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R O Z P R A W Y
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A R T Y K U Ł Y
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KASPER PFEIFER Uniwersytet Śląski, Katowice

EMANCYPACYJNY PROJEKT PIERWSZEJ POLSKIEJ AWANGARDY*
Pojawieniu się futuryzmu w Polsce towarzyszyła obietnica: „pszystępujemy z dńem
dźiśejszym do wielkiej radykalnej pszebudowy i reorgańizacji żyća polskiego” – jak
deklarował w 1921 roku Bruno Jasieński, by w kolejnych partiach manifestu
uczynić z rewolucyjnego przesilenia jeden z warunków „futuryzacji”, czyli „akcji
leczniczej”, która wyrwałaby „człowieka wspułczesnego” z letargu wywołanego przez
obskurantyzm i tradycję1. Futurystyczny pociąg do przyszłości miał zdecydowanym,
quasi-akceleracjonistycznym gestem załamać ciągłość historyczną i z impetem
„wedrzeć się w jutro”2. Problem w tym, że pomimo radykalizmu tego projektu był
on w najlepszym wypadku zaledwie wieszczeniem3. Futuryzm zakiełkował bowiem
w kraju, w którym, jak twierdzi Helena Zaworska: „wielkie dwudziestowieczne
przemiany stanowiły [...] raczej piękny mit przyszłości niż aktualną rzeczywistość”,
przez co „nowoczesna cywilizacja w ówczesnych warunkach polskich była w znacznej mierze dopiero przewidywaniem”4. Innymi słowy, to, co fetyszyzował futurystyczny reżim sztuk – metropolie, maszyny czy dobrodziejstwa nowoczesnej techniki – w chwili zainicjowania futuryzmu nad Wisłą należało do zjawisk (w najlepszym
razie) wymykających się powszedniości5. Dość powiedzieć, że w latach dwudziestych
ubiegłego wieku Polska była niestabilnym politycznie, rolniczym krajem, w którym
jako środek transportu dominował nie automobil czy samolot, ale zaprzęg konny6.
Pod wieloma względami upodobniało ją to zresztą do Włoch i Rosji – nie przypad-

*

Praca naukowa ﬁnansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki. Projekt nr 2018/29/N/
HS2/00791.

1

B. J a s i e ń s k i, Do narodu polskiego. Mańifest w sprawie natyhmiastowej futuryzacji żyća. W zb.:
Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki. Wstęp, koment. Z. J a r o s i ń s k i. Wybór, oprac.
H. Z a w o r s k a, s. 7 n. (dalej odsyłam do tej pozycji skrótem J; liczba po skrócie wskazuje stronicę). Zob. też np. A. S t e r n, Bruno Jasieński. Warszawa 1969, s. 14.
P. G r a f, Automobil w pędzie. Studia o futuryzmie i futurystach. Poznań 2018, s. 63.
Zob. G. G a z d a, Futuryzm w Polsce. Wrocław 1974, s. 69.
H. Z a w o r s k a, O Nową Sztukę. Polskie programy artystyczne lat 1917–1922. Warszawa 1963,
s. 199–239.
Zob. ibidem, s. 102.
Zob. np. E. R o s e, Bilans gospodarczy trzech lat niepodległości. Warszawa 1922. – J. C i e p i el e w s k i, Wieś polska w latach wielkiego kryzysu 1929–1935. Materiały i dokumenty. Warszawa
1965. – J. Ż a r n o w s k i, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939. Warszawa 1973. –
U. G l e n s k, Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu. Kraków 2015.
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kiem, jak sądzę, futuryzm na najbardziej podatny grunt trafił w krajach, które
zgodnie z teorią Immanuela Wallersteina należałoby określić mianem peryferyjnych
lub półperyferyjnych7.
Zakładam wobec tego, że futurystyczny gest mający na celu pogrzebanie tradycji więcej łaczyło z budowaniem n o w e g o niż burzeniem za wszelką cenę tego,
co przeszłe8. W związku z tym, że reformistyczne bądź „pozytywistyczne” predylekcje członków polskiego ruchu zostały już częściowo opisane, ich wystąpienie przeciwko obskurantyzmowi zamierzam potraktować jako brak zgody na reprodukcję
„nienowoczesności” zarówno w sferach materialnych, jak i niematerialnych9. Nie
chodziłoby tu jednak tylko i wyłącznie o podjętą przez futurystów na płaszczyźnie teorii walkę z brakiem kryjącym się pod pojęciem paseizmu, ale o powołanie do
życia porządku, który, przygotowując grunt pod rozwój cywilizacji przemysłowej,
miałby nadejść m.in. dzięki wytworzeniu nowych kategorii stosowanych do opisu
rzeczywistości, zreformowaniu języka poetyckiego i zastąpieniu obowiązującej hierarchii społecznej strukturą horyzontalną10.
Ze względu na pewne sprzeczności oraz różnice w poglądach poszczególnych
autorów trudno jednak mówić o polskim futuryzmie jako o prądzie homogenicznym11. Aby więc uniknąć powierzchownych sądów, przedmiotem analizy zamierzam
uczynić towarzyszące mu teksty programowe. One bowiem, choć najczęściej sygnowane przez Jasieńskiego, wyrażały zwykle stanowisko wspólne całemu ruchowi12.
Idąc tym tropem, chcę widzieć w futuryzmie antycypację przyszłości, uznać jego
polski wariant za prospekcję rozumianą nie tylko jako wyobrażanie sobie czy przewidywanie tego, co ma dopiero nadejść, lecz jako imperatyw modernizacji; wytyczenie szlaku biegnącego od „narodu panoptikum” ku „futuryzacji życia”, jak ujmowali owe problemy sami futuryści. Ich ikonoklastyczne poczynania polegające
na gwałtownym odrzuceniu przeszłości przeczytam zatem jako pełne energii dążenie do położenia kresu istniejącym urządzeniom wiedzy-władzy oraz przedstawieniowemu reżimowi sztuk, jak Jacques Rancière nazywa hierarchię gatunków,
stylów i języka (le régime represéntatif de l’art)13; jako bój o zatrzymanie (dzięki
symbolicznemu gestowi zapomnienia) i – w następnej kolejności – przyśpieszenie

7

8
9
10
11
12
13

Zob. G. G a z d a, Awangarda – nowoczesność i tradycja. Łódź 1987, s. 126–127. – G. B e r g h a u s,
Futurism and the Technological Imagination Poised between Machine Cult and Machine Angst.
W zb.: Futurism and the Technological Imagination. Ed. ... Amsterdam – New York 2009, s. 2. –
H. R a m, Futurist Geographies: Uneven Modernities and the Struggle for Aesthetic Autonomy: Paris,
Italy, Russia, 1909–1914. W zb.: The Oxford Handbook of Global Modernisms. Ed. M. W o l l a e g e r,
M. E a t o u g h. New York 2012. Zob. też E. W a l l e r s t e i n, Analiza systemów-światów: wprowadzenie. Przeł. K. G a w l i c z, M. S t a r n a w s k i. Warszawa 2007.
Zob. S t e r n, op. cit., s. 58.
Zob. np. G a z d a, Futuryzm w Polsce, s. 67. – S. R. L e e, Trudne przymierze. Polska awangarda
poetycka w kręgu idei lewicy (1918–1939). Warszawa 1982, s. 52–53.
Zob. R a m, op. cit., s. 320.
Zob. J. T r z y n a d l o w s k i, Futuryzm polski. W zb.: Futuryzm i jego warianty w literaturze europejskiej. Red. J. H e i s t e i n. Wrocław 1977, s. 101.
Zob. Z. J a r o s i ń s k i, wstęp w zb.: Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, s. LV. – G a zd a, Futuryzm w Polsce, s. 66.
J. R a n c i è r e, Od polityki do estetyki. W: Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka. Przeł.
M. K r o p i w n i c k i, J. S o w a. Kraków 2007, s. 40.
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biegu dziejów, pozwalające wyprowadzić futurystyczne dążenia z rewolucyjnej tradycji, o której pisał Walter Benjamin14. Filozof twierdził:
Świadomość rozerwania kontinuum historii towarzyszy klasie rewolucyjnej w chwili jej działania
[...]. Jeszcze podczas rewolucji lipcowej miał miejsce incydent, w którym świadomość ta doszła do głosu. [...] po pierwszym dniu walk okazało się, że w wielu punktach Paryża równocześnie i niezależnie od
siebie ostrzelano zegary na wieżach. Pewien naoczny świadek [...] napisał wówczas:
Na czas zagniewani – aż trudno uwierzyć! – / Nowi Jozuowie u stóp każdej wieży / Strzelali w zegary, by dzień nie ubieżył15.

W zarysowanej w ten sposób perspektywie właściwym przedmiotem namysłu
byłaby więc potencjalność, rozmach prospektywnego projektu futurystów, znakomicie zresztą znoszącego porównania z próbą zrealizowania idealnego miasta na
tzw. surowym korzeniu (in cruda radice), czyli miasta, którego swobodne kształtowanie w żadnym wypadku nie byłoby ograniczone spadkiem po przeszłości 16.
„Futuryzm bowiem jest okresem burzenia poprzedzającym okres budowania”,
przekonywał w 1923 roku Anatol Stern17, co prowokuje pytania: jak miały wyglądać owo budowanie i zapowiedziana przez Jasieńskiego „radykalna pszebudowa”?,
co rozumiano pod pojęciem „ludźi nowyh” i co według polskich futurystów mogło
się znajdować za „furtką [pozwalającą uciec – K. P.] z tego [zastanego – K. P.] getta
logicznośći”? (J 12).
Jestem przekonany, że mówiąc o radykalizmie członków ruchu, powinno się
rozpocząć od poważnego potraktowania wysuniętego przez nich postulatu uspołecznienia sztuki – spojrzeć nań jako na taką rekonfigurację sfery doświadczenia zbiorowego, do której opisu należałoby wykorzystać Rancière’owskie pojęcie polityki,
czyli działania mającego na celu przebudowę obowiązujących podziałów postrzegalnego (le partage du sensible), interwencji w to, jak zorganizowana została architektonika ról społecznych, co uważa się za wspólne, a co za prywatne, i jaki implikuje
to sposób „zamieszkiwania w świecie”18. Zaproponowane ujęcie otwiera drogę do
równego traktowania zmiany społecznej postulowanej explicite przez polskich twórców, jak i podejmowanych przez nich wyborów estetycznych. O pogłębionym namyśle samych futurystów nad tymi kwestiami najlepiej zdaje się świadczyć ich zainte-

14
15

16

17
18

Zob. S t e r n, op. cit., s. 58–59.
W. B e n j a m i n, O pojęciu historii. W: Konstelacje. Wybór tekstów. Przeł. A. L i p s z y c, A. W o łk o w i c z. Wstęp A. L i p s z y c. Kraków 2012, s. 320–321. Końcowy 3-wersowy fragment przeł.
K. W ę c o w s k a.
Jako uprzywilejowane miejsce nowoczesności – architektura i urbanistyka była istotnym fragmentem futurystycznego namysłu nad światem; warto tu wymienić szczególnie projekt „La Città Nuova”
A. S a n t’E l i i. Choć polski futuryzm nie wyprodukował żadnej dojrzałej koncepcji urbanistycznej,
to teoria Sant’Elii (najprawdopodobniej zapośredniczona przez pisma Le Corbusiera) przeniknęła
do Polski i doczekała się twórczego rozwinięcia przez Sz. Syrkusa i środowisko grupy Praesens.
Zob. Sz. S y r k u s, Preliminarz architektury. „Praesens. Kwartalnik Modernistów” 1926, nr 1. Zob.
też P. C z a p l i ń s k i, Manifest literacki jako jednostka procesu historycznoliterackiego. „Teksty
Drugie” 1992, nr 1/2, s. 57. – E. R y b i c k a, Projektowanie miasta (o dyskursie urbanistycznym
Dwudziestolecia). Jw., 2000, nr 4, s. 60.
A. S t e r n, Zwierzęta w klatce. O polskim futuryzmie. „Kurier Polski” 1923, nr 19, s. 8.
J. R a n c i è r e, Dziesięć tez o polityce. W: Na brzegach politycznego. Przeł. I. B o j a d ż i j ew a, J. S o w a. Kraków 2008, passim.
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resowanie językiem jako bazą do konstruowania podmiotowości, które zostało wyrażone przez Jasieńskiego w Mańifeście w sprawie poezji futurystycznej (1921)19:
Pszekreślamy logikę jako mieszczańsko-burżuazyjną formę umysłu. Każdy artysta ma prawo i jest
obowiązany stwożyć swoją własną autologikę.
[...]
Poezja jest taką kompozycją słuw, aby ńe zabijając tej drugiej konkretnej duszy słowa wydobyć
z ńego maximum rezonansu.
[...]
Pszekreślamy zdańe jako antypoezyjny dźiwoląg.
Zdańe jest kompozycją pszypadkową, spojoną jedyńe słabym klejem drobnomieszczańskiej logiki.
Na jego miejsce – skondensowane, ostre i konsekwentne kompozycje słów, ńeskrępowanyh żadnymi
prawidłami składńi, logiki czy gramatycznośći [...].
[...]
[...] W wiecznej pracy i walce żyća o wytwożeńe dńa jutszejszego hcemy być w swoim zakresie
uczćiwymi i świadomymi pracowńikami20.

W Futuryzmie polskim (bilansie) (1923) czytamy za to:
Świadomością społeczeństwa jest jego sztuka, pojęta jako życie organizowane. Każda nowa faza
życia wymaga dla siebie nowych form w sztuce. Dopiero przez stworzenie tych form moment współczesny zostaje wprowadzony do świadomości [...].
Sztuka [według Anatola Sterna – K. P.], oparta na nonsensie, może stać się dla zakażonego maszyną człowieka współczesnego sztucznym powietrzem, pozwalającym wyrwać mu się na chwilę z getta
logiczności i konstrukcji i znaleźć w nim swoje ujście i odpoczynek21.

Futurystyczne ingerencje w tworzywo językowe dalece wykraczały poza samo
uznanie eksperymentu za preferowaną formę praktyki artystycznej22. Nie chodziło
tu tylko o zniszczenie syntaksu, zakwestionowanie ortografii czy zwykłą zabawę
formą zapisu23. Dysponentem zastanych struktur logicznych było według futurystów mieszczaństwo, klasa dominująca24, w której interesie leżało dbanie o nienaruszalność gramatyki stojącej u podstaw tzw. wspólnej mowy25. Jak twierdzi socjolog Tony Bennett:
19
20

21

22
23
24
25

Zob. Z. J a r o s i ń s k i, Literatura i nowe społeczeństwo. Idee lewicy literackiej Dwudziestolecia
międzywojennego. Warszawa 1983, s. 61–66.
B. J a s i e ń s k i, Mańifest w sprawie poezji futurystycznej. W zb.: Antologia polskiego futuryzmu
i Nowej Sztuki, s. 19–22. Zob. też A. S t e r n, A. W a t, Prymitywiści do narodów świata i do Polski.
W zb.: jw., s. 5–6.
B. J a s i e ń s k i, Futuryzm polski (bilans). W zb.: jw., s. 50, 62. W cytowanym tekście Jasieński
stwierdza również, że z perspektywy czasu, kiedy stoi przed wyzwaniem podsumowania dokonań
polskiego futuryzmu, trudno zgodzić mu się z radykalizmem koncepcji Sterna. Ta, zdaniem autora Buta w butonierce, mogłaby być przyczyną „zanarchizowania mas”, na co „w dobie dopiero
naradzającego się kolektywu” futuryzm nie powinien sobie pozwolić. Jasieński punkt dojścia dla
eksperymentu językowego zdawał się widzieć raczej w koncepcji zaumu W. Chlebnikowa niż w Marinettiańskich parole in libertà, jak było w przypadku Sterna. Zob. G a z d a, Futuryzm w Polsce,
s. 87. – S. J a w o r s k i, Awangarda. Warszawa 1982, s. 26–35.
L e e, op. cit., s. 49–50. – A. L i p a t o w, Awangarda: pokusa poezji i utopia władzy. „Teksty Drugie”
1992, nr 1/2, s. 55.
Zob. T r z y n a d l o w s k i, op. cit., s. 108–109.
Polski ruch futurystyczny już w pierwszym manifeście dał się poznać jako antykapitalistyczny.
Zob. S t e r n, W a t, op. cit., s. 4.
Zob. T. B e n n e t t, Formalizm i marksizm. Przeł. W. S z w e b s. W zb.: Socjologia literatury. Antologia. Red. G. J a n k o w i c z, M. T a b a c z y ń s k i. Kraków 2005, s. 340.
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burżuazja, dzięki łatwości wynikającej ze zrozumienia mechanizmów języka, doświadczała go jako
czegoś własnego. Czuła się w nim zadomowiona, obeznana z jego działaniem. Klasy podporządkowane
natomiast otrzymywały ten język w postaci wydzielonej, jako przekazywany odgórnie [...], doświadczały go jako języka wykluczenia i ograniczenia w stosunku do „nadrzędnego” języka literackiego, z którego zostały, na skutek swojej przynależności klasowej, formalnie wyłączone26.

Zgodnie z tym futurystyczne zakwestionowanie konsensusu „neutralności”
języka oraz towarzyszącą jej destabilizację rządzących nim zasad należałoby nazwać
subwersywną próbą podzielenia postrzegalnego (sensible) na nowo, przenicowaniem
granic przebiegających między tym, co właściwe dla języka literackiego, a tym, co
uznawano za nielogiczne i napiętnowano jako nieodpowiednie27. „Każdy może być
artystą”, „sztuka muśi być jedyńe i przede wszystkim ludzką, tj. dla ludźi, masową,
demokratyczną i powszechną”, przekonywał Jasieński, zarazem godząc w społeczny elitaryzm tego zawodu, jak dając wyraz świadomości, że język nigdy nie będzie
medium przezroczystym28. Wyzwolenie go z ciasnych struktur urzędniczej logiki
przybiera w tym wypadku formę radykalnego egalitaryzmu, obala obowiązujący
reżim przedstawieniowy oraz, ustanawiając powszechność dostępu do współtworzenia dyskursów, daje możliwość uformowania się nowej podmiotowości29. Jak
powiada badacz ruchów awangardowych Sascha Bru, to m.in. właśnie dzięki obserwacji futurystycznych ingerencji w tworzywo językowe udało się Antoniowi
Gramsciemu oszlifować własną teorię hegemonii – stwierdził on, że u zarania każdej walki o wyzwolenie społeczne powinno być wynalezienie nowego, kontrhegemonicznego języka sporu 30. Rewolucyjny potencjał rozsadzenia struktury idiomu
został zresztą świetnie odczytany także przez politycznych adwersarzy futurystów.
Nie są to wolne a niewinne żarty [...]. Czyliż taką „literaturą” karmiony umysł nie przejmie łatwo
anarchistycznych teoryj? Czyż nie jest to wszystko obliczone na przygotowanie gruntu do posiewu
bolszewizmu? Czyż ci „poeci” nie są apostołami z łaski emisariuszów Trockiego?

