistyczne, niespokojne rytmy

Pornografia jest powieścią, w wielorakim rozumieniu, eskapistyczną. U źródeł jej 
fabuły leży przecież gest porzucenia niebezpiecznej przestrzeni miasta okupowa-
nego czy nawet genocydalnego, naznaczonego doświadczeniami „konania, udręki, 
ohydy” (G 40), „trupiego odoru” (G 28). Motywacje Gombrowiczowskich bohaterów, 
zazwyczaj podszyte absurdem i groteską 7, w Pornografii – wobec dominującego 
w niej szaleństwa wojennego – zyskują walor hiperrealizmu, wydają się tak samo 
akcyjnie zawikłane, alogiczne, co kompulsywne zdarzenia historii, do których się 
odnoszą. Bohaterowie są tu w większym stopniu niż w innych powieściach autora 
Ślubu konstruowani, a nie konstruujący, zdeterminowani, nie zaś tworzący warun-
ki swojego istnienia. Zachowanie Fryderyka czy Hipolita, w zależności od nachyle-
nia pryzmatu analitycznego, może uchodzić za arbitralne, zaledwie groteskowe lub 
też, przeciwnie, podporządkowane mimetyzmowi historii, ściśle zdeterminowane 

i zwierzę: problem granicy. W: Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze pol-
skiej. Katowice 2016.

5 Zob. K. S o p e r, Nature and „Nature”. W: What is Nature? Culture, Politics, and the Non-Human. 
Oxford 2000.

6 G. R i t z  (Język pożądania u Witolda Gombrowicza. W: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć 
w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Przeł. B. D r ą g  [i in.]. Warszawa 2002) 
w swoim przełomowym artykule wytyczającym nowy kierunek studiów nad twórczością Gombro-
wicza stwierdza, że Pornografia obok Ferdydurke stanowiła zawsze ośrodek „gombrowiczologii”, ze 
względu na modelową dla pisarza konstrukcję powieści, występowanie typowych motywów podwo-
jenia postaci, przestrzeni, a także posłużenie się kodem modernistycznym dla zakamuflowania 
treści homoerotycznych, które najbardziej interesują badacza. 

7 Zob. F. B o n d y, Witold Gombrowicz, czyli szlachcica polskiego pojedynki cieniów. W zb.: Gombro-
wicz i krytycy. Wybór, oprac. Z. Ł a p i ń s k i. Kraków–Wrocław 1984, s. 143: „Scalanie się w »ja« 
i rozdwojenie »ja« tworzą, przez kolejność następstw, rytm dzieła, który rzuca nas w nieskończoność 
cyklu moc–niemoc. Poddanie się tej ciągłej walce byłoby zbyt ciążące i nie do zniesienia, gdyby nie 
przełamywał jej duch groteski, gdyby względem tej elementarnej kotłowaniny brak było dystansu, 
który daje i odbiera śmiech – śmiech rozbrzmiewający w całym dziele Gombrowicza, co sam jest 
to groźny, to wyzwalający”. Badacz silnie akcentuje konsyliacyjny walor groteski, widząc w niej 
warunek koniecznego minimum umożliwiającego spójność konstrukcyjną powieści Gombrowicza.
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kondycją wojenną i rolami społecznymi z niej wynikającymi (nerwicą polskiego Żyda 
na aryjskich papierach i nieporadnością początkującego konspiratora). Nierozstrzy-
galność, która po pierwszych akapitach na dobre zagnieżdża się w strukturze 
tekstu, ostatecznie relatywizuje warstwę owych szczegółowych rozwiązań, osypu-
jących się bezradnie wokół węzłowych punktów lektury. 

Gesty eskapistyczne są nieustannie ponawiane, wydarzają się równolegle na 
wielu poziomach tekstu. Fabularnym ucieczkom narratora i Fryderyka odpowia-
dają eskapizmy wyższego rzędu, zagarniające obszar języka i filozofii historii. 
Ucieczka z Warszawy stanowi bowiem tyleż przemieszczanie się w przestrzeni, co 
próbę porzucenia pewnej formacji kulturowej/narodowej, ucieczkę od dramatycz-
nej i śmiercionośnej historii, której nadmiar tak ciąży bohaterom. Z jednej strony, 
jest ona nieuchronna i samooczywista jak klimat (tak głosi wykładnia podsunięta 
przez narratora w prologu), z drugiej, dojmująco bolesna, korporalnie dotkliwa, 
w ostatecznym rozrachunku zawsze niszcząca. Poczucie zużywania określonych 
form bycia ma szerszy zasięg. Wydaje się, że sama historia/Historia jako wymiar 
życia zbiorowego znajduje się u granic wyczerpania, operuje rejestrami dziania się 
i stylu, które budzą wśród protagonistów doznania negatywne, prowadzą do odmo-
wy uczestnictwa: „jakżeż już byliśmy zmęczeni, zbrzydzeni melodramatem Historii, 
jak spragnieni odświeżenia!” (G 106).

Historia nowoczesna, która tworzy globalne konflikty, prowadzące do masowych 
zbrodni 8, ironicznych bohaterów Gombrowicza wytrąca z roli. Samodekonstruują-
ca się rzeczywistość, a raczej nieodwołalność i ostateczność tego procesu – w znacz-
nym stopniu wyklucza użycie nihilizującego, queerowego tonu w funkcji narzędzia 
poznawczego i opisowego 9. Ironiczny narrator Gombrowicza w Pornografii pada 
ofiarą walki wektorów „etycznego” i „estetycznego”, zostaje niejako zmiażdżony przez 
spiralny ruch między nimi. Wprawdzie usiłuje nadal przybierać maski, dystansując 
się wobec formacji filozoficznych i społecznych, ale ostatecznie ustępuje pod napo-
rem rzeczywistości. W Pornografii dominuje więc wrażenie h i s t e r y c z n e g o 
przemieszczania się bohaterów między formacjami i rolami kulturowymi. Na plan 
pierwszy wybija się dziwactwo i nieregularność ruchów, miotanie się Amelii, Sie-
miana, Hipolita, a także lękowo-kompulsywne „mapowanie” przestrzeni wiejskiej, 
przestrzeni natury przez parę głównych bohaterów. Rytm akcji powieściowej wy-
znaczony zostaje zatem przez spazmatyczny zrost historycznego/histerycznego, 
prowadzący w efekcie do wytłumienia wymiaru dziejowego, którego autorytet przej-
muje rozhisteryzowany, zdziwaczały, rozchybotany język. Wszakże nie narusza on 
zasadniczo reguł poprawności gramatycznej (co więcej, znaczący kontrapunkt zo-
staje stworzony przez ład gramatyczny dla rozchwiania na poziomie leksyki i stylu).