– niepokoił się np. na łamach „Rzeczypospolitej” Maciej Wierzbiński, konserwatywny pisarz związany z Narodową Demokracją31. Słowem, płynące pod adresem futurystów oskarżenia o bolszewizm były pospolitymi argumentami prawicy przeciwko pierwszej polskiej awangardzie32.

26

27
28
29
30
31
32

Ibidem, s. 342. Źródła takiego rozumienia języka przez futurystów możemy dopatrywać się w docenionej przez Marinettiego filozofii F. N i e t z s c h e g o, który podniósł podobny problem np.
w dziele O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie (w: Pisma pozostałe. Przeł. B. B a r a n.
Kraków 2004, s. 164). Zob. K. T k a c z y k, W poszukiwaniu nowego języka. Rzecz o włoskich futurystach, rosyjskich kubofuturystach i niemieckich dadaistach. „Studia Germanica Gedanesia”
t. 17 (2008).
J. R a n c i è r e, Polityka literatury. Przeł. J. F r a n c z a k. W zb.: Socjologia literatury. Antologia.
Kraków 2015.
J a r o s i ń s k i, Literatura i nowe społeczeństwo, s. 66.
Zob. R a n c i è r e, Polityka literatury, s. 373.
S. B r u, Morbid Symptoms: Gramsci and the Political Rhetoric of Futurism. „Journal of Applied
Statistics” 2005, nr 13.
M. W i e r z b i ń s k i, Głupota czy zbrodnia. „Rzeczpospolita” 1921, nr 341, s. 3. Zob. G a z d a,
Futuryzm w Polsce, s. 108.
Zob. np. Z. P i e ń k o w s k i: Z niwy futurystycznej. „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1919, nr 198,
s. 2; Futuryzm poetycki. „Gazeta Warszawska” 1919, nr 165, s. 3.
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Skoro mowa o podzielanej przez futurystów świadomości pielęgnowania przez
język hierarchicznych urządzeń, zatrzymajmy się na chwilę przy Arystotelesowskiej
definicji istoty politycznej, do której tak często wraca w swoich pismach Rancière33.
Według I księgi Polityki zwierzęciem politycznym jest ten, kto potrafi posługiwać
się mową, czyli logosem, dyskursem, zwierzę niepolityczne jest zaś pozbawione
mowy i jedyne, czym dysponuje, to phônê, głos, którym nie da się mówić o tym, co
pożyteczne i sprawiedliwe, ale wyłącznie wyrażać radość i ból34. Dochodzi tu więc
do rozróżnienia podmiotu oraz przedmiotu życia politycznego. Tego rodzaju przedmiotem, według Arystotelesa, okazują się np. tacy zdominowani, jak niewolnicy,
kobiety i rzemieślnicy; ci, których głos jest niesłyszalny i których wykluczono poza
tak ustalony porządek, relegując ich tym samym ze sfery publicznej do prywatnej35.
Ujmując problem w kategoriach używanych przez Rancière’a, twierdzę, że apelując
o odrzucenie „mieszczańskiego” logosu i zastępując go intensywnością krzyku,
zamiast toczyć walkę o uznanie tego ostatniego za pełnoprawną mowę futuryści
usiłowali stworzyć taką horyzontalną formę podmiotowości, która byłaby ufundowana przez uprzywilejowanie ludowego phônê, rozumianego w tym wypadku jako
„język równych”. Takie podejście do komunikacji urzeczywistniło się tak w teorii,
jak i w praktyce artystycznej polskiego ruchu, bodaj najintensywniej manifestując
się w prymitywistycznej liryce Sterna oraz – w nieco bardziej uporządkowanej formie – znajdując upust w twórczości Jasieńskiego. W znanym wierszu Zmęczył mnie
język pisał on:
Puśćće, bo będę kszyczał jak ham!
I walę pięśćą w twardy parapet.
W mieszkańu moim ńe takie mam
tapety z wierszy i wiersze z tapet!
Poezjo! Utszymanko eleganckih panuw!
Anemiczńi, nerwowi, bladźi masturbanći!
Precz! Hcę dźiś sławić czarnyh, ordynarnyh hamuw,
co ńe potrafią France’a odrużńić od francy!
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Stwożę wam sztukę nową, sztukę czarnyh miast.
Będźe mocna, jak wudka, i dobra, jak pierńik.
Zdźiwićie śę, że tyle jest na ńebie gwiazd,
któryh żaden wam pszedtem ńe odkrył Kopernik36.

Wygląda więc na to, że poezję – „utrzymankę eleganckich panów”, ma zastąpić
zupełnie nowa, demokratyczna twórczość37. Nowy język, krzyk motłochu, który
33
34

35
36
37

J. R a n c i è r e: Estetyka jako polityka. Przeł. J. K u t y ł a, P. M o ś c i c k i. Warszawa 2007, s. 24. –
Dziesięć tez o polityce, s. 30.
Zob. interesujące uwagi S t e r n a (Bruno Jasieński, s. 61), wedle których jednym z celów futurystycznego ataku na tradycję był właśnie logos, symbolizujący konserwatywny stosunek do hierarchii oraz kultury.
Zob. J. R a n c i è r e, Nienawiść do demokracji. Przeł. M. K r o p i w n i c k i. Warszawa 2008,
s. 70–76.
B. J a s i e ń s k i, Bruno Jasieński: „But w butonierce”. W: Poezje zebrane. Wstęp, oprac. B. L e nt a s. Współpr. M. O g o n o w s k a. Gdańsk 2008, s. 216.
Zob. A. K r z y c h y l k i e w i c z, The Grotesque in the Works of Bruno Jasieński. Bern 2006, s. 82.
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wywróci na nice zastany porządek policyjny, czyli – jak mówi Rancière – metodykę
dystrybuowania hierarchii w społeczeństwie oraz sposób jej legitymizacji, i wytyczy
szlak wiodący poza horyzont zakreślony przez kanoniczną wiedzę38. I choć nie
otrzymaliśmy w spadku po polskim futuryzmie zbyt wielu udanych realizacji słów
na wolności, które wzorcowo spełniłyby postulat rozsadzenia imperatywnej logiki
języka, to teoria opracowana przez członków ruchu odcisnęła piętno na nieco już
bardziej skonkretyzowanych rewolucyjnych żądaniach zawartych w tekstach programowych oraz – co równie ważne – wpłynęła na przekonanie futurystów, że
sztuka, zmieniając dynamikę obowiązującego reżimu przedstawieniowego, zdolna
jest sprokurować rzeczywisty przełom39. Wszak punktem wyjścia do proponowanej
przez futurystów rekonstrukcji życia społecznego miało być przejęcie środków
produkcji, także tej artystycznej:
W celach wyżej wymieńonych [chodzi o doprowadzenie do zmiany – K. P.] społeczeństwo polskie muśi
samo wźąć w swoje ręce nadzur i kontrolę nad całokształtem dotyhczasowego żyća społecznego i wszelką
produkcją [...]. Jako pierwszy i końeczny krrok – kontrola nad wszelką produkcją artystyczną. [J 14]

Poprowadziło to futurystów do wniosku, że miejscem sztuki powinna być ulica,
a nowość i powszechność – forpocztą wszelkiej artystycznej kreacji40. Innymi słowy,
celem ich dążeń było uspołecznienie sztuki, które dalece wykraczałoby poza znaczenie samej tylko masowości i obecności, jak to ujmowali, „latających poezokoncertów i koncertów w pociągach, tramwajach, jadłodajniach, fabrykach, kawiarniach” etc. (J 11). Sztuka jako taka miała rozwijać się dzięki tłumowi, być – jeśli
można tak powiedzieć – jego następstwem w tym sensie, że wielość powinna ją
współtworzyć41. „Ńe potszeba nam dla naszej sztuki pośrednikuw. Sami potrafimy
być jednocześńe jej twurcami, szeżyćelami i wyznawcami” – pisał Jasieński42. Ściągnięte z piedestałów dzieła, wyprowadzone ze swoich dotychczasowych świątyń,
takich jak opery, teatry, galerie i pałace, miały konstruować nową rzeczywistość
społeczną, w której szeroko dostępna sztuka byłaby współtworzona i współprzeżywana przez masy, a nie produkowana na zamówienie klas wyższych przez elitarne
grono artystów odosobnionych w swych pracowniach. Zniesienie przez futurystów
tzw. instytucji sztuki, jak określił ją Peter Bürger43, pociągało za sobą unieważnienie hierarchii sztuk i sposobów ekspresji artystycznej, takiego podziału sensible,
który jasno wskazuje na to, co jest wulgarne, niskie i ludowe i co należy za prawdziwą sztukę uznawać44. Nie można również wykluczyć, że to właśnie były korzenie
fascynacji polskich futurystów ludowością (Młodożeniec, Czyżewski, Jasieński
w Słowie o Jakubie Szeli) i prymitywem (Stern)45.

38
39
40
41
42
43
44
45

J. R a n c i è r e, Disagreement Politics and Philosophy. Transl. J. R o s e. Minneapolis 1998,
s. 24–42.
Zob. G r a f, op. cit., s. 428–445. – J a r o s i ń s k i, wstęp, s. CII–CVI.
Zob. L e e, op. cit., s. 57.
Zob. S t e r n, Bruno Jasieński, s. 56.
B. J a s i e ń s k i, Mańifest w sprawie krytyki artystycznej. W zb.: Antologia polskiego futuryzmu
i Nowej Sztuki, s. 24.
P. B ü r g e r, Theory of the Avant-Garde. Transl. M. S h a w. Minneapolis 1984, s. 83.
Zob. J a r o s i ń s k i, wstęp, s. IX–XII.
Zob. M. R a w i ń s k i, „Słowo o Jakubie Szeli” Brunona Jasieńskiego wobec folkloru. „Pamiętnik
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Teorie alogicznego języka, eksperymentu oraz umasowienia sztuki otworzyły
drogę do dowartościowania przez futuryzm klas wykluczonych, motłochu, którego
znaczenie ruch ten wysoce następnie zniuansował w swojej praktyce poetyckiej46.
Kiedy konserwatyści, jak często wspominani przy tej okazji José Ortega y Gasset
czy Florian Znaniecki w Polsce47, dopatrywali się w upodmiotowieniu mas zwiastuna destabilizacji urządzeń ufundowanych na władzy urodzenia i bogactwa,
futuryści widzieli w owych masach siłę mogącą położyć kres porządkowi opartemu
na rządach „idiotów stotnych i kapitalistów”, jak w 1920 roku stanowczo ujęli to
Anatol Stern z Aleksandrem Watem48. Kilka miesięcy później, w manifeście Do
narodu polskiego w sprawie natychmiastowej futuryzacji żyća, tekście, choć podpisanym przez Jasieńskiego, to będącym wynikiem pracy połączonych środowisk
futurystów krakowskich i warszawskich, radykalnie rozwinięto tę problematykę49:
Czas oprużńić postumenty, oczyśćić place, pszygotować miejsca tym, ktuży idą.
[...]
Pszystępujemy do budowańa nowego domu dla rozszeżonego Narodu Polskiego, ktury w starym
pomieśćić już śę ńe może. [...]
[...]
Wielkie przesuńęće śę warstw na Wshodźe i Zahodże trwa. Do głosu dohodźi nowa śiła – uświadomiony proletariat. Zaczyna śę wielkie pszewartościowańe wartośći. Mieżą śę wszystkie prawości i ńeprawości 1000-wiekowej za jego plecami, jego kosztem wytwożonej kultury. [J 9–10]
Zwracamy śę do tzw. ludźi nowyh, tj. ńe zakażonych jeszcze luesem cywilizacji, kturych wojna
wszehświatowa wyżućiła na powieżhńę i do kturyh społeczeństwo stare odnośi śę ćągle jeszcze ńesłuszńe
jak do bękartuw. My, futuryści, pierwśi wyćągamy rękę braterstwa do „ludźi nowyh”. Ońi będą tym
zdrowym, odżywczym sokiem, ktury odświeży starą, wyradzającą śę rasę ludźi wczorajszyh, tą bolesną,
końeczną szczepionką, kturą wielki kataklizm dźejowy zaszczepił całej rozkładającej śę i zaczynającej
już cuhnąć Europie pszedwojennej. [J 15]

To, co w tekście autorstwa Sterna i Wata zostało skwitowane przy użyciu zaledwie kilku słów, w późniejszym manifeście Jasieńskiego uległo bezwzględnemu
skonkretyzowaniu. Oto nad horyzontem, ogłaszają futuryści, wschodzi uświadomiony proletariat, nowa, postępowa klasa50. W przeciwieństwie do „ludźi wczorajszyh”, pogardliwie spoglądających nań z wyższych szczebli drabiny społecznej, nie
jest on obarczony ani wielowiekową tradycją, ani żadnym z mieszczańskich nawyków, które przywiodły Europę do gnicia moralnego, a w rezultacie – do „kataklizmu
dźejowego” Wielkiej Wojny. Pojawienie się proletariatu jako pierwszorzędnego aktora teatru dziejów miało doprowadzić do wyrównania rachunku krzywd i ostatecznej – zapewne negatywnej – oceny kultury opartej na wyzysku jednej klasy przez
drugą i dzięki niemu powstałej. Zacytowany fragment manifestu Jasieńskiego za-

46
47
48
49
50

Literacki” 1971, z. 1. – S. B u r k o t, Stanisław Młodożeniec. Rzecz o chłopskim futuryście. Warszawa 1985. – M. S t ę p i e ń, Polska lewica literacka. Warszawa 1985.
Zob. A. W ó j t o w i c z, Czarne i czerwone. Masy ludzkie w poezji polskiego futuryzmu. „Praktyka
Teoretyczna” 2019, nr 3, s. 31.
J. O r t e g a y G a s s e t, Bunt mas. Przeł. P. N i k l e w i c z. Zakrzewo 2016. – F. Z n a n i e c k i,
Upadek cywilizacji zachodniej. Poznań 1921.
S t e r n, W a t, op. cit., s. 4.
Zob. L e e, op. cit., s. 64.
Zob. ibidem, s. 57.
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sługuje na uwagę nie tylko dlatego, że udanie nawiązuje do rewolucyjnych apeli
futurystów rosyjskich; ich tezy nie zostały powtórzone, ale przetransponowane,
przysposobione do warunków panujących w międzywojennej Polsce. W tych okolicznościach na pierwszy plan wysuwa się obietnica budowy „nowego domu dla
r o z s z e ż o n e g o [podkreśl. – K. P.] Narodu Polskiego”. Mając świadomość, iż
polscy futuryści nie taili zainteresowania ludem i jego historią, można przypuszczać,
że chodzi tu o amplifikację szlacheckiego pojęcia narodu, którego pole semantyczne nie obejmowało swym zakresem takich grup społecznych, jak chłopstwo czy
motłoch miejski51.
Badając kulturę polskiego międzywojnia, nie można zapomnieć, że w latach
następujących po zaprowadzeniu w Europie porządku wersalskiego przetoczyła się
przez Polskę fala protestów, strajków i zamieszek w podobnym stopniu inspirowanych przez robotników wiejskich i proletariat, które – choć rozproszone i pozornie
ze sobą niezwiązane – łączył postulat zreformowania polskiego społeczeństwa52.
Ów niepokój szczególną formę przybrał na terenach wiejskich, gdzie programowi
pozytywnemu nieraz towarzyszył resentyment powodowany przez wspomnienie
pańszczyzny53. Jak pisał w swoich pamiętnikach ówczesny przywódca ruchu ludowego Wincenty Witos, „chłopi bali się Polski [niepodległej – K. P.] niesłychanie,
wierząc, że z jej powrotem przyjdzie na pewno pańszczyzna i najgorsza szlachecka
niewola”54. Witos nie był zresztą w swoich twierdzeniach odosobniony; poglądu, że
relacje społeczne panujące nad Wisłą stanowiły coś w rodzaju „przedłużonego”
feudalizmu, bronił po latach np. Czesław Miłosz55.
Bez wątpienia, pomimo że wyzysk feudalny ostatecznie zniesiono na terenie
Polski w drugiej połowie XIX wieku, ówczesnym elitom nie udało się skutecznie
wyegzorcyzmować towarzyszącego mu „upiora”56. Jeżeli moje intuicje są słuszne,
to „rozszeżenie” znaczenia pojęcia narodu i wpisanie w jego zakres tych, którzy albo
byli zeń wyobcowani, albo nie czuli się częścią rozumianej w taki sposób wspólnoty, nie tylko świadczyłyby o tym, że futurystyczne wizje przyszłości wzniesiono na
51

52

53

54
55
56

Zob. M. Ł u c z e w s k i, Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej. Toruń 2012. – M. R a u s z e r,
Dwa ciała króla i naród polityczny. Kształtowanie się tożsamości chłopskiej w kontekście procesów
narodowotwórczych. „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2018.
Aby wymienić tylko najważniejsze, przypomnijmy o niepokojach na wiejskich terenach Lubelszczyzny na przełomie 1918 i 1919 roku, o strajku kolejarzy w Poznaniu w 1920 roku czy o rozruchach
głodowych w Rawiczu (1921). Najbardziej znane z ludowych wystąpień Dwudziestolecia to tzw.
powstanie krakowskie z 1923 roku, które wywarło wpływ m.in. na radykalizację Jasieńskiego.
Warto dodać, że wszystkie te wystąpienia spotkały się z gwałtownymi reakcjami władzy i zostały
brutalnie stłumione przez wojsko. Zob. G a z d a, Futuryzm w Polsce, s. 101.
W pierwszych dekadach XX wieku ukazało się wiele pism, broszur i druków ulotnych, w których
pańszczyzna wraz z możliwością powrotu feudalizmu pełni funkcję politycznego argumentu. Teksty te ujmują ją odmiennie, w zależności od interesów reprezentowanych przez autora. Zob. np.
M. L u ś n i a [właśc. K. K e l l e s - K r a u z], Czy teraz nie ma pańszczyzny. Londyn 1897. – I. K ł op o t o w s k i, Kłamstwo! Pańszczyzna nigdy nie wróci! Lublin 1905. – K. J e l i t c z y k, Czy pańszczyzna wróci? Warszawa 1916. – H. G o d l e w s k i, Kto chce zaprowadzić w Polsce pańszczyznę.
Płock 1919. – Socjaliści chcą zaprowadzić nowy rodzaj pańszczyzny. B. m., 1919.
W. W i t o s, Moje wspomnienia. Wstęp, oprac. E. K a r c z e w s k i. J. R. S z a f l i k. Warszawa 1988,
s. 102. Dzieła wybrane. T. 1.
Cz. M i ł o s z, Wyprawa w Dwudziestolecie. Kraków 1999, s. 267.
Zob. np. A. L e d e r, Prześniona rewolucja. Warszawa 2014.
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stabilnym fundamencie egalitaryzmu, ale ponadto nasuwałyby przypuszczenia, iż
członkowie polskiego ruchu widzieli słuszność także w symbolicznym uzasadnieniu
nowego porządku polegającego na rezygnacji z wykluczenia jako gestu fundującego wspólnotę. Możemy to zaobserwować chociażby w jednoznacznym odtrąceniu
przez futurystów rekwizytów kojarzonych powszechnie z klasą dominującą: „Odżucamy parasole, kapelusze, melońiki, będżemy hodźić z odkrytą głową. Szyje gołe.
Tszeba, aby każdy jak najbardźej śę opalił” (J 10). Warto wobec tego przypomnieć,
że opalenizna i smagła cera nie mieściły się w szlacheckim kanonie piękna i były
powszechnie traktowane jako cechy dystynktywne ludu. Jeszcze w roku 1894,
czyli niespełna ćwierć wieku przed pojawieniem się futurystycznych tendencji
w polskiej poezji, antropolog i etnograf Władysław Olechnowicz w dziele Charakterystyka antropologiczna szlachty drobnej udowadniał, że alabastrowa skóra znamionuje szlachtę w przeciwieństwie do typowej dla chłopów śniadości57.
Rewolucyjny projekt polskiego futuryzmu za cel stawiał sobie zniesienie podziału na podmiot życia politycznego i przedmiot władania nie tylko w aspekcie grup
czy klas społecznych, ale również, gdy chodziło o hierarchie towarzyszące płciom:
Rozrużńamy spomiędzy dźeł sztuki arhitektońicznej, plastycznej i tehńicznej – KOBIETĘ – jako
doskonałą maszynę rozrodczą.
Kobieta jest siłą ńeobliczalną i ńewyzyskaną przez swuj wpływ ńebywały. Domagamy śę bezwzględnego ruwnouprawńeńa kobiet we wszystkih dźedźinah żyća prywatnego i publicznego.
Przede wszystkim ruwnouprawńeńa w stosunkah erotycznyh i rodźinnyh.
Liczba małżeństw ńe żyjących ze sobą, rozhodzącyh śę oficjalńe lub nieoficjalńe dośęga rozmiaruw
zatrważającyh dla pożądku społecznego.
Jako jedyny sposub zapobieżeńa i powstszymańa tego procesu uważamy ńezwłoczne wprowadzeńe rozwoduw. [J 13–14]

Podstawową trudnością w analizie stosunku polskich futurystów do równouprawnienia są sformułowania wskazujące na rzekome pokrewieństwo kobiety
i maszyny. Otóż, z jednej strony, można mówić o przyznaniu kobiecie uprzywilejowanej pozycji przez zrównanie jej z dziełem techniki, która w futurystycznym rekwizytorium była podstawowym obiektem fascynacji oraz źródłem refleksji modernizacyjnej, a w fallocentrycznej logice zarezerwowaną dla mężczyzn przestrzenią
(kultura i technika) przeciwstawianą kobiecej zmysłowości (natura), z drugiej
zaś – pozwala to odczytać postulat równouprawnienia jako zakorzeniony w tradycyjnym dyskursie rycerskiego opiekuna i sprawiedliwego ojca 58. Pamiętając, że

57

58

Ma to związek ze szlacheckim mitem etnogenetycznym. Genealogię chłopską wywodzono od ciemnoskórego Chama, biblijnego syna Noego; wedle tradycji judeochrześcijańskiej jego potomkowie zostali przeklęci i skazani na niewolnictwo przez patriarchę, stając się tym samym protoplastami, oprócz polskiego chłopstwa, także dzisiejszych ludów Afryki Północnej. Własne pochodzenie szlachta wywodziła z kolei od potomków drugiego syna Noego – jasnowłosego i jasnoskórego Jafeta, któremu m.in. potomkowie Chama zobowiązani byli służyć. Zob. C. K i d d, British
Identities before Nationalism: Ethnicity and Nationhood in the Atlantic World, 1600–1800. Cambridge
1999, s. 29. – W. K u l i g o w s k i, Chamska historia Polski. Tezy i antytezy. „Czas Kultury” 2016,
nr 3, s. 72. – K. P o b ł o c k i, How Poles Became White. W: C. T. J a s p e r, J. M a l i n o w s k a,
Halka/Haiti. 18°48'05''N 72°23'01'' W. Red. M. M o s k a l e w i c z. Warszawa 2016, s. 108–111.
O problemach, jakie sprawiało futurystom przezwyciężenie tradycji, zob. m.in. G r a f, op. cit.,
s. 63–82.
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„polska kultura narodowa jest kulturą wybitnie męską”, stoję na stanowisku, iż
kontekstualna analiza emancypacyjnego projektu polskiego futuryzmu pozwala
wyjaśnić tę ambiwalencję oraz ukazać właściwy potencjał propozycji sformułowanej
przez członków ruchu59. W parze z żądaniami równouprawnienia kobiet w życiu
społecznym i politycznym60 szło bowiem zasygnalizowanie konieczności zrównania
ich z mężczyznami w stosunkach erotycznych oraz prawnego usankcjonowania
rozwodów61. Jest to tożsame z częściowym przynajmniej zakwestionowaniem takiego sposobu organizacji produkcji, który opiera się na darmowej pracy opiekuńczej i afektywnej kobiet w ramach instytucji małżeństwa62. Postulaty dotyczące
tych dwu ostatnich spraw należałoby w związku z tym uznać za wymierzone w system rytuałów i zakazów, jakimi patriarchat obwarował kobiecą seksualność, oraz
za zgodne z programami niektórych polskich działaczek feministycznych, dowodzących – jak np. Zofia Nałkowska czy Irena Krzywicka – że równość w sferze seksualnej jest jednym z trudnych do zbagatelizowania czynników mających umożliwić
kobietom poskromienie męskiej dominacji i zyskanie silnej podmiotowości63.
Na uwagę zasługuje również pominięte, jak dotąd, zestawienie kobiety z dziełem
sztuki. Choć zestawienie takie przywodzi na myśl charakterystyczną dla modernizmu estetyzację i uprzedmiotowienie kobiecości, co wyraźnie odbiega od powszechnie znanych bezkompromisowych modeli emancypacji, to warto przypomnieć, że
futuryści byli przekonani, iż dzieło sztuki – czy to materialne, czy niematerialne – jest
w stanie sprokurować dziejową zmianę. Wynikałoby z tego, że uwydatnienie konieczności emancypacji kobiet oraz destabilizacji umocowanego w tradycji sposobu
dystrybucji ról społecznych można traktować jako spiritus movens „futuryzacji”,
czynnik stymulujący powstanie potencjalnego społeczeństwa horyzontalnego. Warto przy tym podkreślić, że pomimo wszystko stanowisko futurystów było w niektórych aspektach bliskie wielu postulatom ówczesnego radykalnego feminizmu,
szczególnie jeśli mowa o postrzeganiu koncepcji miłości romantycznej jako formy
59
60
61

62

63

Zob. M. J a n i o n, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków 2017, s. 267.
Zob. M. Ł y s k o, Udział kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej Polskiej. „Miscellanea Historica-Juridica” 2015, nr 1.
W międzywojennej Polsce nie było ujednoliconych norm prawa, które obowiązywałyby w całym
kraju. Rozwody, zamiast podlegać jurysdykcji państwa, leżały w kompetencjach sądów kościelnych
i były regulowane przez prawo kanoniczne, co w wielu wypadkach wykluczało ich uzyskanie. Jedynym wyjątkiem, gdzie unieważnienie małżeństwa zależało od decyzji sądu cywilnego, były ziemie
dawnego zaboru pruskiego. Owocowało to rosnącą popularnością tzw. turystyki rozwodowej.
Więcej na ten temat zob. A. F a s t y n, Przeszkoda katolicyzmu (impedimentum catholicismi) w prawie województw południowych II Rzeczypospolitej. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2014, nr 2.
Zob. M. F o u c a u l t, Seksualność i władza. W: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Przeł.
D. L e s z c z y ń s k i, L. R a s i ń s k i. Warszawa–Wrocław 2000, s. 205–206. – K. T h e w e l e i t,
Męskie fantazje. Przeł. M. F a l k o w s k i, M. H e r e r. Przekł. przejrzał A. Ż y c h l i ń s k i. Warszawa 2015, s. 314–315.
Można doszukać się w tym pewnego wpływu pism poświęconych równouprawnieniu kobiet, które
towarzyszyły żywiołowi rewolucji rosyjskiej. Zob. np. A. K o ł ł o n t a j: Rodzina w ustroju robotniczym. Przeł. P. S t r ę b s k i. Warszawa 2006. Na stronie: http://marksizm.edu.pl/wydawnictwa/
wspolczesna-mysl-marksistowska/aleksandra-kollontaj/rodzina-w-ustroju-robotniczym/ (data
dostępu: 1 II 2020); Stosunki między płciami a walka klas. Przeł. M. T u r o w s k i. Warszawa 2007.
Na stronie: http://marksizm.edu.pl/wydawnictwa/wspolczesna-mysl-marksistowska/aleksandra-kollontaj/stosunki-miedzy-plciami-a-walka-klas/ (data dostępu: 1 II 2020).
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władzy i represji nałożonej na kobiecą seksualność64. Uwyraźniło się to m.in. w futurystycznej krytyce „tragedii seksualnych à la Przybyszewski” (J 14) oraz w wezwaniach do podjęcia przez kobiety inicjatywy na tej płaszczyźnie, co było równoznaczne z wyzwoleniem od konieczności usprawiedliwiania przez nie swojej aktywności seksualnej miłością czy powinnościami małżeńskimi i – przynajmniej
w pewnym stopniu – zwalniało ciało kobiety z zależności wobec terytorium męskiego pożądania, sankcjonując zarazem autonomię kobiecego pragnienia65.
Jeżeli mowa o stosunku futurystów do problemu emancypacji, naszej uwadze
nie powinno umknąć również to, że fetyszyzowana przez nich masa to siła wybitnie
sfeminizowana. Jak powiada Klaus Theweleit, tłum, nielogiczna, „naturalna dzikość
[...] pozostaje w stosunku do świata kultury w podobnej relacji, jak w patriarchacie
kobieta do mężczyzny”, w związku z czym zanegowanie przez awangardzistów
mieszczańskiego/męskiego indywidualizmu można uznać także za protest wymierzony w uświęcone tradycją galwanizowanie męskości jako jedynej siły kulturotwórczej66. Uprzywilejowana przez polski futuryzm niespokojna wielość okazuje się
zatem heterogeniczną mieszaniną, w której na równych prawach występują jako
składniki i mężczyźni, i kobiety. Pomimo to podkreślmy raz jeszcze, że zbiór postulatów równouprawnienia płci, który towarzyszył polskiemu futuryzmowi, nie był
zupełnie spójny, stosunkowo mocno trzymał się logiki patriarchatu, a wyraźnej
próbie jej przełamania przez członków ruchu towarzyszył tylko częściowy sukces.
Jak się więc wydaje, miało to wiele wspólnego z nieuświadomionym podtrzymywaniem przez uczestników ruchu „starych modeli”, mimo wypełnienia ich nową treścią,
o czym pisała choćby Aleksandra Kołłontaj, analizując nieudane próby przenicowania patriarchatu podejmowane w efekcie rewolucji rosyjskiej67.
Aby doprowadzić do skutku swój aporyczny projekt i stworzyć społeczeństwo
wolne od hierarchii, futuryści planowali powołać ogólnopolskie stronnictwo, inkluzywną partię „ludzi wdźerających śę w jutro” (J 16). Jej działaczem mógł zostać
każdy bez względu na płeć, narodowość czy pochodzenie, wystarczyło, by przyszły
członek tak jak założyciele „pszeżywał instynktowńe moment obecnego prześileńa
ogulnokulturalnego” lub szukał linii ujścia wiodącej poza rozwarstwiony świat
rządzących i rządzonych (J 15). „Każdy odtąd może stać śę twurcą własnego żyća
i żyća ogulnego” – zapowiadali z emfazą futuryści (J 16), wskazując następnie na
sam sposób organizacji swojego stronnictwa:
Każdy może być wodzem i ńikt ńe może być wodzem. Decentralizacja jak najszersza. Ńe znamy
leaderuw ani szeregowcuw, każdy jest ruwnym pracowńikiem bojującego żyća.
[...]
[...] (nazwisk ńe potszebujemy – istńeją tylko ruwńi, świadomi i powszechńi) [...]. [J 16]68

Ów krok w kierunku uczynienia ruchu masowym miał przyczynić się do uformowania tak drogiego futurystom ludu w siłę polityczną, tj. rewolucyjną partię,
64
65
66
67
68

Zob. K. M i l l e t, Teoria polityki płciowej. W zb.: Nikt nie rodzi się kobietą. Red., przekł. T. H oł ó w k a. Warszawa 1982, s. 76.
Zob. T h e w e l e i t, op. cit., s. 370.
Ibidem, s. 541–543.
K o ł ł o n t a j, Stosunki między płciami a walka klas, s. 8.
Zob. też J. N. M i l l e r, Kryzys egotyzmu. „Almanach Nowej Sztuki” 1925, nr 1, s. 47.
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która byłaby zdolna wprowadzić w życie idealny świat, leżący dotychczas w dziedzinie ewentualności. Futurystyczny projekt wejścia w „nowoczesność” w żadnym
razie nie był ahistoryczny. Przeciwnie, członkowie polskiego ruchu postrzegali go
jako szansę, która przyszła wraz z kataklizmem Wielkiej Wojny oraz towarzyszącym
jej rozluźnieniem gorsetu mieszczańskiej obyczajowości; przed 1918 rokiem, pomimo wszelkich znamion kryzysu, wciąż jeszcze wydawał się on zrośnięty z dominującymi formacjami dyskursywnymi69. Nie bez przyczyny mówili więc o projekcie
„futuryzacji” zaledwie jako o potencjalności, która wprowadza w stary porządek
zakłócenie, dopuszczając „możliwość nowej możliwości”, jak powiedzielibyśmy nawiązawszy do filozofii Alaina Badiou. O tym, czy owa „futuryzacja” skatalizuje
zmianę, czy zostanie zapamiętana jako kolejna niewykorzystana szansa wyłonienia
się nowego podmiotu politycznego, miała zadecydować skuteczność wysiłku wytwarzania towarzyszącej jej wiedzy:
żyće polskie wstąpiło w zupełńe nową fazę i ocknęło śę wobec miliona czyhającyh u dżwi zagadńeń,
o kturyh wczoraj jeszcze ńe było po prostu czasu myśleć, a na kture dźiś już tszeba dać bezwłoczną
i kategoryczną odpowiedź, jeżeli ńe hcemy, aby fale nabiegające znuw nas zalały [...].
[...] Jeżeli ńe stać nas na stwożeńe nowyh kategorii, [...] ńe ostoimy śę.
[...]
[...] Jeżeli nie hceće być narodem ostatńim w Europie, a pszećiwńe, narodem pierwszym, przestańće raz karmić się starymi ohłapami z kuhńi Zahodu (stać nas na swoje własne menu). [J 8–9]70

Jasieński wrócił do tego problemu w słynnym tekście podsumowującym polski
futuryzm:
Kiedy w r. 1918, po powrocie do Polski, zetknąłem się po raz pierwszy z Tytusem Czyżewskim –
widzieliśmy jasno jedno:
Bujne kotłujące się życie współczesne zerwało stawidła okopów i drutów kolczastych i wdarło się
w morze psychiki polskiej z niesłychaną siłą [...].
[...] Społeczeństwo, które nie wytworzy na czas nowych form organizowania, zostaje [...] przezwyciężone, pokonane, osiodłane przez moment życia współczesnego, którym nie jest w stanie kierować.
[...] Wprowadzenie maszyny w życie człowieka jako elementu n i e o d z o w n e g o, dopełniającego,
musiało pociągnąć za sobą przebudowanie gruntowne jego psychiki [...].
Przed na wskroś romantyczną psychiką polską wyrosło całe morze nowych przedmiotowych form
cywilizacji, w wytwarzaniu których nie brała bezpośredniego czynnego udziału. [...] Należało niezwłocznie [...] wytworzyć formy, które pozwoliłyby jej przyjąć spadek cywilizacji maszynowej nie jako martwy
bagaż, lecz jako własny wytwór wewnętrzny, inaczej, stworzyć formy, które by podporządkowały jej
maszynę71.