Milczałem i ja, jazda szarpała nami i rzucała, a wszystko było jak stężałe... Lecz przez skrawek 
okna dojrzałem sinawe i śpiące pola, w które wjeżdżaliśmy rozkołysanym łoskotem... była to ta sama, 

8 Zob. E. T r a v e r s o, Historia jako pole bitwy. Interpretacje przemocy w XX wieku. Przeł. Ś. F. N o-
w i c k i. Warszawa 2014.

9 Zatem zasadniczo problem dominanty estetycznej Pornografii postrzegam odmiennie niż M. G ł o-
w i ń s k i  (Parodia konstruktywna. áO „Pornografii” Gombrowiczañ. W zb.: Gombrowicz i krytycy), 
autor znakomitej, klasycznej już dziś rozprawy, w której właśnie na podstawie analizy Pornografii 
wprowadzona została kategoria „parodii konstruktywnej”.
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tyle razy widziana, płaska szerokość objęta horyzontem, ziemia poszatkowana, kilka drzew uciekających, 
domek, w tył uchodzące zabudowania... to samo, co zawsze, to z góry wiadome... [G 8]

Ta myśl rozchybotała mnie jak łódkę na pełnym morzu i pojąłem, że już straciłem ląd z oczu. 
Fryderyka nie było. Zapuściłem się aż na wyspy, to zapuszczanie odbierało mi przytomność i każde 
wyłażące przede mną drzewo, każdy krzak, były atakującą mnie fantastycznością – bo choć były, jakie 
były, m o g ł y  b y ć  inne. [G 145]

Może się wydawać, że poziom wyrażania determinujący wysiłek i impera- 
tyw unoszenia przez narratora ciężaru języka, który stracił moc opisywania świa-
ta, jest anachroniczny, niefunkcjonalny, przytłacza mówiącego. Dysfunkcjonal- 
ność języka przejawia się w jego syntaktycznej proliferacji; powołując się na słowa 
Gilles’a Deleuze’a i Félixa Guattariego – porządek składniowy Pornografii, przy 
pozorach chłodu i poprawności, przypomina „inwazję rakowatych komórek” 10, 
istnieje poprzez mnożenie całostek konstrukcyjnych tekstu. Konstrukcje składnio-
we wzbogacają się o kolejne człony zdania, przyrastające do siebie stopniowo, ale 
i niepewnie, na zasadzie automatyzmu, jakby były tworzone przez podmiot mó-
wiący, który traci siły, znajduje się u kresu wytrzymałości (formacji kulturowej? 
wyobrażeń na temat człowieczeństwa?). Jest to podmiot osłabiony, lecz i rozpacz-
liwie szukający protez mocy i sprawczości umożliwiających odegranie przypisanej 
mu roli fabularnej i historycznej. W Pornografii dominuje zatem język pozbawiony 
charakterystycznej dla Gombrowicza siły witalnej rozpoznawalnej w Trans-Atlan-
tyku 11, owej subwersywnej energii, podporządkowanej idei tworzenia nowych form 
wyrazu. Widzimy tu raczej język pasywny, rozwijający się siłą inercji, lękliwie 
badający sposób wyrażania, dlatego też pełen solecyzmów, niedokończonych zdań, 
błędnie atrybuowanych podmiotów wypowiedzi. 

Dominantą formalną utworu Gombrowicza staje się styl eksklamacyjny, da-
jący o sobie znać poprzez nieustanne zaburzenia intonacji. Można odnieść wraże-
nie, iż to ślady doznanych i przeczuwanych traum (nie bez powodu narrator 
stwierdza, że „twarz Fryderyka była prowokacją”) łagodnie podminowują wypowie-
dzi narratora – niespokojny rytm jest w Pornografii cały czas zauważalny, niczym 
opiłki afektów, których źródła pozostają domyślne. Przeżyte i nieprzepracowane 
afekty pozostawiają puste miejsca w porowatej historii bohaterów, resztki po emo-
cjach są jednak wyczuwalne, tworzą wyrazistą fakturę narracji. Lektura Pornogra-
fii zatem potyka się, zaczepia o materialność formy. Udosłownione, dziwaczne 
metafory nieustannie ingerują w przebieg fabuły, nieregularną rytmiczność tekstu 
wyznacza histeryczna aklamacja i (jak gdyby) niestarannie wymierzone, wahliwe 
okresy zdaniowe. Istotnym wymiarem owej materialności, pofałdowanej faktury 
tekstu staje się wyostrzona świadomość językowa bohaterów, owe „usta, które tak 
bardzo wiedziały, co mówią”. Również niejako „wystają” one ponad powierzchnię 
wypowiedzi, zaszczepiając dodatkowy wymiar semiozy na niespokojnej żywotności 
tekstu.

10 G. D e l e u z e, F. G u a t t a r i, Kafka. Ku literaturze mniejszej. Przeł. A. Z. J a k s e n d e r, 
K. M. J a k s e n d e r. Wstęp, red. nauk., spr. zgodności z oryginałem C. R u d n i c k i. Posł. 
K. M. J a k s e n d e r. Kraków 2016, s. 69. 