Innymi słowy, aby „nowe formy organizowania” mogły przynieść oczekiwaną
równość (według Majakowskiego, którego koncepcję rozwinął następnie Jasieński,
maszyna miała zająć miejsce, „jakie robotnikowi wyznacza w swym obrębie społeczeństwo kapitalistyczne” 72), ich upowszechnienie w życiu społecznym musiało

69
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71
72

Zob. E. H o b s b a w m, Wiek imperium 1875–1914. Przeł. M. S t a r n a w s k i. Warszawa 2015,
s. 297–308.
Zob. też T. C z y ż e w s k i, Pogrzeb romantyzmu – uwiąd starczy symbolizmu – śmierć programizmu.
W zb.: Antologia polskiego fututryzmu, s. 40.
J a s i e ń s k i, Futuryzm polski (bilans), s. 50–51, 60.
Ibidem, s. 53.
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zostać poprzedzone wyprodukowaniem kategorii i pojęć, które byłyby zdolne projektowaną rzeczywistość opisać i oswoić tak, by spodziewana powszechność techniki stała się motorem upodmiotowienia, a nie nową, nieznaną dotąd siłą, której
wyłonienie się cementowałoby jedynie istniejące urządzenia oraz immunizowało
imperatywny reżim przedstawieniowy przeciwko jakiejkolwiek oddolnej interwencji
w dystrybucję sensible. Język, nowy sposób nazywania i mówienia zarówno o przeszłości, jak o przyszłości oraz porzucenie zużytych kategorii opisu świata miał stać
u podstaw polityki rozumianej za Rancière’em jako „proces podważania istniejących
podziałów, zakłócania układu poprzez uzupełnianie go dodatkowym elementem:
udziałem we wspólnocie przyznanym tym, którzy byli z niej wykluczeni”73. Warto
przy tym dodać, że prospektywny projekt polskiego ruchu dotyczył tego, co partykularne: obszar aplikacji proponowanych przekształceń pokrywał się z granicami
uzyskanymi przez Polskę na początku lat dwudziestych XX wieku, a adresatem
futurystycznych poruczeń była, by użyć terminu Benedicta Andersona, „wspólnota wyobrażona” pod nazwą „rozszeżony Narud Polski” i to właśnie ona w zależności
od tego, jak w danym momencie precyzowali swój cel futuryści, miała być poddana
„radykalnej pszebudowie” i ulec quasi-akceleracjonistycznej futuryzacji74.
W takim kontekście ciekawe jest towarzyszące temu przedsięwzięciu zantagonizowanie Polski z Zachodem oraz próba przekreślenia konstelacji układającej się
na linii: hegemonia centrum – zależność peryferii 75. Obserwujemy u polskich futurystów sprzeciw wobec takiego projektu modernizacji, wpisanego głęboko w polską tradycję intelektualną 76, który to sprzeciw podtrzymywałby symboliczne
uprzywilejowanie krajów centrum i postęp utożsamiał nie z dokonaniem realnego przesunięcia peryferii w sfery aktualności czy rzeczywistej równości, ale z powierzchownie rozumianym awansem polegającym na „deorientalizacji” Polski,
czyli uznaniu jej przez Zachód za część nowoczesnego świata 77. Sprzeciw interesujący tym bardziej ze względu na nasilenie się dyskursów, które towarzyszyły
toczącej się w latach 1919–1921 wojnie polsko-bolszewickiej, jednoznacznie przeciwstawiając Polskę-Zachód barbarzyńskiej Rosji, czyli Azji 78. Wobec powyższego
uważam, że naczelnym celem modernizacyjnego aspektu pracy koncepcyjnej
polskiego futuryzmu był nie pościg za jakąś formą przyznania Polsce statusu
kraju centrum, ale anulowanie logiki centro-peryferyjnej. Jak wspomina znawca
rosyjskiego futuryzmu Harsha Ram 79, była to zresztą jedna z cech łączących różne światowe odmiany futuryzmu, wyrażająca się chociażby w projektach storpedowania obowiązującej hierarchii sztuk, stylów i tematów dzieł, w planach rozbi-
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J. F r a n c z a k, Jacques Rancière: historia literatury i polityka. „Teksty Drugie” 2012, nr 3, s. 188.
K. J a w o r s k i, Znani – nieznani, ale zawsze ciekawi. O listach Brunona Jasieńskiego do Stalina,
zapomnianym obliczu polskiego futuryzmu i nowych zjawiskach w literaturze popularnej (od Marii
H. Szpyrkówny do Philipa K. Dicka i Stephena Kinga). Kraków 2018, s. 76.
Zob. R a m, op. cit., s. 314.
Zob. J a n i o n, op. cit., s. 223–235.
Ibidem, s. 226–227. Zob. też E. W. S a i d, Orientalizm. Przeł. M. W y r w a ś - W i ś n i e w s k a.
Poznań 2018.
Zob. E. P o g o n o w s k a, Dzikie biesy. Wizja Rosji sowieckiej w antybolszewickiej poezji polskiej
lat 1917–1932. Lublin 2002.
R a m, op. cit., s. 314–320.
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cia splotu wykluczeń właściwych kapitalistycznym stosunkom produkcji czy
w symbolicznym uśmierceniu centrum – tego dokonał choćby Bruno Jasieński
w głośnej powieści Palę Paryż 80.
Reasumując: szereg postulatów i propozycji wprowadzenia radykalnych przeobrażeń w tkance społecznej międzywojennej Polski pozwala przypuszczać, że
polscy futuryści stawiali sobie cel, który dalece wykraczał poza samo tylko podrażnienie gustu mieszczańskiego odbiorcy. Choć trudno pominąć zarówno czytelne
rozbieżności w poglądach poszczególnych członków tego ruchu, jak też liczne
sprzeczności czy niedomówienia kryjące się w postulatywnej warstwie ich manifestów, to mając na względzie ponadprzeciętną wrażliwość futurystów na problematykę społeczną, za powinność badacza uważam uwypuklenie pozytywnych aspektów futurystycznej utopii. Nie przez przypadek również wprowadzam to pojęcie
dopiero teraz. Wszak, jak twierdzi Zygmunt Bauman, jest ono niepomiernie podatne na dewaluację, „zwiastując raczej koniec dyskusji, miast zapraszać do jej wszczęcia”81. Otóż, w istocie, każda utopia wskazuje na alternatywę, obnaża braki tego,
co rzeczywiste, i pozwala na rozważenie innej możliwości, projektuje nowy horyzont
zdarzeń w tym sensie, że przenosi marzenie o zmianie społecznej w sferę prawdopodobieństwa82. Jak przekonuje socjolog:
zuchwalstwo utopijnego wglądu w niezbadaną przyszłość, jego zdolność ignorowania ograniczeń i godzenia się na niepraktyczność przygotowuje glebę pod uprawę prawdziwie realnej polityki – takiej,
która korzysta z pełnego inwentarza możliwości, jakie teraźniejszość zawiera83.

Z tego właśnie powodu, jak sądzę, Helena Zaworska uznała koncepcję nowego
człowieka zaproponowaną przez futurystów za jedno z największych osiągnięć
pierwszej polskiej awangardy84. Pamięć o tym, że sen o powszechnej równości był
motorem napędzającym ich twórczość, sprawia, iż trudno o zupełną obojętność
wobec takiego stwierdzenia85. Tym bardziej że gorycz spowodowana fiaskiem owego prospektywnego projektu towarzyszyła im jeszcze lata po okresie bohaterskim
polskiego futuryzmu. W roku 1929 w poemacie Europa Stern pisał – jak się zdaje,
odarty ze złudzeń:
my
żrący mięso
raz na miesiąc
my oddychający
siarką
kosztowną siarką
jak powietrzem –
my
wlokący ulicami
rząd zapadłych brzuchów
[ . . . . . . . . . . . . . .]
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Zob. S. J a w o r s k i, Awangarda, s. 33.
Z. B a u m a n, Socjalizm. Utopia w działaniu. Przeł. M. B o g d a n. Warszawa 2010, s. 5.
Zob. R a n c i è r e, Dzielenie postrzegalnego, s. 106–107.
B a u m a n, op. cit., s. 10.
Z a w o r s k a, op. cit., s. 204.
Zob. G a z d a, Futuryzm w Polsce, s. 100–101.
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my –
przegramy
przegramy
przegramy
jak zwykle86

Zmierzając ku końcowi, twierdzę, że utopistyczny sprzeciw futurystów wobec
wszystkiego, co przeszłe, i dowartościowanie tego, co przyszłe, należałoby zinterpretować jako pewną formę niezgody na „nienowoczesność”, jako pozytywny projekt,
który ze względu na wyraźną awersję do zastanych form życia wspólnotowego, języka stabilizującego urządzenia wiedzy-władzy czy wertykalizujących społeczeństwo
praktyk władania zgłaszał ambicje do wytyczenia szlaku prowadzącego ku idealnej,
egalitarnej przyszłości87. Ta zaś była obietnicą nowego, bezprecedensowego porządku, który mógłby ziścić się dzięki odważnemu gestowi burzenia i rezygnacji z tego,
co przeszłe88. Nowy wspaniały świat wyłaniający się z tego modernizacyjnego scenariusza miał się urzeczywistnić dzięki gwałtownemu przyspieszeniu biegu dziejów
kryjącego się pod pojęciem futuryzacji. Był to więc porządek, który dało się osiągnąć
nie dzięki uporczywemu reformizmowi, ale gwałtownej rewolucji, niosącej równość
oraz szansę na postęp89. Otóż istotą zmiany, za którą opowiedział się polski futuryzm, było zawieszenie dotychczasowego porządku i nakreślenie jednej z możliwych
przyszłości, co da się obrazowo opisać poprzez nawiązanie do znanej koncepcji
Waltera Benjamina. Ślepy anioł historii miał charakteryzować się tym, że choć
posuwał się naprzód, jego wzrok skierowany był ku przeszłości. Jak sądzę, dobrze
oddaje to istotę quasi-akceleracjonizmu futurystów, z tą różnicą, że ich anioł odwraca się plecami do tego, co było, i zdaje się nie widzieć niczego poza nadchodzącym.
Abstract
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ORCID: 0000-0002-6600-3306
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A. S t e r n, Europa. W: Wiersze zebrane. Oprac. A. K. W a ś k i e w i c z. T. 1. Kraków 1985, s. 200.
Zob. G a z d a, Futuryzm w Polsce, s. 104–107.
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GENERAŁ I PANTOFELKI O „GENERALE BARCZU” JULIUSZA
KADENA-BANDROWSKIEGO
Powieść jest [...] epopeją świata opuszczonego przez bogów;
psychologię jej bohatera cechuje demonizm; jej obiektywność to
męskie i dojrzałe stwierdzenie, iż nigdy sens nie przeniknie do
końca rzeczywistości, ale że rzeczywistość pozbawiona sensu
obróciłaby się w nicość, do której nie ma dostępu istota1.
Rzeczą pożałowania godną jest smutne widowisko, którego
bohaterami są różne młode narody. Wobec tego, że, jak powiadają, Europa chyli się ku upadkowi, a zatem władza nad światem
wymyka się jej z rąk, każdy z tych narodów i narodków zaczyna
podskakiwać, dokazywać i stawać na głowie albo też prężyć się
i wypinać, przyjmując postawę osoby dorosłej, która potrafi sama
kierować własnym losem. Stąd też bierze swój początek cała gama
pojawiających się na świecie nowych „nacjonalizmów”2.

Być może, przez bliski, zbyt bliski związek z obozem piłsudczykowskim Juliusz
Kaden-Bandrowski jest dziś autorem nieaktualnym, uznaje się go za twórcę całkowicie wpisanego w zamknięty okres historii literatury, słaba jest jego obecność
w powszechnej świadomości kulturalnej. A wszak nie kto inny jak Witold Gombrowicz, bardzo krytyczny wobec literatury Dwudziestolecia, wyraził w swoim Dzienniku sąd, który może być dziś dla nas zaskakujący: „Dwóch było zakrojonych na
nieprzeciętność: Kaden i Witkacy”3.
Dziedzictwo Witkacego pozostaje niekwestionowane, wyrósł on ponad swoją
epokę, z Kadenem historia obeszła się surowiej. Pierwsze powojenne lektury i próby
przypomnienia jego pisarstwa miały miejsce w ramach szerszego ruchu odświeżania
i przywracania literatury Dwudziestolecia, który narodził się po 1956 roku. Bezpośrednią kontynuacją ówczesnego powrotu były wysiłki Michała Sprusińskiego,
którego monografia życia i twórczości autora Łuku, choć pochodzi z 1971 roku,
stanowi po dziś dzień właściwie jedyną próbę całościowego ujęcia życia i dzieła Kadena-Bandrowskiego4. Później jeszcze, na przełomie lat siedemdziesiątych i osiem1
2
3
4

G. L u k á c s, Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki. Przeł. J. G oś l i c k i. Posł. A. B r o d z k a. Warszawa 1968, s. 80.
J. O r t e g a y G a s s e t, Bunt mas. Przeł. P. N i k l e w i c z. Warszawa 2004, s. 146.
W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1953–1969. Posł. J. F r a n c z a k. Kraków 2011, s. 255.
M. S p r u s i ń s k i, Juliusz Kaden-Bandrowski. Życie i twórczość. Kraków 1971.
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dziesiątych ukazał się reprezentatywny wybór jego pism (także w opracowaniu
Sprusińskiego), lecz zainteresowanie Kadenem-Bandrowskim wyraźnie opadło.
Burzliwy czas i zupełnie inne formuły upolitycznienia nie mogły sprzyjać powszechniejszemu zainteresowaniu tym autorem. Niedawna monografia Andrzeja Kaliszewskiego poświęcona formom publicystycznym Kadena 5 jest chlubnym wyjątkiem, bo prócz niej ukazało się zaledwie kilka artykułów o charakterze głównie
przyczynkarskim6.
Wymienione opracowania gruntują zakorzenioną głęboko w krytyce i historii
literatury tezę o polityczności prozy Bandrowskiego. Przy czym polityczność ta
rozumiana jest w sposób prezentystyczny – mimo zastrzeżeń formułowanych przez
interpretatorów, oferowane analizy siłą jakiegoś przemożnego ciążenia staczają się
w przepaść pisania „plotki o...”: Generale Barczu, Czarnych skrzydłach czy Mateuszu
Bigdzie. Dobry przykład tej strategii stanowi artykuł Hanny Gosk, która na wyczytaną przez siebie „antropologizującą” warstwę powieściowych znaczeń próbuje
nałożyć (moim zdaniem, niesłusznie) totalność, gdy stwierdza:
Świadomość końca epoki zależności [...] nie oznacza [...] w powieści Kadena-Bandrowskiego jasnej
świadomości tego, że spod warstwy dyskursu postzależnościowego prześwituje, niczym w palimpseście,
warstwa innego dyskursu7.

Spektakl telewizyjny z 1999 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy pt. Bigda idzie,
sam będący, jak to często u Wajdy, interwencją w bieżącą sytuację polityczną,
potwierdza upolityczniony tryb lektury: analogia Bigda – Andrzej Lepper sama się
narzucała. Telewizyjny Bigda w niezapomnianej kreacji Janusza Gajosa wyrastał
z tej interpretacji i w pewnym sensie ją utrwalał, zamykając w wąskim kontekście
ówczesnej polskiej polityki8.
Swoistym urozmaiceniem w takim pejzażu interpretacyjnym były, dość izolowane, lektury genderowe skupione wokół Kadenowskiej „walki o Nową Kobietę”9.
Siłą rzeczy koncentrowały się one (sam Bandrowski do tego zachęcał w szkicu
Miłość, pióro, kobieta) na interpretacji „wyzwolonych” bohaterek kobiecych10, pozostawiając na uboczu postaci mężczyzn i rozumienie męskości, które są przecież
dla Kadena, piszącego wszak o „zmowie mężczyzn”, kluczowe.

5
6

7
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A. K a l i s z e w s k i, Bagnet i pióro. Twórczość publicystyczna Juliusza Kadena-Bandrowskiego.
Toruń 2014.
Zob. np. Ł. G o s s, „Okno na Barcza” (o powieści Juliusza Kadena-Bandrowskiego „Generał Barcz”).
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, nr 11. – E. K r a s k o w s k a, Juliusza Kadena-Bandrowskiego walka o Nową Kobietę. W zb.: Lektury płci. Polskie (kon)teksty. Red.
nauk. M. D ą b r o w s k i. Warszawa 2008. – H. G o s k, Człowieka post-zaborowego romans z władzą. Opowieść założycielska II Rzeczpospolitej czytana w perspektywie antropologizującej. („Generał Barcz” J. Kadena-Bandrowskiego). W zb.: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa? Red.
P. C z a p l i ń s k i, A. L e g e ż y ń s k a, M. T e l i c k i. Poznań 2010. – G . G ł o w a c k a - C z a r n op y ś, Odkrywanie cielesności. O bohaterkach powieści „Łuk” Juliusza Kadena-Bandrowskiego i „Kochanek Lady Chatterley” D. H. Lawrence’a. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2018, nr 13.
G o s k, op. cit., s. 198.
Swoistym wyjątkiem na tym tle jest może niedoceniona ekranizacja Łuku z 1987 roku w reżyserii
J. D o m a r a d z k i e g o (tytuł filmu: Łuk Erosa).
K r a s k o w s k a, op. cit.
J. K a d e n - B a n d r o w s k i, Walka o Nową Kobietę. W: Pióro, miłość, kobieta. Warszawa 1931.
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Owe ustalone, by nie powiedzieć – spetryfikowane, modalności lekturowe,
szczególnie ta osadzona w duchu politycznego prezentyzmu, są nie do podważenia,
nie zamierzam kwestionować rozpoznań, że postaci Kadena-Bandrowskiego mają
swoje rzeczywiste i konkretne pierwowzory (słynne „pakierstwo” i „faktomontaż”).
Niemniej, zastanawiając się nad politycznością tych powieści, szukam głębszej
zasady konstrukcyjnej organizującej wyobraźnię pisarza, ramy ideowej, na której
się ona rozpina. Nie ukrywam, że poręką jest mi tu opinia Gombrowicza o „zakrojeniu na nieprzeciętność” autora Czarnych skrzydeł.
Kaden-Bandrowski to równolatek pierwszorzędnych twórców literackiego wysokiego/późnego modernizmu, takich jak David Herbert Lawrence, Marcel Proust,
Robert Musil, Stefan Zweig, James Joyce, Thomas Mann czy Boris Pasternak 11.
W głębszym sensie pisarstwo Kadena, podobnie jak twórczość jego wielkich rówieśników, mierzy się z problemem kształtu i przemian, a w przypadku polskiej peryferyjności po prostu narodzin nowoczesnej podmiotowości (zwracała na to
uwagę w swoim artykule np. Gosk). Areną wykształcania się owej podmiotowości
w warunkach rodzącego się państwa są sfery polityczna i gospodarcza wraz z przynależnymi im instytucjami, bo, jak zapewnia Jürgen Habermas:
charakterystyczne dla nowych struktur społecznych jest wyodrębnienie się dwóch funkcjonalnie zazębiających się systemów, skrystalizowanych wokół organizacyjnego jądra przedsiębiorstwa kapitalistycznego oraz biurokratycznego aparatu państwowego12.