11 Zob. Z. M a l i ć, „Trans-Atlantyk” Witolda Gombrowicza. W zb.: Gombrowicz i krytycy, s. 240.
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„Kaszel małpy”, nowe ekonomie literatury

Język Pornografii wchłania i przetrawia własną liminalność, bada warunki, w jakich 
granice ekspresji słownej mogą być wytyczane. Istotę owego procesu docierania do 
krawędzi mowy, połączonego z tematyzowaniem tego ruchu, dobrze oddaje analiza 
języka Franza Kafki dokonana przez Deleuze’a i Guattariego, którzy tropią w dzie-
łach autora Przemiany proces „przemieszczania się języka w kierunku jego ekstre-
mum [...]”, wydobywający z tego języka „szczekanie psa, kaszel małpy, brzęczenie 
chrząszcza” 12. Twórca Logiki sensu rozwija tu ciekawą intuicję, wedle której punkt 
„zezwierzęcenia” materii słowa, objawienia się skrywanej żywotności pisma zostaje 
wyznaczony przez najbardziej wyrafinowany poziom komunikacji. Pismo wedle 
Deleuze’a i Guattariego nie jest uniwersalne, przezroczyste, podmiotowe, lecz dzikie, 
animalne, mobilne. Poglądy francuskich myślicieli znakomicie korespondują z aurą 
prozy Gombrowicza. Bo, oczywiście, w Pornografii obszarem ucieczki od Historii 
i zarazem domniemaną sferą posttraumatycznej kompensacji staje się dla bohate-
rów przestrzeń symboliczna Natury (majuskuła wyznacza pułap mityzacji tego 
pojęcia, która przynajmniej do pewnego momentu dominuje w powieści 13). 

W początkowych fragmentach Pornografii narrator zdaje się podzielać konser-
watywny, mityczny światopogląd ekologiczny, wspierający się na silnych binary-
zmach, akcentujących radykalną zewnętrzność bytów nie-ludzkich. Natura stano-
wi tu obiekt maksymalistycznych oczekiwań i roszczeń. W obliczu zapaści ontolo-
gicznej, jakiej doświadczają bohaterowie, świat procesów przyrodniczych miałby 
przejąć funkcję układu odniesień pierwotnych, występować jako główna płaszczy-
zna wartościowania i skalowania zjawisk. Natura jest w pewnym sensie podstawio-
na w miejsce ontologii (silnie antropocentrycznej), jako porządek silniejszy, obda-
rzony większą mocą określania fundamentu istnienia. Dobrze ilustruje to nastę-
pujący cytat: „Zaznaczało się wokół to podcięcie bytu, jakim jest zbliżająca się noc” 
(G 34).

W początkowych passusach powieściowych Natura jawi się jako obszar „nie-
zmienności”, „powtarzalności”, „tego, co odwieczne”; to te atrybuty, jak się można 
domyślić, decydują o jej sile i mocnej pozycji w sporze z ontologią. Bohaterowie 
traktują wiejską przestrzeń Brzustowej jako obszar prekartograficzny, rzecz „tyle 
razy widzianą”, opisaną i doświadczoną korporalnie, że nie wymagającą reprezen-
tacji. Inaczej mówiąc, mapa – niczym siatka narzucona na terytorium – niejako 

12 D e l e u z e, G u a t t a r i, op. cit., s. 108–109, 119.
13 A. M a r z e c  („Jesteśmy połączonym z sobą światem”. Timothy Morton i widmo innej wspólnoty. 

„Teksty Drugie” 2018, nr 2, s. 88–89), charakteryzując wybrane wątki z prac autora The Ecological 
Thought, tak omawia istotę i ideologiczne powody mityzacji Natury w filozofii, języku, ikonografii: 
„Timothy Morton wpisuje się w nurt myślenia o ekologii, która zamiast powracać do Natury, stara 
się od niej odejść, czyli zrezygnować z tego problematycznego pojęcia, funkcjonującego najczęściej 
jako pojemnik na ideologię i służącego uzasadnianiu dowolnego prawa lub normy nazywanych 
naturalnymi. Filozof odrzuca romantyczną wiarę w istnienie nieskalanej, harmonijnej, pięknej, 
dziewiczej i w konsekwencji dzikiej Natury oraz tworzy projekt ciemnej ekologii (dark ecology), 
która nie postuluje powrotu do czystości, gdyż nie ma kryterium piękna. Utrzymywanie pojęcia 
Natury przez długi czas służyło również podtrzymywaniu komfortowego dla człowieka dystansu, 
czyli dramatycznego w skutkach podziału na ludzi kulturalnych i naturalnych nie-ludzi, których 
można było dzięki temu posiadać na własność i eksploatować”. 
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wrasta w krajobraz, zespala się z materialnością drzew i gleby. Zatem bieguny, 
przywołane w słynnym aforyzmie Jeana Baudrillarda o „mapie, poprzedzającej 
terytorium” 14, ulegają nie tyle odwróceniu, ile przenicowaniu, zaszczepiają się na 
sobie poznawczo. Obszar bytów nie-ludzkich, istniejący w Pornografii jako natura 
wiejska, znosi podziały czasowe, nie poddaje się „mapowaniu” z pozycji nowoczes- 
nego podmiotu ludzkiego. Natura w tym rozumieniu wchłania i jednoczy bieguny 
kartezjańskich opozycji: znaku i desygnatu, ożywionego i nieożywionego, roślinnych 
zawiłych kształtów i ornamentacyjności arabeski 15. Stanowi tyleż idylliczny prospekt 
teatralny 16 w stylu malowideł Antoine’a Watteau, co materializujące się w konkret-
nych bytach rozkład, śmierć, masową zagładę. Wydaje się, że właśnie figura te-
atralnego prospektu – sztucznego, i zarazem łudząco realistycznego, ruchomego, 
a więc wprowadzającego rys dynamicznej zmienności w czasie – jest centralna dla 
przedstawień natury w Pornografii Gombrowicza:

Bukiety drzew we wdzięcznych esach floresach alejek, ogród staczał się łagodnie tam, gdzie za li-
pami przeczuwało się taflę stawu ukrytą – ach, zieleń w cienistej i słonecznej rosie! Gdy zaś wyszliśmy 
po śniadaniu na dziedziniec – dom, biały, piętrowy, z facjatkami, w ujęciu świerków i tuj, ścieżek 
i klombów – który oszołomił jak nieskalane zjawisko z dawnego, już tak odległego, przedwojnia... i w swej 
dawności nie naruszonej zdawał się być prawdziwszy od teraźniejszości... a jednocześnie świadomość, 
że to nieprawda, że on kłóci się z rzeczywistością, czyniła go czymś w rodzaju teatralnej dekoracji... więc 
w końcu ten dom, park, niebo i pola stały się zarazem teatrem i prawdą. [G 12–13]

Konfrontacja z Naturą przynosi jednak serię rozczarowań. Doświadczeniem 
bohaterów staje się dramatyczny demontaż bukolicznego pejzażu, który rozwarstwia 
się na nie przystające do siebie pasma, istniejące w konflikcie i rozerwaniu. Oka-
zuje się, że Natura w Pornografii zaczyna żyć w „czasie aporetycznym” (termin 
Davida Wooda 17), w spektrum wielu czasów, nie podporządkowanych czasowi 
nadrzędnemu, czasowi-suwerenowi. Istnieje czas odwieczny, Natura niezmienna, 
ale i czas organicznego rozpadu, wreszcie – dynamiczny, akcyjny czas wojny, któ-
ry nie pozostaje bez wpływu na krajobraz.

Proces rozwarstwiania, rozszczepiania postępuje na wielu planach 18. Zaczerp-

14 J. B a u d r i l l a r d, Procesja symulakrów. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. 
R. N y c z. Kraków 1996, s. 176 (przeł. T. K o m e n d a n t).

15 Na temat modernistycznych strategii doświadczenia pejzażu i technik jego opisu zob. Z. Ł a p i ń-
s k i, Na pejzażu. (Poeta spotyka antropologa, i nie tylko). „Teksty Drugie” 2018, nr 2. 

16 Chciałoby się wejść w spór z intuicją, jaką można odnaleźć w jednej z pierwszych monografii pisa-
rza – Grze w Gombrowicza J. J a r z ę b s k i e g o  (Kraków 1983). Badacz, widząc naturę jako rodzaj 
dekoracji, interpretuje ją negatywnie, jako coś sztywnego, nieruchomego; ujmuje rzecz następu-
jąco: „»Opisy przyrody« u Gombrowicza nie funkcjonują więc w próżni; na tle zastanych konwencji 
literackich sprawiają wrażenie prowokacji. Gombrowiczowska natura nie współgra z bohaterami 
i akcją, stanowi neutralną dekorację, złożoną z kilku wyrazistych elementów (powietrze, niebo, 
drzewa, ptaki [...])” (ibidem, s. 222–223).

17 D. W o o d, The Eleventh Plaque: Thinking Ecologically after Derrida. W zb.: Eco-Deconstruction. 
W swojej interpretacji używam pojęcia filozof w zmodyfikowanym i zmienionym znaczeniu, Wood 
bowiem wiąże aporetyczność czasu tylko z Derridiańską hauntologią i przywołaną tam koncepcją 
czasu mesjańskiego („rzeczy, które nadchodzą”) jako rebelii wobec czasu linearnego (ibidem, s. 37).

18 W istocie, w ramach ekokrytyki bardzo często rozważania nad temporalnością powiązane są z fi-
gurami rozszczepienia, pęknięć, luki. T. M o r t o n  (Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the 
End of the World. Minneapolis–London 2013, s. 60) charakteryzuje swoje „hiperobiekty” m.in. za 
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nięte z tradycji reżimy widzialności, które bohaterowie przykładają do środowiska, 
wchodzą w spór z reżimami wypowiadalności. Nieforemność łąk, „geometria uto-
piona w perspektywach” (G 81) i profil twarzy Fryderyka tworzą w powieści Gom-
browicza zróżnicowane stylistycznie prospekty, poddane różnym rytmom, dodat-
kowo przesiąknięte „odorem bezprawia” (G 49), czyli ulegające rozpadowi pod 
wpływem gwałtownych zdarzeń wojennych. Rytm repetycji, powroty już widziane-
go krajobrazu okazują się powrotem pustki, „powrotem samego powrotu”, jak 
o Blanchocie pisze Wojciech Kalaga 19 (narrator Pornografii powiada przecież, że 
postacie i przestrzenie w powieści to „karykatury, którym odebrano model” áG 17ñ). 
Natura ulega tu przyspieszonej desensoryzacji, intensywne zapachy i kolory z pierw-
szych passusów powieści blakną, niejako zanikają w odbiorze:

Obok mnie szedł Fryderyk, ucieleśniony w świetle dnia jasnego do tego stopnia, iż można było 
policzyć mu włoski wystające z uszu i wszystkie złuszczenia skóry bladej i piwnicznej – Fryderyk, mówię, 
zgarbiony, cherlawy, wklęśnięty, w binoklach, z ustami nerwowca, z rękami w kieszeniach – typowy 
inteligent miejski na wsi czerstwej.... jednakże w tym kontraście wieś już nie zwyciężała, drzewa stra-
ciły pewność siebie, niebo było niewyraźne, krowa nie stawiała należytego oporu, odwieczność wsi była 
teraz zmieszana, niepewna i jakby podcięta... i bodaj Fryderyk był teraz prawdziwszy od trawy. Praw-
dziwszy? Męcząca myśl, niepokojąca, brudna, histeryczna trochę, a nawet prowokująca, napierająca, 
burząca... i nie wiedziałem, czy to z niego, z Fryderyka, ta myśl, czy może z wojny, rewolucji, okupacji... 
czy może jedno i drugie, jedno z drugim? [G 13]