Warto zatem spróbować przeczytać powieści Kadena poza kluczem nieaktualnej
aktualności i zastanowić się nad tym, jak jego proza dokumentuje głębszą niż tylko polityczna przemianę polskiego społeczeństwa po 1918 roku i jaką rolę w tym
niebezpiecznym czasie przewiduje dla literatury i pisarza.
Już pierwsza spośród politycznych powieści Bandrowskiego, Łuk, opowiada
o tym, jak „wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu” (przywołajmy tu znaną
z Manifestu komunistycznego formułę). Pozostałe, czyli Generał Barcz, Czarne
skrzydła i Mateusz Bigda starają się ilustrować wysiłki odzyskania „stabilności
systemu”, a więc wytwarzania podmiotowości i podtrzymujących je instytucji w warunkach peryferyjnego, młodego, ale zapóźnionego państwa o strukturze społecznej
zupełnie nieadekwatnej do wyzwań narzucanych przez trzy wielkie rewolucje nowoczesności: emancypację kobiet, sekularyzację i powstanie politycznej reprezentacji wykluczanych klas społecznych: proletariatu (w Czarnych skrzydłach) i chłopów (w Mateuszu Bigdzie).
Pierwsza z tych rewolucji, której Bandrowski był rozpoznawalnym poputczykiem,
została już dość dobrze omówiona w literaturze przedmiotu (choć z perspektywy
feministycznej, ze skupieniem się na Nowej Kobiecie), trop drugiej rewolucji wciąż
umyka interpretatorom, mimo że jej rozproszone ślady w powieściach są wszechobecne (nie bez przyczyny Kaden był niemal równie mocno tępiony przez Kościół

11
12

Ideową zbieżność z Lawrence’em podniosła w 2018 roku G ł o w a c k a - C z a r n o p y ś (op. cit.).
J. H a b e r m a s, Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Kraków 2000,
s. 10. Tę uwagę należałoby uzupełnić informacją o tym, co zostaje odrzucone w nowym porządku.
Jest to oczywiście wymiar sakralny, w polskim przypadku związany z dominacją katolicyzmu.
Powieści Kadena czytane według tego klucza wydają się całkowicie i wręcz ostentacyjnie sekularne.
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katolicki jak Boy), osiągając swoistą kulminację w Mateuszu Bigdzie, który wszak
przychodzi jako „czarny Jezus”13. Trzecia z nich, analizowana już m.in. przez Sprusińskiego, zasługuje chyba na pogłębioną i uwspółcześnioną lekturę.
Domyślnym i niejako paradygmatycznym podmiotem nowoczesności jest podmiot
męski wyznaczający pole racjonalności. Obszerna literatura przedmiotu wskazuje
nowoczesne państwo i społeczeństwo jako „męskocentryczne”14. Swoistej kodyfikacji nowoczesnego androcentrycznego porządku państwowego jako ucieleśniającego pochód Rozumu przez dzieje dokonał Georg Wilhelm Friedrich Hegel na
kartach Fenomenologii ducha 15. Kaden-Bandrowski, pisarz, zważmy, niezwykle
czuły na genderowy wymiar relacji społecznych, ukuł termin „zmowa mężczyzn”,
która aktualizuje się ciągle na nowo, by kobiety poddawać opresji:
Zmowa mężczyzn! Zmowa tych silnych, brodatych, czcigodnych starców, którzy ongiś, w okresie
pasterskim, na mocy doświadczeń starości mieli zupełną przewagę nad klanem, szczepem; zmowa wodzów, wycinających historię w żywym mięsie ludzkim; zmowa kupców, igrających równowagą dóbr;
zmowa sędziów, upraszczających swój sąd obroną silniejszego; zmowa moralistów, którzy domniemaną
winę mężczyzny umieścili w kobiecie a priori, jako w urodzajnej pokusie nieczystej. Zmowa wszystkich!16

W następnych akapitach swojego eseju Bandrowski wskazywał pole literackie
jako pole eksperymentowania, pole zawieszania reguł „zmowy mężczyzn”, ukazywania jej konwencyjnego charakteru, toteż, niejako w cieniu panoramy działań
politycznych ustanawiających nowy rodzaj relacji genderowych, odbywa się również
walka o „męski” kształt literatury, co zresztą prowadzi do paradoksu: walka o mę13

14

15
16

L u k á c s (op. cit., s. 48) pisał w 1916 roku: „Powieść jest epopeją epoki, w której nie ma już bezpośrednio danej, spontanicznej totalności życia, w której immanentna obecność sensu w życiu
stała się problemem, ale która nadal zwrócona jest ku totalności”. Zamierzenie pisarskie Kadena,
epopeiczne w skali, a powieściowe w formie właściwie intencjonalnie realizuje postulaty estetyczne
zlaicyzowanej epoki wskazane przez węgierskiego marksistę. O sekularności formy powieściowej
wspomina R. K n a p e k (Tropy sekularyzacji w prozie Dwudziestolecia międzywojennego. Katowice 2016, s. 49): „Człowiek nowoczesny, wyzwolony od bezpośredniej bosko-ojcowskiej opieki,
osiąga dojrzałość, która jest często określana jako jedno z podstawowych wyobrażeń kształtujących
nowoczesną tożsamość. Podobnie powieść, jak stwierdza Lukács, »jest formą dojrzałej męskości
w przeciwieństwie do normatywnej infantylności epopei« i w przeciwieństwie do »promiennej i młodzieńczej wiary« romantycznej. Wraz ze zantropomorfizowanymi dziejami dojrzewają więc formy
literackie i stąd odzwierciedlenie także w gatunkach relacji człowieka do transcendencji – najpierw
w dziecięcej akceptacji, która nie widzi innego świata niż ten uporządkowany przez Boga/bogów,
potem w młodzieńczym buncie, aż po dramatyczne, ale wyzwolicielskie rozstanie”. Gruntownie
wykształcony filozoficznie i obracający się w lewicowym kręgu PPS Kaden-Bandrowski wydaje się
przepojony podobnym sposobem myślenia. W tym rozumieniu będzie tworzył „męską epikę” na
miarę nowej epoki i jej wymagań. Przyświecać mogłoby mu „męskie i dojrzałe stwierdzenie, iż nigdy
sens nie przeniknie do końca rzeczywistości, ale że rzeczywistość pozbawiona sensu obróciłaby się
w nicość, do której nie ma dostępu istota” (L u k á c s, op. cit., s. 80).
Tytułem przykładów wymienić tu warto: M. K i m m e l, Manhood in America. A Cultural History.
New York 1996. – G. L. M o s s e, The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity. New York
1999. – D. T j e d e r, The Power of Character. Middle-Class Masculinities 1880–1900. Stockholm
2003. – H. S u s s m a n, Victorian Masculinities. Manhood and Masculine Poetics in Early Victorian
Literature and Art. London 2008.
Zob. G. L l o y d, The Man of Reason: „Male” and „Female” in Western Philosophy. London 1984,
s. 81–86.
K a d e n - B a n d r o w s k i, Walka o Nową Kobietę, s. 124–125.
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ską formę i męskość samego pisarza musi iść w parze z fabułami, w których centrum
są emancypujące się kobiety-bohaterki: Marysia Miechowska, Hanna Drwęska,
Lenora Duś, choć akcja każdej z powieści toczy się w grupach wybitnie homospołecznych (wojskowi, górnicy, przywódcy polityczni).
Punkt wyjścia „polityki męskości” w Generale Barczu stanowią obserwacje
Pietrzaka, redemptorysty-agenta. Ten Polak z Górnego Śląska mieszkający w Anglii
wszędzie wokół siebie dostrzega polską, kodowaną jako k o b i e c ą, „miękkoszcz”
(znamienne, że Pietrzak, któremu obca jest lokalna mollitas, nie potrafi nawet wymówić polskich miękkich samogłosek). Jej antynomię stanowi zachodni Rozum:
„Nie można być takim miękkim – polecał statecznie Pietrzak. – Miękkoszcz – niedobre dla człowieka... Lepszy rozum... Tu wszystko takie miękkie” (G 13717). Polska
„miękkoszcz” jako antyteza Rozumu powraca w powieści z refreniczną monotonnością, staje się synonimem heterotopii, elementem tego, co Pietrzak nazywa „Polish
folklore”. Pół-Anglik na Polskę i Polaków spogląda z zewnątrz: jako Górnoślązak
związany jest przecież z tradycją nowoczesnego państwa pruskiego (w heglowskim
duchu), a jako emigrant w Anglii styka się z imperialną, dominującą kulturą kapitalistyczną, taką, jaką projektował i opiewał Thomas Carlyle, krojoną według modelu, w którego ramach, „by zostać mężczyzną, człowiek nie może już polegać na
rządzie czy gildii, ale na sobie samym i własnym wysiłku”18. Ostatecznym potwierdzeniem usadowienia Pietrzaka po stronie nowoczesności jest jego głos „donośny
jak huk transmisji [...]. [...] pogruchotany na zachodnim froncie [...]” (G 103). Pietrzak
wskazuje też kierunek, z którego nadejdzie (jako co? wzór osobowy?) nowy/odmienny człowiek:
Mój człowiek przyjedzie z Zachodu, młody, zdrowy, pożyczy krwi i skóry... Wy to nie rozumiecie...
U was miękkość... Wszędzie miękkość, na drogach, w rządzie, w chirurgii... [G 360–361]

Tytułowemu bohaterowi powieści nie zostaje wiele – jedynie powtarzać tę diagnozę. W odniesieniu zaś do literatury powtarza ją („laksa liryczna”!, G 8) Rasiński.
Generał Barcz stoi więc przed problemem nie tylko utrzymania niepodległości
państwowej, ale także wytworzenia formuły zupełnie nowej, innej niż dotychczasowe, męskiej podmiotowości, gotowej tę państwowość utrzymać. Barcz musi to
zrobić na rodzimym gruncie, nie może sobie pozwolić na jej import kulturowy,
który byłby przecież rodzajem kolonizacji, a zatem czegoś w pozaborczym momencie historycznym niedopuszczalnego. Wbrew „miękkości”, w imię zaś uniwersalnego nowoczesnego Rozumu Barcz próbuje stawiać swoje „stalowe ramy” i wytwarzać
„Aparat do brania za pysk!!...” (G 25). Problem generała Barcza polega wszakże na
tym, że podobny pomysł mają inni pretendenci do przejęcia pozaborczej masy
spadkowej: „Wnet będziemy mieli sto Ojczyzn...” (G 11), konstatuje jeden z nich –
generał Dąbrowa. Nieprzypadkowo użyłem w poprzednim zdaniu słowa „masa”,
powraca ono w powieści z regularnością podobną do tej, z którą mówi się o miękkości. Ta „miękka masa”, „tylko ta czarna masa... Nie robotniki, nie chłopy ani

17
18

Skrótem G odsyłam do: J. K a d e n - B a n d r o w s k i, Generał Barcz. Oprac. M. S p r u s i ń s k i.
Wyd. 2. Wrocław 1984. BN I 223. Liczby po skrócie oznaczają stronice.
H. S u s s m a n, Mężczyzna ekonomiczny i powstanie klasy średniej. W zb.: Formy męskości. 3:
Antologia przekładów. Red. A. D z i a d e k. Warszawa 2018, s. 300 (przeł. T. K a l i ś c i a k).
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pany... Masa, pot i gniew [...]” (G 14), musi być urobiona. W kulturze wysokiego
modernizmu, jak przekonują Andreas Huyssen czy Klaus Theweleit (opisujący
wyobrażenia masy jako zagrożenia)19, taka masa kodowana jest jako kobieco uległa,
poddająca się formowaniu przez „męską” elitę.
Nowoczesne państwo wymaga nowoczesnej formuły męskości. I odwrotnie.
Natomiast Polacy u progu niepodległości diagnozują u siebie wyraźny deficyt owej
męskości. Niemęska jest nie tylko „masa”, ale także, co gorsza, „elita”. Nie powinno
zatem dziwić, że właściwie każda idea narodotwórcza postrzega Polaków i koduje
ich jako nie-dość-męskich: zarówno Stanisław Brzozowski, który widzi ich zdziecinnienie, jak i Roman Dmowski, piszący o pasywności, a także Józef Piłsudski,
uznający siebie, być może pod wpływem Carlyle’a, za nadczłowieka20, zarzucający
im niedojrzałość, dziecinność, kobiecą bierność, słabość. Wszyscy oni zinterioryzowali spojrzenie zewnętrzne, zawarte w raportach carskich urzędników 21, jak
i wcześniejsze opinie podróżników i publicystów Zachodu na temat Polaków. Wszak
polski mężczyzna znajduje się w takiej sytuacji, „gdy sfera publiczna – domena
mężczyzny – zagarnięta zostaje przez zaborcę”:
Mężczyzna, jeśli nie jest ułanem, powstańcem, spiskowcem, więźniem stanu, wygnańcem [...],
skazany zostaje na funkcje drugoplanowe, bez blasku i splendoru, może siać owies, rozwijać propinacje,
kłócić się z Żydami na jarmarku lub przekupywać carskich czynowników. Czasem nawet zmuszony
bywa kłaniać się gubernatorowi [...]. [...] bywa więc często człowiekiem kompromisu z obcą władzą,
nieraz na granicy upodlenia [...]22.

Po takiej szkole upokorzenia, która premiowała kobiety, obdarzając je, w ramach
tradycji narodowowyzwoleńczej, funkcjami znacznie ważniejszymi, niż miało to
miejsce w burżuazyjnych społeczeństwach Zachodu, Barcz prowadzi politykę zmężnienia.
Domniemaną filozofią Barcza jest idealizm Heglowski, wedle którego idea (Rozum)
poprzedza świat materialny w tym sensie, że ten ostatni jest jego wytworem23. Zdumiewa paralelność wyobraźni: „Duch światowy kroczy nieodparcie jak zwarta pancerna falanga, a idzie naprzód tak niedostrzegalnie jak słońce na nieboskłonie, nie
zważając na żadne przeszkody”24. Towarzyszy im również heglowska polityka genderowa Barcza, który oddziela świat aktywności politycznej od, jak ująłby to Hegel,
19

20

21
22

23
24

A. H u y s s e n, Mass Culture as Woman: Modernism’s Other. W: After the Great Divide: Modernism,
Mass Culture, Postmodernism. Bloomington, Ind., 1987. – K. T h e w e l e i t, Męskie fantazje. T. 2:
Męskie ciała. Przyczynek do psychoanalizy białego terroru. Przeł. M. F a l k o w s k i, M. H e r e r.
Przekł. przejrzał A. Ż y c h l i ń s ki. Warszawa 2015, s. 503–613.
Th. C a r l y l e (Bohaterowie. Cześć dla bohaterów i pierwiastek bohaterstwa w historii: Odyn,
Mahomet, Dante, Szekspir, Luter, Knox, Cromwell, Johnson, Rousseau, Burns, Napoleon. [Brak
nazwiska tłumacza]. Kraków–Warszawa 1892, s. 293–353), którego czytał J. Piłsudski, wymienia
dwóch bohaterów „rewolucjonizmu nowożytnego”: Cromwella i Napoleona. Więcej o tym pisze
P. R z e w u s k i (Filozofia Piłsudskiego. Warszawa 2018).
Zob. M. J a n i o n, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków 2016, s. 326–327.
J. P r o k o p, Kobieta Polka. Hasło w: Słownik literatury XIX wieku. Red. J. B a c h ó r z, A. K ow a l c z y k o w a. Wyd. 4, bez zmian. Wrocław 2009, s. 415. Szerzej o tym problemie – zob. F. M az u r k i e w i c z, Siła i słabość. Studium upadku męskiej hegemonii w Polsce. Warszawa 2019.
Zob. T. K r o ń s k i, Hegel i jego filozofia dziejów. W: Rozważania wokół Hegla. Oprac. red. B. B a c zk o, I. K r o ń s k a, H. R o s n e r o w a. Warszawa 1960, s. 97.
Fragment listu G. W. F. H e g l a (cyt. jw., s. 96).
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„penatów”, więc polityka ta ustanawia w odrodzonym państwie podział na sferę
publiczną i prywatną wedle wzorców obowiązujących w cywilizacyjnym centrum:
prawo ludzkie – będące w swoim ogólnym istnieniu społecznością, w swojej aktywności w ogóle pierwiastkiem męskim áMännlichkeitñ, w swojej rzeczywistej aktywności rządem – i s t n i e j e, p o r u s z a
s i ę i u t r z y m u j e dzięki temu, że likwiduje w sobie odrębność penatów, czyli samoistne ujednostkowienie w rodzinach, w których dominuje pierwiastek kobiecy áWeiblichkeitñ25.

Barcz funkcjonuje w ramach trzech triad. Dwie z nich są całkowicie homospołeczne: w skład pierwszej, naznaczonej rywalizacją, wchodzą jeszcze Krywult i Dąbrowa; drugą, którą najchętniej nazwałbym kooperującą, tworzą pomocnicy generała: Pyć i Rasiński; trzecią wreszcie wyznaczają „penaty”: wspólnie matka i żona
(w ich obecności Barcz nie panuje nad sobą, na matkę krzyczy „jakby schwytany
na gorącym uczynku” áG 72ñ) oraz – jako trzeci wierzchołek tego trójkątnego układu – Hanna Drwęska (przy której Barcz również traci panowanie nad sobą, a właściwie nad własną cielesnością).
Męski gender nowoczesności wykuwał się w przemyśle, administracji, handlu
i podbojach kolonialnych, ściśle też wiązany był z postępem naukowym. Podporządkowanie innych i kooperacja w ramach męskich wspólnot to naturalne przestrzenie jego wytwarzania. Polskim mężczyznom znacząco ograniczano dostęp do
tych obszarów, stąd Kaden-Bandrowski, jako notariusz polskiego wariantu nowoczesności, zdaje się rozumieć, że wódz może go wysnuć tylko z ciała.
W opisach cielesności Barcza uderza ich maszynizm:
Po twarzy Barcza ześlizgły się suche skosy. [...] O gładkich, pełnych chirurgicznej prostoty ramach.
Twarz mu się zsiadła w martwym uśmiechu. [...]
[...]
Świetlisty gzyms profilu przez pół czerwienią zachodu, przez pół nocą zalany... Z płomieniem włosów nad czołem, z krwawymi szkłami na oczach [...].
Barcz patrzył na nich [tj. na żołnierzy] z góry, świadomym spojrzeniem, które uśmiecha się do
masy, nie widząc poszczególnego człowieka. [G 51]

Barcz „dyszał zimną parą oddechu [...]” (G 55), a jego język „tkał suche, proste
zdania, przerywane terminami fizyki i algebry, współczynnik, iloczyn, wieloraz,
wykładnik...” (G 94), był jak „świetnie nasmarowana maszyna” (G 227). Ten maszynizm nie jest wyrazem li tylko stylistycznej dezynwoltury Kadena-Bandrowskiego („kadenizmu”): zdaje się raczej wpisywać, o czym nie pamiętamy, w kontekst
wyobrażeń cywilizacji przemysłowej, jak zapewnia bowiem Herbert Sussman,
w wyobraźni nowoczesnej koncepcja systemu ciała męskiego jako maszyny parowej
lub elektrycznego silnika prowadzi do tego, by wzmocnić dążenie do kontrolowania
tego ciała w przestrzeni systemu przemysłowego26. Problem z umaszynowionym
ciałem Barcza polega jednak na tym, że jego maszynizm nie ma uzasadnienia, nie
wyrasta z industrialnego doświadczenia, tak jak było to np. w przypadku ciał Górnoślązaków, które stają się „umaszynowione” w kontakcie z maszynami (tak przynajmniej kilka lat później opisze je Gustaw Morcinek: „Najbardziej twardym, zamkniętym i szorstkim – to robotnik śląski, górnik i hutnik. [...] W ustawicznym

25
26

G. W. F. H e g e l, Fenomenologia ducha. Przeł. Ś. F. N o w i c k i. Warszawa 2002, s. 308.
S u s s m a n, op. cit., s. 311.
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obcowaniu z maszynami nabiera jej manier. [...] Staje się czujny, zimny, wyczekując”27).
Umaszynowienie ciała Barcza jest więc zupełnie niezwykłą dyspozycją cielesną,
rodzajem nowoczesnej epifanii jakiegoś, by posłużyć się formułą Alfreda Jarry’ego,
„nadsamca”, odwróceniem porządku przyczyny i skutku: to dzięki temu ciału ma
się dokonać przemiana mas w nowoczesną społeczność, Barcz przedstawiony zostaje jako „la raison à cheval [rozum na koniu]”28:
Kultura nowoczesna i nowoczesna sieć interakcji kształtowały ciało jako w pierwszym rzędzie
ciało robotnika i żołnierza. Być normalnym, zdrowym na ciele znaczyło tyle, co nadawać się do pracy
w fabryce i służby wojskowej29.