Jeżeli rozpatrywać Pornografię jako zapis doświadczenia konfrontacji z Naturą, 
a zatem jako projekt środowiskowy/ekologiczny, to w horyzoncie interpretacji mu-
szą pojawić się asocjacje związane z przestrzenią mitycznego Domu 20, figurą kon-
stytutywną dla Gombrowiczowskich światów przedstawionych. Termin „ekologia” 
wywodzi się wszak od greckich słów „oikos” i „logos”, stanowi próbę opisania „do-
mu-natury”, domu istniejącego w dialektycznym napięciu między zakorzenieniem 
a alienacją. Fabuła Pornografii rozgrywa się w kolejnym Gombrowiczowskim „domu 
pełnym zacności” 21, gospodarstwie szlacheckim, po którym z dumą oprowadza 
bohaterów patriarcha rodu, Hipolit 22. To domostwo w rozumieniu źródłowym, 
w którym panują niewzruszone zasady; to przestrzeń hierarchii paternalistycznej 
i patriarchalnej, domena głęboko konserwatywnej „ekonomii” (wiadomo, że to sło-
wo, łączące z kolei „oikos” i „nomos”, jest etymologicznie spokrewnione z „ekologią”). 
Właśnie ekonomia, jak można się domyślać, tkwiąca korzeniami w feudalizmie, 
tworzy podstawę egzystencji mieszkańców dworu i kanwę aktywności, przybiera-
jącej formę gospodarskiego krzątactwa, zapobiegliwości, dość przyziemnie rozu-

pomocą określenia „falowania czasu”. Zdaniem badacza, falujący czas wydobywa się z pęknięcia 
między powierzchnią a esencją bytu, przyjmując formę oscylacji między nimi. Zob. też polskie 
tłumaczenie rozdziału tej książki: T. M o r t o n, Lepkość. Przeł. A. B a r c z. „Teksty Drugie” 2018, 
nr 2. 

19 W. K a l a g a, Blanchot. Trzecie między zaimkami. Jw., nr 4, s. 323.
20 Zob. J. J a r z ę b s k i, Być wieszczem. Jw., 1981, nr 4/5. – A. K o w a l c z y k, Rodzina jako źródło 

cierpień w twórczości Witolda Gombrowicza. Kraków 2006. 
21 W. G o m b r o w i c z, Pamiętnik Stefana Czarneckiego. W: Dzieła. T. 1: Bakakaj. Red. nauk. 

J. B ł o ń s k i. Kraków 1986, s. 16.
22 Podobnie silnie oznakowanym miejscem w fikcyjnych topografiach Gombrowicza jest kościół, o czym 

pisze m.in. W. K a r p i ń s k i  (Gombrowiczowska przestrzeń. W zb.: Gombrowicz i krytycy). 
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mianej przedsiębiorczości. Dramatyczne zdarzenia historyczne, które wytrącają ze 
stanu równowagi hierarchie społeczne i ontologie natury, wprowadzają nomos 
odrębny, instaurują nowy ład „eko-nomiczny” 23. 

Odmienne definiowanie natury (która w formie popędowej, libidalnej nigdy 
w Pornografii nie zanika, nie ulega osłabieniu) wywołuje efekt defamiliaryzacji, 
wytrąca bohaterów z zastałego „prawa domostwa” (eko-nomii). Wprowadzenie innej 
ekonomii okazało się możliwe w powieści Gombrowicza dzięki umiejętnemu użyciu 
konwencji gotycyzmu, podkreślającej widmowy, niesamowity charakter szlachec-
kiego gospodarstwa 24. Fascynacja gotycyzmem jako stylem architektonicznym, 
ikonografią, gatunkiem literackim towarzyszy wszak Gombrowiczowi od wczesnych, 
debiutanckich tomów opowiadań i powieści 25. Gotycyzm jest stylistyką, poprzez 
którą wyraża się psychoseksualna odmienność bohaterów 26 (Opętani, Trans-Atlan-
tyk, opowiadania), ich aspołeczność, ale też pansemiotyczna nadwrażliwość posta-
ci i przestrzeni (Zbrodnia z premedytacją, Biesiada u hrabiny Kotłubaj). Gombrowicz 
bardzo szybko rozpoznał potencjał formotwórczy gotycyzmu, modyfikując go na 
rzecz wczesnomodernistycznej odmiany powieści. 

W Pornografii natomiast wątki gotyckie zdają się wchodzić w związki z filozofią 
posthumanizmu, z wizją ponadgatunkowych, horyzontalnych zależności i splotów. 
Ich bazą jest charakterystyczna topografia dworu. Dom Hipolita to przestrzeń peł-
na zawiłych, tonących w półmroku zakamarków, pokoi, rodzinnych pamiątek, 
oświetlanych sztucznym światłem świec. Ustanawia ona obszar planowanej zbrod-
ni, której przeczucie determinuje atmosferę domową. Jednak zbrodnia istnieje tu 
w nowym kontekście, mocno redefiniującym ów motyw. Zaplanowana zbrodnia – 
relikt anachronicznych stylistyk rodem z powieści kryminalnej/detektywistycznej – 
jest tu niejako synekdochą ludobójstwa i polowań na ludzi, które odbywają się poza 
granicami dworu. Kontekstu tego nie można wymazać ani uchylić w lekturze, mi-
gotliwie oświetla on zasadniczą fabułę Pornografii.

Gotycyzm okazuje się wszakże nadzwyczaj twórczy w odniesieniu do wspomnia-
nej wcześniej wizji demontażu i upadku autorytetu Natury. Całkowite jego odbu-
dowanie wydaje się nierealne, ale idea „niesamowitego” wprowadza tu nowe impul-

23 Ekodekonstrukcja silnie akcentuje subwersywny, zdarzeniowy charakter ekologii jako refleksji 
o upodmiotowieniu natury. Zob. M. M a r d e r, Ecology as Event. W zb.: Eco-Deconstruction. Autor 
koncentruje się tu na opisie filozoficznych motywów „zamieszkiwania przesiąkniętego aurą niesa-
mowitości”, które wydaje się analogiczne do pojmowania „ekologii jako wydarzenia przełamujące-
go ekonomiczną rutynę domostwa” (ibidem, s. 142).