To ciało jest także ciałem umundurowanym, mundur to druga, a właściwie
pierwsza skóra – gdy Barcz spotyka się w akcie płciowym z Drwęską, musi „zrzucić
z siebie [...] generalstwo [...]” (G 83); mundur też sprawia, że „sparciały” i „pusty”
„worek człowieczy” – Rasiński (G 3), odzyskuje koherencję i integralność cielesną
(G 25).
Tak charakterystyczne dla Kadena zafiksowanie na cielesności30 i ciele władzy
(„Ta dziewucha jest Ojczyzna, a ty jako pułkownik jesteś włos na łydce tej dziewuchy, a szeregowiec jest na przykład molekułą... Ale nie widzę tej dziewuchy...”, G 14)
proponuję rozpatrzyć jako przynajmniej po części kompensacyjne. Myśl o ciele
władzy/władcy prowadzi nas do koncepcji Ernsta Kantorowicza i jej adaptacyjnego
odniesienia do polskiej historii dokonanego przez Jana Sowę. Badacz ten konstatuje, że u progu nowoczesności „urojoną państwowość I Rzeczpospolitej nazwać
[trzeba] f a n t o m o w y m c i a ł e m k r ó l a”31. Brak/fantomowość ciała wspólnotowego/politycznego (body politic) w naszej historii uniemożliwia modernizację, bo,
jak kontynuuje Sowa:
ciało polityczne króla pełniło funkcję s a m o r e p r e z e n t a c j i s p o ł e c z e ń s t w a w procesie modernizacji, ponieważ stanowiło zwornik, który gwarantował jedność społeczną w obliczu fragmentaryzujących procesów modernizacyjnych32.

Koncept dwóch ciał króla ma, oczywiście, proweniencję religijną (corpus Ecclesiae mysticum), ale z dużą łatwością, twierdzi Kantorowicz, ciało uniwersalizuje się
i ześwieccza:
stało się łatwą zdobyczą świata myśli mężów stanu, jurystów i scholarzy, rozwijających nowe ideologie
na użytek rodzących się państw terytorialnych i świeckich (corpus Reipublicae mysticum)33.

Barcz chce i próbuje swoim spotęgowanym, nowoczesnym, militarnym i maszy27
28
29
30
31
32
33

G. M o r c i n e k, Jakim jest Ślązak. W zb.: Pierony. Górny Śląsk po polsku i niemiecku. Antologia.
Red. D. K o r t k o, L. O s t a ł o w s k a. Warszawa 2014, s. 133.
Tą formułą Hegel opisywał Bonapartego. Zob. K r o ń s k i, op. cit., s. 95.
Z. B a u m a n, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń 1995, s. 77.
Interpretatorzy identyfikują je z behawioryzmem (zob. np. S p r u s i ń s k i, op. cit., s. 185–187),
doszukiwałbym się jednak korelacji głębszej, sekularnej.
J. S o w a, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków 2011, s. 38.
Ibidem, s. 235.
E. H. K a n t o r o w i c z, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej. Przeł.
M. M i c h a l s k i, A. K r a w i e c. Red. nauk. J. S t r z e l c z y k. Warszawa 2007, s. 167.
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nowym ciałem spoić ciało fantomowej Rzeczpospolitej, a także ukształtować zamieszkującą ją niezróżnicowaną społeczną masę (jak pisze Bauman: „wśród licznych
niemożliwych do zrealizowania zadań, które postawiła przed sobą nowoczesność
[...], zadanie wprowadzenia ładu [...] wybija się na czoło [...] jako prototyp wszelkich
innych zadań [...]”34). Nie może tego zrobić Krywult, opisywany jako „stary knur”
(G 89), ani Dąbrowa, ojciec sześciorga dzieci, „z furczącą chrząstką w nosie” (G 66) –
tak jakby ich ciała, w pewnym sensie skażone własną defektywną, nieuporządkowaną cielesnością (tusza, tembr głosu), nie pozwalały im na to, a jak zauważa np.
Jane Gallop w Thinking through the Body: „mężczyźni mogą zdobyć swoją męskość
jedynie przez wyobcowanie z własnych ciał i dominujących ciał innych”35. Najlepiej
udaje się to Barczowi, stąd wrażenie jego cielesnej cyborgizacji, oddane za pomocą
maszynistycznych metafor. „Odcieleśnione ciało”, „ciało bez organów” stanowi oczywiście tylko pewną projekcję czy też inscenizację pisarską – na poziomie języka
organizującego jego zjawianie się w powieści i autoprojekcję samego bohatera na
poziomie świata przedstawionego. Tę ostatnią i jej promieniowanie najpełniej chyba
obrazuje scena krawiecka, gdy Barcz przed podwładnymi pojawia się w zaniedbanej
bieliźnie i dziurawych skarpetkach, a „Żaden z nich, w »obliczu« przetartych pośladków, gołych pięt i spoconej koszuli nie pozwolił sobie na żarty, jakie zwykle powoduje codzienność, niespodziewanie okazana...” (G 65). Spektakl Barczowskiego ciała
bez organów narzuca się z taką siłą, iż przerwie go dopiero Drwęska, gdy wyjdzie na
jaw, że jest z generałem w ciąży i nie zgodzi się na jej usunięcie „dla dobra sprawy”.
Z ciążą Drwęskiej wracamy do Heglowskiego prawa wspólnoty, które jest w swojej ogólności „pierwiastkiem męskim” likwidującym „samoistne ujednostkowienie
w rodzinach”36. Ciąża Drwęskiej nie tylko byłaby skandalem politycznym (samobójstwo Barczowej nim nie było, lecz przeciwnie – służyło umocnieniu mitu wodza),
ale obnażyłaby fakt niemożności poddania własnego ciała reżimowi maszynowej/rozumowej/wolicjonalnej kontroli, spektakl ciała-maszyny podporządkowanego woli załamałby się: władze ciała zapanowały nad Barcza ciałem władzy. Wódz
okaże się koniec końców „upadłym mężczyzną”, a taki mężczyzna „podobnie jak
upadła kobieta [...] zawodził na polu oczekiwanej kontroli nad własnymi żądzami”37.
O ile agon generalski w Generale Barczu został chyba wyczerpująco omówiony,
a i relacja w trójkącie z kobietami doczekała się komentarzy, to trzecia z triad
umyka uważniejszej obserwacji, uchodząc, niesłusznie, za mniej ciekawą. Rasiński
z Pyciem są „satelitami” Barcza, ich integralność wydaje się możliwa tylko w jego
cieniu, w mundurze. Bez niego Pyć jest wręcz groteskowy „z dużymi uszami i wystającymi łopatkami”, to „wyszarzała postać”, osoba „wytarta, wyświechtana, łatana brudną kratką odzieży” (G 10). Barcz obdarzony hegemoniczną i nadmiarową
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Z. B a u m a n, Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna. Przeł. J. B a u m a n.
Przekł. przejrzał Z. B a u m a n. Warszawa 1995, s. 15.
J. G a l l o p, Thinking through the Body. New York 1990, s. 12.
H e g e l, op. cit., s. 308.
D. D z i e d z i c, Gimnastycy, atleci i rekreacjoniści. Dziewiętnastowieczne formy ucieleśnienia zdrowej męskości burżuazyjnej w relacji do pożądania homoerotycznego. W zb.: Biopolityka męskości.
Red. T. K a l i ś c i a k, W. Ś m i e j a, przy współpr. P. M o s a k a. Warszawa 2020, s. 91.
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militarną męskością niejako obdarza nią współpracowników, bo na tyle starcza mu
jego „promieniowania”. Obie relacje są bardzo ciekawe, szczególnie zaś ta z Rasińskim, który stanowi powieściowe alter ego Kadena-Bandrowskiego. Figura ta służy
autorowi do sformułowania jego nowoczesnego programu literackiego. W wymiarze
języka literackiego jest on antymodernizmem38, a w powieści negatywnym punktem
odniesienia wyrażonym expressis verbis jest „polska laksa liryczna... Ten rzewny
bełkot przez łzy...”, przeciw którym trzeba „kłaść od razu wszystkie flaki, wszystkie
kiszki....” (G 7–8). A propos zaś współczesnego Kadenowi pola literackiego – negatyw stanowi na kartach powieści poezja skamandrytów: „Wobec tych kilku wysokich,
szarych chłopców, zdało się – uwitych z pajęczyny, poczuł się Rasiński krępym,
mocno żyłami przerośniętym, jędrnym” (G 131). Tak, takim się czuje Rasiński,
który jeszcze na początku powieści troszczył się „o chleb, o brzuch chory i skórę
wyleniałą... O ciepło biednych resztek...” (G 4). Cielesność, a właściwie doświadczenie jej przez Rasińskiego, jest więc relacyjne i uzależnione od jego funkcjonowania w ramach corpus Reipublicae, które narasta, krystalizuje się wokół Barcza.
Rasińskiego z Barczem łączy zresztą dawna przyjaźń „z indiańskiego okresu” (G 114),
jeden jest po prostu człowiekiem czynu, drugi słowa (G 118–119), wiąże ich wspólna sprawa „produkowania” państwa. Dychotomia czyn–słowo, tak ważna jeszcze
w tradycji romantycznej i XIX-wiecznej, traci zresztą swoją ostrość. Oto bowiem
tworzenie zrębów państwowości jest w swej istocie ciągiem aktów językowych, nowoczesną „sceną pisma”, z kolei zaś akt pisarski ma swój wymiar państwowotwórczy. Tak więc Barcza „przepełniają [...] formacje, dyspozycje, rozkazy, depesze,
hughesy...” (G 84), a samo to pismo owładniające generalskie ciało ma charakter
umaszynowiony: Barcz „Wrócił do sztabu i resztę nocy przestał przy hughesie,
każąc grać na elektrycznej klawiaturze omówienia i dyspozycje... [...] słowa jego
iskrzyły się [...]” (G 85). Rasiński natomiast w państwowej służbie:
Dyktował ciągle, wszędzie, twierdząc, że świeża młodzieńczość państwowej pracy „leje się z niego
po prostu jak ze szczeniaka”.
Gdzie tylko przystanął, zaraz ronił dokoła siebie całe kałuże konceptów, artykułów, rozkazów
i komunikatów. [G 121]

Między „iskrzącym” duktem-pismem depesz człowieka czynu, Barcza, a „lejącym
się” potokiem dyktowanej mowy człowieka słowa, Rasińskiego, zieje niemal przepaść.
Słowo Barcza jest zapalające i zapładniające, twórcze, słowo Rasińskiego jest nadmiarowe, urynalne, cieknące, pozbawione właściwej entelechii. Jako takie potrzebuje poręczenia, zewnętrznej sankcji, chciałoby się powiedzieć: „ram”. Dostarcza
tego Barcz („mógł teraz Rasiński bezpiecznie »promieniować«”, G 124), bo w zsekularyzowanym świecie Wódz jest gwarantem ładu, także ontologicznego, co znakomicie widać w „kryzysie przysięgowym”, kiedy żołnierze nie mają komu przysięgać
(„w braku Ojczyzny niechże bodaj wodzowi przysięgnie...”, sugeruje generał Dąbrowa na początku powieści áG 38ñ).
Praca pisarska Rasińskiego wiąże się, rzecz jasna, nie tylko z pracą propagandową, legendotwórstwem i oficjalnością, ale także i przede wszystkim, z kreowaniem literatury tout court, choć nawet wtedy materii opisowej dostarcza do niej
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Zob. K a l i s z e w s k i, op. cit., s. 13–17.
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Barcz-Stworzyciel, Barcz-demiurg: „ja ci w otwarte garście tłoczę tyle życia – jak
smoły, mazi, błota – a ten za literaturą płacze...” (G 118). Wprzęgnięcie pracy literackiej w całość aktu kreacyjnego odmienia samą literaturę (koniec „laksy lirycznej”),
umacnia pozycję pisarza, „zmężnia” go. Kaden-Bandrowski na myśli ma, oczywiście,
samego siebie i swoją pozycję literackiego (in)nowatora: w nocie reklamowej zamieszczonej na łamach „Kuriera Polskiego” podkreślano, że powieść jest „pierwszym
artystycznym dokumentem Polski państwowej, pierwszą próbą ujęcia współczesności i wybitnych jej postaci nie na płaszczyźnie publicystyki, haseł, partii, koterii
i programów, ale od strony psychiki, intymności i wewnętrznego życia”39.
Barcz stwarza państwo, a więc byt będący w Heglowskiej logice historii inkarnacją czystego Rozumu, Rasińskiego zajmuje zaś „przedstawienie” w sensie Heglowskiego Vorstellung (w polskich przekładach oddawanego jako „wyobrażenie”, w angielskich zaś znacznie precyzyjniej – „picture-thinking”). Jedno i drugie tworzenie/produkowanie wyrasta w powieści z aktywności językowej i cielesnej, akt założycielski wiąże się ewidentnie z fallogocentryzmem. Cielesny ekwiwalent fallusa,
penis, ma natomiast dwie zasadnicze funkcje produkcyjne: ejakulacyjną, czyli zapładniającą, i urynacyjną, czyli wydalniczą. W powieści Kadena pierwsza z nich
przypisana została Barczowi, druga twórcy „wyobrażeń”, Rasińskiemu. Metafora
urynacyjna, którą posłużył się autor, nie jest niewinna i wywodzi się (czy bezpośrednio – nie wiemy, ale wiemy, że Bandrowski w Belgii studiował także filozofię
i nauki społeczne 40) z kart Fenomenologii ducha, na których to zestawienie „organu płodzenia” z „organem siusiania” przeprowadza Hegel, uznając, iż „świadomość
[...], pozostająca w sferze wyobrażenia (Vorstellung), jest czymś tego rodzaju jak
siusianie”! 41
Nie możemy nie osadzić tej dialektycznej produkcji w wyobraźni twórczej Kadena-Bandrowskiego, który pragnie, by jego powieść była „zatarganiem jaj, trzewiów”, bo, jak zwraca się do nieznanego adresata/tki: „Wkładam Ci w tę rzecz [tj.
w Generała Barcza] i państwowo, i moczopłciowo wszystko, co wim i czuję” 42.
Przestrzeń pisarskiego działania stanowi Vorstellung i jego dialektyka: Vorstellung
jest niedoskonałe, sekundarne, zamącone cielesnością. Gdyby nie było żyrowane
przez państwowy, czysty, wyabsolutniony wysiłek Barcza, osunęłoby się w „czystą
nieczystość” układu wydalniczego, „moczopłciowość”, „laksę”.
Akt państwowotwórczy Barcza i literackie kreacje Rasińskiego mają swe źródło
w ciele i produkowanych przez nie wypowiedziach, w języku. Modernistycznych
mężczyzn-kreatorów charakteryzuje jednak swoisty „lęk przed produkcją”, lęk przed
własnym ciałem, gdyż ciało zostaje zakodowane jako materia / natura / pierwiastek
kobiecy, nad którym trzeba zapanować, podporządkować go Rozumowi (tu znowu
39
40

41
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S p r u s i ń s k i, op. cit., s. 142–143.
Bardzo mocno podkreśliłbym ten zapominany i często niedoceniany fakt gruntownego teoretycznego przygotowania pisarza do podjęcia pracy literackiej podczas jego studiów uniwersyteckich
w Brukseli.
H e g e l, op. cit., s. 232.
Cyt. za: S p r u s i ń s k i, op. cit., s. 148. Zadaniem do odrobienia dla badaczy i badaczek genderowych jest zagadnienie męskich reakcji pisarskich na literackie sukcesy kobiet i obrona pola
literatury jako „męskiego przywileju” (znakomicie, choć wycinkowo, prześledziła ten problem
L. Magnone w swojej biografii Konopnickiej).
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„kłania się” Hegel, twierdzący: „Włókna mózgowe itp., rozpatrywane jako byt ducha [...], są przedmiotami martwymi i wtedy nie uchodzą już za byt ducha”43).
W myśl tego procesu Barcz ukazuje (produkuje) swe ciało jako mechanizm / maszynę spektakularną podporządkowaną żelaznej Woli; kodowane jako słabe, ciało
Rasińskiego pozostaje natomiast ukryte, zasłonięte mundurem.
Nad modernistyczną „sceną pisma”, w której jawi się ono jako funkcja cielesna,
pochylił się uważniej Calvin Thomas:
Produkcja odsłania nie tylko procesy o charakterze lingwistycznym i reprezentację (mówienie,
pisanie, malowanie, fotografowanie, a nawet to, co Hegel nazywał picture-thinking), ale także procesy
o charakterze cielesnym powszechnie uznawane za nieproduktywne – urynację, defekację, swobodną
ejakulację, wymioty [...]44.

Amerykański badacz szuka owego budzącego abiektalny lęk uobecniania się
materialności znaków w pisarstwie m.in. Hegla, Freuda, Heideggera, Joyce’a. Mówiąc o męskim „lęku produkcji” (od „producere” – ukazywać’), Thomas ma na
myśli szeroko pojętą obawę przed widocznością / byciem widzianym. Mężczyzna
w nowoczesności nie tylko boi się niekontrolowanego ujawnienia własnej cielesności, ale też lęka się wytwarzanych w tym ciele substancji (tu produkcja wiąże się,
bardziej dosłownie, z wytwarzaniem materii, książka Thomasa znakomicie tu gra
swoim tytułem Male Matters) 45, w tym także znaków, które „przelewa” na papier. Z rekonstruowanej przez Thomasa męskiej perspektywy uzewnętrznienie się
w piśmie zagraża poczuciu męskości i niesie ze sobą ryzyko skalania oraz feminizacji pisarskiego „ja”46. Thomas uznaje fenomen „lęku przed produkcją” za tyleż
utajony, co konstytutywny element nowoczesnej konstrukcji męskości47. Ów lęk
przed produkcją, a ściślej mówiąc – chyba niepożądaną (wstrętną) cielesną nadwyżką produkcyjną, udziela się Kadenowi-Bandrowskiemu, gdy ten wspomina
o „moczopłciowym” uzasadnieniu pisania Generała Barcza, z Rasińskiego zaś „leje
się [...] jak ze szczeniaka”.
Barcz ponosi klęskę, bo cały jego projekt „stalowych ram”, „trzymania za pysk”
w kluczowym momencie zależy od interwencji Drwęskiej, i Drwęska, choć początkowo uratuje generała, to w ostateczności pogrąży go, zachodząc z nim w ciążę:
wódz nie zapanuje nad produkcją własnego ciała, strumień zapładniającej spermy
przepływa przez niego bez dostatecznej kontroli Woli. Ciało, którego powierzchnia
miała służyć za scenę spektaklu Woli, zdradza Barcza ekscesem własnej produkcji
spermatycznej. Generał objawia się nie jako wódz, ale jako inkarnacja „upadłego
uwodziciela”, którego opisują ówcześni moralizatorzy jako tego, kto „zawodził brakiem kontroli nad popędem w romansach z kobietami. W dyskursach moralizator-
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H e g e l, op. cit., s. 231.
C. T h o m a s, Male Matters: Masculinity, Anxiety, and the Male Body on the Line. Indianapolis, Ind.,
1996, s. 34.
W innym miejscu badacz nazywa ów lęk „skatontologicznym” – zob. C. T h o m a s, Czy pragnienie
trzeba rozumieć dosłownie? W zb.: Formy męskości, s. 275 (przeł. W. Ś m i e j a).
W tym miejscu wypadałoby uzupełnić jego wywody o problem lękogennego sfeminizowania postaci mężczyzny-pisarza w wyobraźni modernizmu, na który zwraca uwagę R. F e l s k i (The Gender
of Modernity. Cambridge, Mass., 1995).
T h o m a s, op. cit., s. 24–25.
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skich poczytywane mu to było za niszczący i upokarzający objaw słabości charakteru [...]”48.
Klęskę poniesie też Rasiński, z którego „leje się [...] jak ze szczeniaka”, który
„roni dokoła siebie [...] kałuże [...]”. Obrazy te sugerują nietrzymanie moczu, a więc
brak kontroli nad własnym ciałem, nieumiejętność zarządzania nim, słabość. Równocześnie wszakże daleko jesteśmy od nieopanowanej popędowości Barcza, bliżej
już zaś impotencji organu, któremu pozostaje tylko jedna z dwu funkcji – nadwyżkowa, i skrywana, funkcja urynacyjna. Mówiąc językiem psychoanalizy: Rasiński
nie ma dostępu do fallusa, choć jest niewątpliwie najinteligentniejszym z męskich
bohaterów powieści i jedynym, który uświadamia sobie nieuniknioną klęskę projektów rewolucyjnych.
Barcz musi ponieść klęskę, ponieważ jego projekt jest równocześnie zbyt futurystyczny i zbyt anachroniczny. „Futuryzm”, jaki widzieliśmy, wynika z odwrócenia
porządku skutku i przyczyny: oto nowoczesne ciało powinno być samo produktem
epoki; nie ma, nie może mieć samo w sobie mocy generującej: nowoczesny żołnierz-robotnik nie jest demiurgosem. Z drugiej strony jednak, czyha anachronizm misji
Barcza, zderzającej się z emancypacją kobiet. W powieści wyemancypowana materialnie jest żona Barcza, a Hanna Drwęska jest wyemancypowana także seksualnie, i to ta forma emancypacji stanowi rodzaj przekroczenia Rubikonu męskiej
dominacji czy, ujmując to w terminologii samego Kadena-Bandrowskiego, „zmowy
mężczyzn”. Tu trzeba uczynić uwagę, że w wyobrażeniu pisarza przestrzeń literatury jest sui generis przestrzenią eksperymentalną, gdzie „sprawa stosunku płci
do płci znaleźć może najswobodniejszy swój wyraz”49, więc zjawiska przez literaturę ujmowane i sposób, w jaki je ona ujmuje, stanowią pewien antecedens procesów
społecznych. Ukute przez Kadena-Bandrowskiego określenie przywołuję nieprzypadkowo, cieszyło się ono w Dwudziestoleciu dużą popularnością, na tyle dużą, że
Jarosław Iwaszkiewicz użył go jako tytułu swojej powieści 50. Główna postać żeńska
Zmowy mężczyzn to kobieta kastracyjna, wyraźnie demaskulinizująca męskich
bohaterów51. Drwęska jest jej poprzedniczką, „rozbraja” ona Barcza, którego kastracyjne alter ego stanowi major Pyć, ale potrafi ona także rozkodować niewydolność
seksualną Rasińskiego – w rozmowie z Barczem twierdzi, że pisarz „nie ma sił na
wielkie przeżycie erotyczne” (G 217). Energię erotyczną, marnującą się w małżeństwie, ma za to jego żona. Drwęska w „trójkątnej” scenie tańca erotycznego na
spotkaniu u Rasińskich rozbudzi seksualnie żonę pisarza, kobiety będą tulić się do
siebie („kryje rozpłomienioną twarz na nagich piersiach [...]” áG 147ñ, „przytula twarz
do perlistych bioder Drwęskiej...” áG 148ñ), a Drwęska zaproponuje jej zawarcie
48
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D z i e d z i c, op. cit., s. 94.
K a d e n - B a n d r o w s k i, Walka o Nową Kobietę, s. 125.
K r a s k o w s k a (op. cit., s. 159, przypis) twierdzi, że ten wybór tytułu miał wydźwięk polemiczny:
„U Iwaszkiewicza »zmowa mężczyzn« dotyczy – przeciwstawianych kobiecej przyziemności – niepokojów metafizycznych dręczących męską psyche [...] i obecnego w nich pierwiastka homoseksualnego”.
Piszę o tym w szkicu zatytułowanym „Dlaczego pańska powieść nie jest homoseksualna?” „Zmowa
mężczyzn” Jarosława Iwaszkiewicza – próba lektury (w: W. Ś m i e j a, Literatura, której nie ma.
Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”. Kraków 2010).
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intymnej, nieco spiskowej znajomości jako pewnego analogonu męskich układów
(„pan, panie Rasiński, zobaczy swoje bóstwo – swego Barcza!”, ironizuje wychodząc
od Rasińskich áG 148ñ)52. Drwęska, nie będąc lojalną wobec Rasińskiej i złożonej
jej propozycji „zmowy kobiet”, opowiada o jej potencjale erotycznym Barczowi,
z którym potem „całą noc kochali się kosztem Rasińskiej” (G 217). Wyzwolony
z heteroseksualnej obligacji erotyzm kobiecy bardzo wyraźnie osłabia męską dominację nie tylko w polach społecznym i politycznym, ale także w obszarze relacji
intymnych, stanowi dla niej wyzwanie, rozbudza zmysłowo i wyobraźniowo.
Autokomentarz Kadena-Bandrowskiego wskazuje, że pisarz upatrywał wolność
Drwęskiej w jej suwerennej decyzji o urodzeniu dziecka53, a głównemu nurtowi
zdarzeń powieściowych ilustrujących zmagania polityczne towarzyszy podskórny
nurt zmagań erotycznych: im bardziej w głównym nurcie mężczyźni walczą o władzę i ustanowienie dominacji, tym bardziej ich władza i dominacja są „podmywane”
na płaszczyźnie relacji seksualnych. Do katastrofalnego w skutkach zwarcia tych
dwu nurtów dochodzi wtedy, gdy Drwęska oznajmia swój stan, ale zagadnienie jest
zdecydowanie szersze. Zapytajmy, co ożywiało wyobraźnię Kadena-Bandrowskiego
w tym obszarze.
W roku 1880 wychodzi drukiem przekład Zboczeń umysłowych na tle zaburzeń
płciowych (psychopathia sexualis) Richarda Freiherra von Kraffta-Ebinga, a w roku 1920 we Lwowie ukazuje się pierwsze polskie tłumaczenie Wenus w futrze Leopolda von Sacher-Masocha. Pierwszego, który ukuł medyczne pojęcie masochizmu,
z pewnością Kaden czytał (przywołał jego nazwisko w Łuku54), drugiego zapewne też.
Cała międzywojenna twórczość Bandrowskiego potwierdza, że pisarz tkwił w modernistycznym wyobrażeniu walki płci, postrzegał seksualność jako ważną arenę tych
zmagań, gdzie mamy przed sobą „wybór roli: tyrana lub niewolnika”55. W fabule Łuku
wydarzenia wojny światowej prowadzą do rozchwiania mieszczańskiego porządku
seksualnego, swoistego otwarcia pola walki, w którym nie przebiera się w środkach.
Życie erotyczne Marysi Miechowskiej to prawdziwa sinusoida. Bohaterka – począt-

52
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W tej na poły lesbijskiej scenie zawiera się duży, choć faktycznie niespożyty fabularnie, potencjał
emancypacyjny, który, jak się wydaje, przeoczyła K r a s k o w s k a (op. cit., s. 162), gdy pisała, że
„podstawowy problem Kadenowskich bohaterek polega na tym, iż nie są one w stanie funkcjonować
p o z a z m o w ą m ę ż c z y z n”. Poznańska badaczka słusznie z kolei zauważa, że szkic Bandrowskiego o Nowej Kobiecie powstał niemal równolegle ze Wspólnym pokojem V. Woolf. Brytyjska pisarka, jak pamiętamy, uruchomiła w nim dwa potężne toposy: „siostry Szekspira” i „Chloe lubiącej
Oliwię”. Ten drugi otwiera możliwość szukania „ratunku przed zmową mężczyzn wśród innych
kobiet” (ibidem, s. 164). K r a s k o w s k a (ibidem, s. 163–164) twierdzi, że Kadenowskie Nowe
Kobiety nie wiedzą o tym. Wydaje się, iż przynajmniej Drwęska uświadamia to sobie, tyle że jej się
to najzwyczajniej w świecie nie opłaca.
K a d e n - B a n d r o w s k i, Walka o Nową Kobietę, s. 161–165.
J. K a d e n - B a n d r o w s k i, Łuk. Powieść współczesna. Posł. M. S p r u s i ń s k i. Kraków 1981,
s. 266.
L. v o n S a c h e r - M a s o c h, Wenus w futrze. [Przekł., wstęp K. I m i e l i ń s k i]. Łódź 1989, s. 39.
Interesującą monografię masochistycznego „istnienia zdegradowanego” napisał C. Z a l e w s k i
(Istnienie zdegradowane. Problem masochizmu w polskiej literaturze nowoczesnej. Kraków 2017),
pozwala ona zauważyć, że zagadnienie masochizmu stanowiło wcale częsty obszar literackich
przedstawień w literaturze Młodej Polski i Dwudziestolecia. Tym bardziej jednak zdumiewa brak
informacji o twórczości Kadena w tym skrupulatnym skądinąd studium.
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kowo tworząca ustabilizowaną relację z mężem, po jego zniknięciu stanie się obiektem sadystycznych zabiegów asystenta uniwersyteckiego, Cięglewicza:
Gdy następnego dnia rano spostrzegła, że ma sińce na ramionach i udach, zgroza ją objęła...
Czuła się źle, tak źle, że jak się chyba muszą czuć te kobiety, które dają sobie za pieniądza gasić papierosy o uda lub ramiona... Czytała to kiedyś w Krafft-Ebingu56.

Wkrótce jednak z innym, młodszym kochankiem i w miarę jak się emancypuje
i uczy się życia, zajmuje pozycję dominy:
Stworzyli cały szereg własnych obrzędów [...]. Mieli też swoich opiekunów... Patronką ich była
Kobieta z łasicą Leonarda da Vinci, z Muzeum Czartoryskich... Ona też zapewne temu, kto ją kochał,
mówiła „ty”, a on jej „pani”...
Była ich patronką za swą piękność, spokój i za to, że trzymała w ręku małe białe stworzonko – niby
w smukłych różowych palcach, i płateczek śniegu57.

Portret Cecylii Gallerani, zwany dziś najczęściej Damą z łasiczką, ześwieccza
średniowieczną tradycję malarskich przedstawień Madonny z Dzieciątkiem. Towarzyszy on parze kochanków w rytuale erotycznym, podczas którego klęczący wielbiciel oddaje się celebracji stóp, pończoch i ud. Malarski wizerunek może patronować niereprodukcyjnej swobodzie seksualnej i inwersji (nb. reprodukcja Damy wisi
też w sypialni homoseksualnego dandysa i estety w opowiadaniu Przyjaciele Iwaszkiewicza z 1929 r.58):
Ukląkł, uniósł suknię Maryśki... Tak, aby jej cudne zręczne nogi widzieli wszyscy klasyczni święci
z obrazów, wszystkie damy, wszyscy przodkowie polscy i tych kilku królów, i tych kilku męczenników
[...]59.

Interesujące, że kod malarstwa renesansowego powraca w Generale Barczu:
kiedy [Rasiński] robił z powieści swej korektę u stóp nagiej donny Botticellego, zawieszonej w pracowni
Kwaskiewicza naprzeciw litografowanego Boga Ojca, zrozumiał, że nowość się na świeżych falach słowa
posuwa, w których jakże brać udział zza rządowego biurka?!... [G 129]

Nie wiemy, czy naga donna Botticellego to najsłynniejsza z namalowanych przez
niego postaci kobiecych – Wenus. Nie będzie chyba nadużyciem wyrażenie przypuszczenia, że to właśnie ona, a znaczenie tej sceny odkryje się nam w pełni, gdy
zestawimy ją z archetypowym wydarzeniem z początkowych kart Wenus w futrze
von Sacher-Masocha. Rozmowa narratora z Sewerynem odbywa się tam w przemożnej „obecności” kopii Wenus ze zwierciadłem Tycjana. Pojawiające się w wizyjnej scenie snu narratora antyczna bogini i utożsamiająca się z nią Wanda von
Dunajew dezawuują judeochrześcijańskie patrylinearne tradycje w imię wolności
oraz nieskrępowania społecznego i erotycznego kobiet. Wydaje się, że epizody z Łuku
i Generała Barcza są, a przynajmniej z dużym prawdopodobieństwem mogą być,
reminiscencjami z lektury powieści austriackiego pisarza. Wyobraźnia seksualna
Kadena-Bandrowskiego ma wyraźne inklinacje do masochizmu i jego korelatów:
56
57
58
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K a d e n - B a n d r o w s k i, Łuk, s. 266.
Ibidem, s. 403.
Zob. W. Ś m i e j a, Homoerotyzm, mimesis i „Kunst der Fuge”. Twórczość André Gide’a w literaturze
polskiego Dwudziestolecia międzywojennego. „Pamiętnik Literacki” 2018, z. 3.
K a d e n - B a n d r o w s k i, Łuk, s. 403.
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wyrafinowanego estetyzmu i fetyszyzmu (Rasiński, gdy jego żona tuli się do nagiej,
tańczącej Drwęskiej, siedzi nisko i rozciera jej stopy áG 147ñ). Rasiński w powieści
Bandrowskiego jest podmiotem pękniętym tak, jak pęknięte jest jego pisarstwo,
które („zza rządowego biurka”, G 129) podporządkowane zostaje politycznym potrzebom legendotwórczości Barcza (patronowałaby mu litografia z Bogiem Ojcem?),
ale w prywatnej praktyce prozatorskiej Rasińskiego wyczuwa się „nowość na świeżych falach słowa” i podporządkowanie się donnie Botticellego (antycznej Wenus),
u której stóp pisarz robi korektę swojej powieści.
Stopy kobiece, szczególnie obleczone w odpowiedni bucik na obcasie i pończochę, depczące mężczyznę, to niezbędny element wyobraźni masochistycznej, tak
pięknie rozegrany mniej więcej w tym samym czasie przez Brunona Schulza w Xiędze bałwochwalczej. Takim fetyszystycznym, nadmiarowym, obsesyjnie drobiazgowym opisem damskiej mody obuwniczej Rasiński wybudza Barcza w pokoju
hotelowym na początku czwartego rozdziału powieści. Opis ten ma charakter
nadmiarowy, fetyszystyczny w sensie erotycznym, ale także towarowym, konsumpcyjnym. Fetyszyzmy erotyczny i towarowy splatają się dość ściśle. Przekonuje Rita
Felski:
Narodziny kultury konsumpcji przyczyniły się do ukształtowania nowych form podmiotowości
kobiety, której intymne potrzeby, pragnienia i autopercepcja zaczęły być zapośredniczane przez wystawiane na widok publiczny towary i obiecywane przez nie gratyfikacje60.

Quasi-pornograficzna radość z kontaktu z przedmiotem zbytku i luksusu dezawuuje oficjalną żołnierską surowość i pogardę dla mód, strojów, fatałaszków. Nie
powinniśmy lekceważyć tego aspektu, bo, jak zauważa ta sama autorka:
masowo produkowane znaki, obiekty i dobra stają się coraz istotniejszymi, choć wciąż niestabilnymi
markerami podmiotowości i statusu społecznego [...]: to, co naturalne, przedstawiane jest jako wytwór
[as nothing but art], rzeczywistość jako symulacja, a codzienne życie przybiera kształt reprezentacji
wyobraźniowej. Atakując wulgarne prezentacje tej nowej i przemysłowej, i komercyjnej kultury, awangardowi twórcy fin-de-siècle’u byli zarazem zafascynowani nową mocą obrazu, tekstu, spektaklu, mocą
którą równocześnie afirmują i kwestionują swoje stylistyczne innowacje61.