24 Roli kategorii „niesamowitego” w twórczości Gombrowicza poświęca cały podrozdział w swojej 
monografii M. P. M a r k o w s k i  (Niesamowite. W: Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura. 
Kraków 2004).

25 Oczywiście, klasyczną rozprawą na ten temat jest studium M. J a n i o n  Forma gotycka Gombro-
wicza (w: Gorączka romantyczna. Warszawa 1975). Autorka, koncentrując się wszakże na inter-
pretacji Opętanych, stawia tezę o kluczowej roli tradycji powieści gotyckiej w Gombrowiczowskim 
ewokowaniu „ciemnej strony” bytu (przejawiałaby się ona przede wszystkim w upodobaniu do 
motywów sobowtórów, opętania/nawiedzenia, zamków lub starych dworów, do mrocznej przyrody 
Północy). 

26 Zob. P. S o b o l c z y k, Queerowe subwersje. Polska literatura homotekstualna i zmiana społeczna. 
Warszawa 2015, s. 148–150. – B. W a r k o c k i, Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania. Gombro-
wicz – queer – Sedgwick. Warszawa 2018.
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sy. Jak pisze Rick Dolphijn, to właśnie gotycyzm jako domena „nieorganicznej 
witalności” jest poetyką, która umożliwia restytucję wartości natury, wprowadzając 
wątki morfogenetyczne 27. Morfogeneza ujmuje we wzajemnym splocie kamienie, 
barwy, dźwięki, ludzkie i nieludzkie ciała, ukazując je jako nieustannie rezonujące 
ze sobą 28. Taka funkcja zdaje się przysługiwać praktykom gotyckim w powieści 
Gombrowicza. W świecie Pornografii gotycyzm w nadwątlonym, niemal rozpadają-
cym się obrazie Natury zaznacza punkty, które tworzą zarys nowej relacji człowie-
ka ze środowiskiem. Na podstawie tych punktów możliwe stanie się wytyczenie 
postnaturalnej mapy przyrody, pojmowanej jako obszar suwerenny wobec ontolo-
gii ludzkiej.

Pismo – domena „nowej witalności”

Ostatecznie projekt osadzenia znerwicowanych wojennych podmiotów na mocnym 
fundamencie Natury, namacalnego jej doświadczenia (a zatem skomunikowania 
się z nią za pomocą „macek” w rozumieniu Donny Haraway) upada. Natura nadal 
jest czczona jako sprawcze bóstwo Darwinowskiego prawa doboru naturalnego, ale 
od pewnego momentu pojawia się jedynie w postaci szczególnej – w roli bohaterki 
listów Fryderyka, a w jakimś sensie także ich adresatki. Zachodzi tu znamienna 
korelacja. Im słabiej Natura jest obecna w umownej realności świata powieściowe-
go, tym intensywniej osadza się w piśmie jako fikcyjna adresatka listów Fryderyka 
(jako „Ona”, „Natura”). Jak pamiętamy, bohater mobilizuje w nich siebie i narra-
tora do wytrwałości w motaniu intrygi erotycznej, zmierzającej do połączenia Ka-
rola i Heni, czyli do zaaranżowania „triumfu młodości”. W zamyśle Fryderyka 
jednak intryga ta ma być przeciwnaturalna, powinna stać się rebelią wbrew pra-
widłom Natury, które wspierają i potwierdzają paternalistyczny nomos:

Trzeba znać starą k.... Wie Pan o kim myślę? Ona, tj. Natura. Jeśli Ona naciśnie z boku czymś takim 
niespodziewanym, nie trzeba protestować, opierać się, trzeba posłusznie, potulnie zastosować się, fare 
bone mine... ale wewnętrznie nie popuszczać, nie tracić z oczu naszego celu, w ten sposób, aby Ona 
wiedziała, że jednak mamy inny, własny cel. Ona bywa z początku w swoich interwencjach b. stanowcza, 
zdecydowana etc., ale potem jak gdyby przestaje ją to interesować, folguje i wtedy można po kryjomu 
wrócić do własnej roboty i nawet wtedy można liczyć na pobłażliwość... Uwaga! Niech pan reguluje 
swoje zachowanie wg mego. Żeby nie było sprzeczności. Będę pisał. Ten list spalić koniecznie. [G 104]

List pełni w powieści nietypową funkcję, niejako modyfikując zwyczajowo przy-
sługującą mu konwencję tekstu wewnętrznego (realizowaną wedle reguł konwencji 
odnalezionego rękopisu); nie jest on ani gwarantem prawdziwości świata przedsta-
wionego, ani rekwizytem postmodernistycznej gry w „prawdę i zmyślenie”. Sens 
tego genologicznego wyboru nie do końca wydaje się jasny. Przywołanie listu czy 
(w formie szczątkowej) powieści epistolarnej zawsze jest w literaturze współczesnej 

27 R. D o l p h i j n, The Resonans of Disperates. Spinoza, Damasio, Deleuze, and the Ecology of Form. 
W zb.: Philosophy after Nature. Ed. R. B r a i d o t t i, R. D o l p h i j n. London – New York 2017, 
s. 63.

28 Byłaby to „witalność” bliska rozumieniu tego terminu, jakie reprezentuje J. B e n n e t t  (Neither 
Vitalism nor Mechanism. W: Vibrant Matter. A Political Ecology of Things. Durham, N. C., 2010, 
s. 68–70), mówiąca o niej „jako o niewidzialnej obecności, sprawczości ahistorycznej i nieosobowej”. 
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znaczącym anachronizmem, mimetyzmem formalnym, podporządkowanym okre-
ślonej ideologii 29. W Pornografii natrętność występowania listów do Natury urucha-
mia strukturę mise en abyme, dzięki czemu współtworzą one formę opowieści 
szkatułkowej, w której zanika kryterium prawdopodobieństwa, wiarygodności. 
Można zatem założyć, że Fryderyk, lokując Naturę w kontekście epistolograficznym, 
usiłuje uwikłać ją w mistyfikację, wplątać w sytuację oszustwa czy złudzenia wzro-
kowego, zarazem osłabiając jej sprawczość i realność. Tymczasem zamiar ów oka-
zuje się kolejnym niepowodzeniem pary powieściowych protagonistów. 

Należałoby zatem postawić hipotezę inną. List istnieje w Pornografii w swojej 
prymarnej funkcji nośnika pisma, najbardziej elementarnej formy komunikacji 
korespondencyjnej. W przeciwieństwie do długich epickich opowieści, znamionuje 
go ulotność, utylitaryzm, sytuacyjność, afektywność (list jest jej „śladem”, odci-
skiem). List tworzy więc dodatkową płaszczyznę dla „mnożenia się” znaków, proli-
feracji pisma, afektu poddanego impulsom, a nie żelaznej konieczności konstruk-
cyjnej. W tym kontekście struktura szkatułkowa Pornografii zyskuje dodatkowo 
nowy sens – listy stają się swoistą znakową makietą zdarzeń, by tak rzec, ponad-
gatunkowych, które rozgrywają się na różnych poziomach powieści. Wypróbowy-
wane są tu warianty sytuacji i intryg, wiążących z sobą poziom Natury i historii, 
ontologii i akcji, cielesności i refleksji. Warianty hipotetyczne, testowane w episto-
larnych makietach, sprawdzają się następnie na poziomie świata przedstawionego.

Natura, przeciwko której wszczęli krucjatę bohaterowie Pornografii, Natura, 
która niemal uległa rozpadowi, nieoczekiwanie staje się mocnym podmiotem epi-
stolografii. Pismo umacnia, gruntuje nadwątloną tożsamość i kondycję bytów na-
tury/Natury, osadzając je w sieci znaków. Nieprzypadkowo powieść kończy scena 
nasycenia Natury nową witalnością: 

Ogród niewidoczny wezbrał i zachłysnął się czarem – choć wilgotny, choć chmurny, i z tym waria-
tem poczwarnym – musiałem głęboko odetchnąć świeżością, skąpałem się naraz w żywiole cudownie 
gorzkim, rozdzierająco uwodzicielskim. Znowu wszystko, wszystko, wszystko stało się młode i zmysło-
we, nawet my! [G 146]

Procesy ucieczki od Historii i Natura-lizacji języka poprzez jego materializację 
łączą się tu niepodzielnie. Obydwie te płaszczyzny wchodzą ze sobą w dynamiczne 
i subwersywne relacje. Przede wszystkim, taki trop interpretacyjny wydobywa zgo-
ła nieoczekiwane znaczenia, ewokowane przez słowo „pornografia”, które w pierw-
szym odruchu przywołują skojarzenia, związane raczej z perwersją, wyuzdaniem 
seksualnym. W świetle przedstawionej tu interpretacji Gombrowiczowska Porno-
grafia ujawnia swój zakryty rodowód, zakorzeniony w graphé (niejako zleksykali-
zowany w potocznym użyciu) – odsłania powinowactwa z karto-grafią, epistolo-

29 Zob. uwagi na temat przemian historycznych, jakim poddawała się forma gatunkowa powieści 
epistolarnej i epistolografia: M. C z e r m i ń s k a, Pomiędzy listem a powieścią. „Teksty” 1975, nr 4. 
W refleksji badaczy tej formy wypowiedzi często pojawiają się tezy o znaczącej trwałości omawia-
nego gatunku, który podlegając licznym modyfikacjom, obejmuje właściwie całą historię powieści 
jako gatunku, wchłania wiele możliwości w zakresie ról komunikacyjnych czy świadomości meta-
tekstowej. Zob. też M. G ł o w i ń s k i, O powieści w pierwszej osobie. W: Gry powieściowe. Szkice 
z historii i teorii form narracyjnych. Warszawa 1973. – E. R y b i c k a, Antropologiczne i komunika-
cyjne aspekty dyskursu epistolograficznego. „Teksty Drugie” 2004, nr 4. 
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-grafią, prze-pisywaniem/re-writing, kali-grafią: a zatem z pismem, ale pismem 
szczególnie pojętym. 

Derrida w Biodegradables 30, jednej ze swoich „ekologicznych” prac filozoficz-
nych, przypomina, że celem pisma jest przenoszenie z przeszłości w przyszłość 
struktury powtarzalnego śladu. Powtarzalna inskrypcja, funkcjonująca poza obec-
nością, ożywia w istocie martwe, semantycznie nieaktywne matryce Sensu, Praw-
dy, Głosu i innych fallogocentrycznych fetyszy 31. Zarazem Derrida (i jego ekointer-
pretatorzy) niejako odnawiają wiedzę o zapoznanej monstrualności, zwierzęcej 
dzikości pisma. Pismo wszak pleni się, jest nieokiełznane, anarchiczne, tranzytyw-
ne; inskrypcja to właśnie „żywe słowo”, bynajmniej nie w znaczeniu metaforycznym. 
Uwalnia się spod władzy podmiotu, żyje własnym życiem, staje się nie-ludzkie, 
postludzkie 32.

Podobnej reinterpretacji podlega w ramach ekodekonstrukcji figura śladu, 
w rozumieniu Derridy – śladu sensu, iterowalnego znaczenia. W geście zredefinio-
wania tego terminu, po przemyśleniu pułapek deesencjalizacji, ujawnia filozof 
zagubioną genezę owej figury, postrzegając ją jako dosłownie pojęty, materialny 
ślad, istniejący substancjalnie w świecie naturalnym (jako odcisk dzikiego zwierzę-
cia na śniegu? smuga na piasku lub poszyciu leśnym? erotyczne ugryzienie na 
skórze?). A owych znakowych obrazów Natury znajduje się przecież u Gombrowicza 
bardzo wiele, tworzą one wyrazistą, porowatą tkankę na powierzchni tekstu.

Pismo jako niestabilna materia jest więc „nową naturą”, jedyną resztką, jaka 
przetrwała napór refleksji postnaturalnej Timothy’ego Mortona czy Karen Barad. 
Przekłada się to na kategorie stosowane przez Gombrowicza. W Pornografii Natura, 
która przetrwała, kumuluje się niejako w liście, znakowej makiecie – domenie roz-
chybotanego pisma, obdarzonego wszakże mocą performatywną, która również 
zyskuje tu sens sprawczości materialnej, namacalnej 33. Staje się nowym pojedna-

30 J. D e r r i d a, Biodegradables, Seven Diary Fragments. Transl. P. K a m u f. „Critical Inquiry” 1989, 
nr 4 (Summer). Pojęcie (nie)biodegradowalności stanowi dla Derridy, oczywiście, metaforę, używa-
ną na oznaczenie wiecznych arcydzieł, tekstów lub malowideł, a raczej zdolność do nieustannego 
odradzania się wpisanego w nie sensu. Jednak często owo porównanie jest traktowane przez eko-
dekonstrukcjonistów jako argument na rzecz zaangażowania Derridy w dyskurs preśrodowiskowy. 
Zob. M. P e t e r s o n, Responsibility and the Non(bio)degradable. W zb.: Eco-Deconstruction, s. 249. 

31 Zob. B. B a n a s i a k, Rozprawa z metodą. W: Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacques’a 
Derridy. Warszawa 1995. 

32 A. M i ś  w swoim „protoposthumanistycznym” artykule zatytułowanym O genezie współczesnego 
antyhumanizmu (w zb.: Derridiana. Wybór, oprac. B. B a n a s i a k. Kraków 1994, s. 33) wskazał 
na możliwość łączenia Derridiańskiej filozofii z posthumanizmem, niejako antycypując pojawienie 
się tego nurtu w nauce. Autor pisze: „Oto jeśli język jest pierwszą i jedyną realnością, z jaką czło-
wiek ma do czynienia, to j ę z y k  staje się swego rodzaju a b s o l u t e m. Przestaje być traktowany 
jako narzędzie czy jako odbicie rzeczywistości – nie można już więc zastanawiać się nad jego 
sprawnością czy dokładnością [...]. Człowiek po prostu t k w i  w  j ę z y k u  – nie tyle mówi, ile jest 
mówiony. Mamy więc, jak widać, specyficznie wyartykułowaną tezę o kryzysie czy ś m i e r c i 
p o d m i o t u, tezę, będącą punktem wyjścia antyhumanizmu”. 

33 Tradycja ekokrytyki materialnej dostarcza ramy metodologicznej, godzącej pozorne sprzeczności 
w obrębie Gombrowiczowskiej filozofii literatury. Pansemiotyzm autora Kosmosu traci – w świetle 
zwrotu materialistycznego – znamiona artystowskiej gry literackiej, a zyskuje nową namacalność, 
twardość. Jak powiadają teoretycy neomaterializmu ekokrytycznego, „realność wyłania się jako 
strumień splątanych z sobą sił materialnych i dyskursywnych”, „znaczenie jest zawsze ucieleśnio-
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nym bytem, łączącym znakowość z haptycznością, na podobieństwo ciągle na nowo 
ożywianego piktogramu. 

Relacja ta jednak działa w obie strony. Natura w powieściowej fantasmagorii 
Gombrowicza przetrwała tylko jako ponadgatunkowa tkanka pisma, jako produkt 
uboczny epistolografii. Wiąże się to z porzuceniem roszczeń do źródłowości. Natu-
ra jest zawsze, nieuchronnie techné, może być ona już tylko „drugą naturą”, swoją 
własną rekonstrukcją, odbiciem, doświadczaniem samej siebie. Podobnie ekologia – 
w obrębie światopoglądu bliskiego Gombrowiczowi – wydaje się dziś dostępna 
wyłącznie jako gramatologia 34. W ramach takiego horyzontu myślowego, w którym 
zewnętrze zagnieżdża się we wnętrzu jako uncanny, niesamowity inny, wypadałoby 
zatem zgodzić się z opinią Vicki Kirby stwierdzającą: „ekologia to, dokonujący się 
za pośrednictwem nowej ekonomii, powrót natury do samej siebie poprzez nas, 
ludzi” 35. Tak opisane organiczne wrastanie w siebie rozdzielanych dotychczas ob-
szarów świata byłoby podstawą nowych form podmiotowości, materialności, natu-
rokultury. 
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HYSTERICAL/HISTORICAL, MATERIALITY OF GRAPHÉ NATURE 
AS PROSPECT (ON WITOLD GOMBROWICZ’S “PORNOGRAFIA”) 

The article is an attempt at interpreting Witold Gombrowicz’s Pornografia, which resorts to ecocriticism 
as a methodological instrument and, more specifically, postnatural philosophy represented by Vicky 
Kirby, Timothy Morton, and the representatives of eco-deconstruction who referred to Jacques Derrida’s 
late writings. The interpretation focuses on the function which is performed by nature in the world 
presented in the novel—from the escapist space of wartime through the place of realising libidal en-
ergy, and ending in an animalistic element of proliferating writing (Nature as a protagonist of Fryderyk’s 
letter).

ne”, literatura to „opowiedziana materia” (storied matter) (S. I o v i n o, s. O p p e r m a n n, Introduc-
tion: „Stories Comes to Matter”. W zb.: Material Ecocriticism. Ed. s. I o v i n o, s. O p p e r m a n n. 
Bloomington–Indianapolis 2014, s. 172). 

34 Zob. odczytanie dziedzictwa Derridy przez K i r b y  (op. cit., s. 136).
35 Ibidem.

II-18.indd   280 2019-12-11   15:18:42