Zacytujmy ten zdumiewający i nieczęsto przywoływany fragment powieści Generał Barcz:
Bo w tym [„skromnym szczególiku”, „wdzięcznym kopytku”, tj. obcasie damskiego bucika – W. Ś.]
jest wszystko, łącznie aż do triumfu Anglosasów nad obecną współczesnością... Oglądnijmy te dwie
łódeczki szczęścia i wesołości, łamany pantofelek francuski i angielski długi, płaski, do ścigłej rybki
podobny... Rzecz w obcasie!... W budowie jego, w ułożeniu nie pod podbiciem, lecz na miejscu właściwym, domniemane jest prawo szerokiego rozkroku i wysokiego rzutu całej nogi... To Anglia... Na angielskim kopytku grają całkiem inaczej mięśnie... Małej, śpiczastej kostki nie oplotą, jak do tego zmusza
pantofel francuski – nabrzmiałe szmaragdy zaciśniętych żyłek... Nic tu toczonej kosteczce nie przeszkodzi lśnić czystą poświatą perły... [G 115]

Wybudzony ze snu w tak nieoczywisty sposób tym obrazowym opisem Barcz
życzyłby sobie, i Rasińskiemu, aby państwowotwórcza literatura tego ostatniego
miała taką moc oddziaływania na zmysły, jak ów opis erotyczny (G 116). Rasiński,
60
61

F e l s k i, op. cit., s. 154.
Ibidem, s. 99–100.
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fetyszystyczny obserwator i interpretator pozornie nieistotnych szczegółów, podskórnie odczuwa nadejście kulturowej zmiany osłabiającej zasadę męskiej hegemonii („zmowy mężczyzn”) o wiele wcześniej niż zaślepiony swoją misją Barcz.
Dopiero znacznie później objawi ją temu ostatniemu Drwęska, odwołując się zresztą do innego rekwizytu masochistycznego: „Bo ja umiem być bez skrupułów...
I umiem bez skrupułów walić batem...” (G 392)62.
Podporządkowanie masochistyczne silnej kobiecie nie ma nic z romantycznych
wyobrażeń bezpośredniego zbliżenia do erotycznych źródeł życia. Przeciwnie, perwersyjność tego podporządkowania potęgowana jest, na co wskazuje Gilles Deleuze
w swojej słynnej analizie 63, przez skomplikowaną siatkę uwikłań estetycznych
i mediatyzacji, swobodnie unieważniających rozróżnienie na kulturę wysoką i masową. Wyobraźnia masochistyczna jest jedną z najsilniejszych oznak modernistycznego kryzysu reprezentacji. Męska dominacja w sferze oficjalnej, publicznej okazuje się tylko teatralnym pozorem, dekoracją kryjącą „zakazane” pragnienie podporządkowania, subordynacji, publicznie prezentowana zaś męskość traci swoją
esencję, stając się skomplikowaną rozgrywką, w której zapominają się sami gracze,
nie można już być pewnym tego, co jest rzeczywistością, a co pozorem. Rasiński
dostrzeże „wszystko” w kobiecym pantofelku, to właśnie on stanowi epifanię ducha
współczesnego, a nie anachroniczny Barcz. W masochistycznym odwróceniu „zamiast
mężczyzny przekazującego swą ukształtowaną moc wrodzonym predyspozycjom
zwierzęcia, pojawia się kobieta, która swą zwierzęcą siłę przekazuje nieukształtowanemu mężczyźnie”64.
Scena meczu tenisowego między Krywultem a Barczem, którego właściwą
stawką jest inscenizacja ról płciowych i pozycji społecznej, zapowiada słynne pojedynki z Ferdydurki:
Widok Barcza i Krywulta razem grających... Widok wielkiego „jałmużnika”, „naszego wodza”, i Barcza, który zawsze będzie „du peuple” – ale mięśnie, zdolności... Wszystko to miało się przyczyniać do
wytworzenia – niech będzie na razie choćby tu, na tenisie, „wspólnej płaszczyzny”... [G 394–395]

Generałowie nie rozgrywają żadnej gry wojennej, lecz uprawiają sport, co, rzecz
jasna, nie mieści się w tradycyjnym ówczesnym wyobrażeniu polskiej męskości
militarnej. Praktykowanie sportu, szczególnie takiego, jakim jest tenis, to moda
zdecydowanie burżuazyjna i kapitalistyczna, o której pisze Dominik Dziedzic:
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64

Trzeba tu zaznaczyć, że w kolejnych powieściach Kaden pokaże działanie „zmowy mężczyzn”
w świecie kapitalizmu i emancypacji chłopów. Kapitał w Czarnych skrzydłach podporządkowuje
sobie wszystkie ciała, męskie i kobiece, ale na każdym szczeblu drabiny społecznej kobiety są
podporządkowane i kapitałowi, i mężczyznom: od płuczek kopalnianych po dyrektorową Kostryniową. Każdy właściwie akt seksualny jest aktem władzy i przemocy. W Mateuszu Bigdzie obserwujemy przeniesienie patriarchalnych modeli porządku płci charakterystycznych dla rodziny
chłopskiej na poziom polityki państwowej. Uwięziona w tym modelu Bigdowa morduje czterech
kolejnych synów Bigdy, a potem sama wypada (lub zostaje wypchnięta) z okna, natomiast kontynuacja Mateusza Bigdy, jaką jest zachowany we fragmentach Jedwabny węzeł, stanowi feerię
masochistyczno-fetyszystycznych odwróceń.
G. D e l e u z e, Masochism: Coldness and Cruelty. – L. v o n S a c h e r - M a s o c h, Venus in Furs.
Transl. J. M c N e i l, A. W i l l m. New York 1990.
Z a l e w s k i, op. cit., s. 31.
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kultywowanie burżuazyjnego męskiego ciała odbywało się między innymi w ramach dziewiętnastowiecznych dyskursów kultury fizycznej, które, podobnie jak dyskursy na temat charakteru, zasadzały się na
współpracy wnętrza z zewnętrzem65.

Generałowie znajdują się między dwoma różnymi rodzajami episteme męskości,
które nawzajem się unieważniają lub, by rzecz całą ująć nieco ściślej, naświetlają
swoją umowność.
Rozprężenia reguł gry znaków jest nieustannie świadoma Drwęska, potrafi to
znakomicie i bezwzględnie wykorzystać. W toku zdarzeń powieściowych rozprzężenie to rozpoznaje także Rasiński. Pisarz zyskuje intuicję na temat tego, co się
dzieje: na początku powieści Rasiński zajmuje pozycję masochistyczną i niemęską,
jest „sparciały” i „pusty”, „ten worek człowieczy ma także swoje prawa! Biedne –
malutkie prawa sznurka, sprzętu, guzika, pudełka zapałek...” (G 3) – którą odmienić mogą zaangażowanie polityczne (najpierw u boku Dąbrowy, potem Barcza)
i praca literacka; aparat państwowy staje się „agregatem” męskiej woli mocy, ale
kiedy Rasiński uzyska wgląd za kulisy wydarzeń politycznych i odkryje ukryty nurt
rewolucji erotycznej i emancypacji kobiet, doświadczy głębokiego kryzysu tożsamościowego, utraty wiary, co wyraża się powrotem do stanu wyjściowej słabości
(pożegnamy go w powieści jako „samą obrazę, gniew, krzywdę w szary łom munduru wciśniętą [...]” áG 400ñ). Pogrążonego w poczuciu niemocy Barcz mianuje pisarza swym adiutantem. Zwiąże go „długimi, szorstkimi wężami dźwięczącej odznaki [...] pod ramieniem i w przerzucie, pod szyją” (G 404). Uczynienie Rasińskiego wspólnikiem w tej „zmowie mężczyzn”, polegającej w gruncie rzeczy na
utrzymaniu męskiego decorum państwowej fasady, pociągnie za sobą spory koszt.
Tym kosztem będzie zamilknięcie Rasińskiego jako pisarza, który nie tylko odłoży
plany literackie na nieokreśloną przyszłość, ale też obniży ich rangę, zapowiadając
swą przyszłą twórczość jako „wykastrowaną”, przeznaczoną „ad usum Delphini”:
„To kiedyś, kiedyś – dla młodzieży...” (G 404).
W żadnej z kolejnych powieści politycznych Kaden-Bandrowski nie umieści już
bohatera będącego jego pisarskim alter ego. Rasiński zamilknie na dobre.
Abstract
WOJCIECH ŚMIEJA University of Silesia, Katowice
ORCID: 0000-0003-3080-0837
GENERAL AND MARY JANE SHOES ON JULIUSZ KADEN-BANDROWSKI’S “GENERAŁ
BARCZ” (“GENERAL BARCZ”)
The paper refreshes a literary-oriented outlook view on most famous Juliusz Kaden-Bandrowski’s
novel—Generał Barcz (General Barcz). As its starting point, the paper sees the observation that the
interpretations produced to that date focused on the political relevance and implicit keys (“pakierstwo”
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D z i e d z i c, op. cit., s. 92. Na marginesie można zauważyć, że Barcz wcale nie jest agentem męskości militarnej, lecz właśnie męskości burżuazyjnej, norm płciowych charakterystycznych dla
klasy średniej zindustrializowanych społeczeństw Zachodu. Militaryzm stanowi tu raczej narzędzie
wdrażania, a może po części niepożądaną deformację tego docelowego wzorca.
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á“information overpacking”ñ of the political novel) or stylistically expressive words (“kadenizmy” á“Kaden
words”ñ of their author).
The author of the article suggests a different point of view in which he accentuates setting the
novel’s issues in Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s philosophy of history. It allows to discern that Kaden-Bandrowski in his novel describes the process of shaping the independent Second Polish Republic as
anachronistic and peripheral, and thus missed, revolution. The reasons for the fall can be traced in
that it has no solid social and economic basis (often recollected “miękkoszcz” á”mekhkhoshch” =
softness’ñ in the novel) that must many a time confront itself with the parallel woman emancipation.
The endmost aspect causes that the first plane of the novel is occupied by the issues referring to negotiating the new contract of sex and sexual order.
Generał Barcz (General Barcz) as a novel about a revolution also projects a specific role of the
writer and literature. The figure of writer Rasiński unjustly remained on the margin of researchers’
interest. In the proposed interpretation, the author postulates acknowledging the protagonist and his
metaliterary statements as critical for the order of meanings produced in the novel.
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„DUSZA URANICZNA” INNA LEKTURA „POKOLENIA MARKA ŚWIDY”
ANDRZEJA STRUGA
Szczęśliwe czasy, dla których niebo gwiaździste jest mapą
dróg otwartych, rozświetlonych, zapraszających do przebycia.
Wszystko zdaje się nowością – ale nowością znajomą, przygodą –
lecz i własnością. Świat tak rozległy wydaje się domem, bo ogień
płonący w duszy jest tej samej natury co gwiazdy1.

Tytuł powieści Andrzeja Struga (właśc. Tadeusza Gałeckiego) z 1924 roku narzuca
dwie możliwe ścieżki interpretacji: pierwszą – według klucza generacyjnego – zgodnie z którym bohater utworu jest zbiorowy i obejmuje postaci urodzone w latach
dziewięćdziesiątych XIX wieku; drugą, psychologizującą, koncentrującą się na egzystencji jednostki. Lektura pokoleniowa skupiłaby się wokół metod przedstawienia
w tekście realiów historycznych ze szczególnym wskazaniem na opisy początkowych
lat polskiej niepodległości i byłaby historią o klęsce2 oraz demaskowałaby krytyczny potencjał powieści, zbliżający ją do Romansu Teresy Hennert Zofii Nałkowskiej
czy Przedwiośnia Stefana Żeromskiego wydanych w tym samym roku3. Interpretacja druga, nie ograniczająca się do „kombatanckiej psychologii”4 i stanowiąca analizę wewnętrznego portretu Świdy, który w tym ujęciu urastałby do roli protagonisty
powieści, pozwoliłaby, z kolei, ukazać znaczenie wątków onirycznych Pokolenia, jak
również odsłonić koneksje utworu z licznymi, na pierwszy rzut oka nieoczywistymi,
tekstami literackimi, prowadząc nie tyle w historię Dwudziestolecia, ile w głąb rozumianej szeroko dziewiętnastowieczności. Wybierając drugą z wymienionych dróg,
1
2

3

4

G. L u k á c s, Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o wielkich formach epiki. Przeł. J. G o śl i c k i. Posł. A. B r o d z k a. Warszawa 1968, s. 21.
I. S k w a r e k (Andrzeja Struga powieść o artyście – „Pokolenie Marka Świdy”. W zb.: Proza Andrzeja Struga. Studia. Red. T. B u j n i c k i, S. G ę b a l a. Warszawa 1981, s. 93), pisząc o kontraście między brakiem zaangażowania Świdy a aktywnością innych postaci, zauważyła: „Służebność
przeniesiona jest w działalność innych postaci, reprezentantów tego samego pokolenia: bardzo
konkretną ekonomiczną Skurnika, wojskową Damasza, rolniczą Kuby, ideologiczną Janki i Śniata. [...] Skurnik oskarżony o działanie na szkodę państwa wyjeżdża do Ameryki, Botwidowi za sam
zamiar oddania ziemi chłopom grozi dom wariatów, Śniat za neomesjanistyczny i fantastyczny
program uzdrowienia Polski zostaje uwięziony. Ameryka, dom wariatów, więzienie – tym kończą
się próby aktywnego uczestnictwa w rzeczywistości odrodzonej Polski”.
Zob. T. B u r e k, Problemy wojny, rewolucji i niepodległości w zwierciadle prozy narracyjnej. W zb.:
Literatura polska 1918–1975. T. 1: 1918–1932. Red. A. B r o d z k a, H. Z a w o r s k a, S. Ż ó łk i e w s k i. Warszawa 1975, s. 458.
Ibidem, s. 515.
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chciałbym zacząć od pewnego koniecznego truizmu: Marek pojmuje swoją egzystencję na wzór dzieła literackiego. Jest też bytem rozproszonym, marzycielskim, który
nie potrafi odróżnić snu od jawy i z tego pomieszania czerpie rozkosz estetyczną.
Tak więc pałac Botwidów na zapadłej, białoruskiej prowincji budzi w nim skojarzenia z powieściami Waltera Scotta, a mieszkańców dworu, włącznie z atrakcyjną służącą, zdają się łączyć melodramatyczne uczucia i sekretne intrygi. Z kolei
statek Balikpapan, płynący po Morzu Południowochińskim, staje się sceną dziwacznej, orientalistycznej fantasmagorii. Świda spotkanych na pokładzie Hindusów
bierze bowiem za członków zbrodniczej sekty thugów, którą wprowadzono do kultury zachodniej w efekcie skierowanej przeciwko niej kampanii militarno-administracyjnej oraz rozpowszechnienia publikacji Confessions of a Thug (1839) Philipa
Meadowsa Taylora. Od tego momentu thugowie, zarówno w literaturze, jak i we
wczesnym kinie, pełnili funkcję dyżurnych mieszkańców Wschodu, dowodzących
irracjonalnej skłonności Azjatów do zbrodni oraz ich perfidii niemożliwej do pojęcia:
Oto oni, o których zaczytywał się ongiś w tłumaczonej z angielskiego rozstrzępionej książce, pachnącej stęchlizną, znalezionej na strychu.
Ci sami, których widma jeszcze raz objawiły mu się w Krakowie, w kinie „Zachęta”, w wieszczych
obrazach Dusiciele z Ghazipur5. Nikt nie ujdzie przed swoim losem. [P 646]

To wysnute z książek7 i filmów skojarzenie budzi w bohaterze głęboki strach.
5

6

7

Do informacji na temat wymienionego dzieła nie udało mi się dotrzeć. Najprawdopodobniej funkcjonował on w obiegu anglojęzycznym pod całkowicie innym tytułem i stanowił realizację opierającego się na schemacie melodramatyczno-sensacyjnym filmu niemego z początku drugiej dekady
XX wieku. Trwałość wyobrażenia potwierdzają również przykłady z historii kina po drugiej wojnie
światowej: niskobudżetowy horror Stranglers of Bombay wytwórni Hammer z 1959 roku oraz reprezentujący Kino Nowej Przygody film Indiana Jones i Świątynia Zagłady, w której protagonista
konfrontuje się z odrodzoną sektą wyznawców Kali, oddających się szczególnie odrażającym praktykom. Stereotyp indyjskiego, tajnego sprzysiężenia morderców został drobiazgowo zanalizowany
i poddany krytyce w szeregu opracowań z kręgu teorii postkolonialnej, jak chociażby w książkach
K. A. W a g n e r a (Thuggee. Banditry and the British in Early Nineteenth-Century India. Basingstoke
2007; Stranglers and Bandits. A Historical Anthology of Thuggee. New Delhi 2009). Z dokumentów
przedstawionych przez badacza wynika, iż thugowie stanowili rodzaj organizacji kryminalnej,
której członkowie w epoce przedkolonialnej, działając na drogach przecinających kraj, zabili i obrabowali wiele tysięcy rdzennych mieszkańców Indii Centralnych i Bengalu. Autor jednocześnie
pokazuje, jak obraz przestępców został zmistyfikowany przez kolonizatorów, którzy w ten sposób,
analogicznie do wystąpienia przeciwko sati, próbowali uprawomocnić swoje panowanie nad subkontynentem.
Skrótem P odsyłam do: A. S t r u g, Pokolenie Marka Świdy. Posł. J. P i e s z c z a c h o w i c z. Wyd. 2.
Kraków–Wrocław 1985. W artykule używam też innego skrótu: U = K. F l a m m a r i o n, Urania.
Z ilustracjami D e B i e l e r a, G a m b a r d a, M y r b a c h a. Przeł. S. K r a m s z t y k. Wyd. 2. Warszawa 1898. Liczby po skrótach oznaczają stronice.
Swoiste apogeum stereotypizacja indyjskiego społeczeństwa osiąga w najpopularniejszej powieści
J. Verne’a, gdzie w wątku ocalenia Audy spotykają się thugowie, kult Kali oraz „barbarzyński”
obyczaj sati. Podczas podróży przez Indie, odbywanej na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku, protagoniści przejeżdżają przez region, który, pomimo szeroko zakrojonych
wpływów armii oraz administracji brytyjskiej, nadal stanowi obszar działania fanatycznych wielbicieli potwornej bogini. Aktualne funkcjonowanie sekty, zaakcentowane w tekście oryginalnym,
uwzględnia również pierwszy polski przekład utworu J. V e r n e’a Podróż naokoło świata w ośmdziesięciu dniach (Przeł. T. G r a j n e r t. Warszawa 1873, s. 68. Podkreśl. W. F.): „W tych to okolicach Feringhea, naczelnik Thugów, król »dusicieli« rozciągał swe panowanie. Ci mordercy, tworząc
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Marek Świda szybko go jednak opanowuje, otrząsając się z przywidzenia, w którym
pada ofiarą wyznawców demonicznej bogini Kali. W annamickiej dziewczynie zobaczy natomiast zagubioną i prześladowaną córkę wodza plemienia górskiego odciętego od cywilizacji. Na kanwie tej fantazji bohatera autor wykreuje rozbudowaną
narrację, przedstawiającą przednowoczesną, pierwotną sielankę, opartą na koegzystencji istot ludzkich z bogami, opowieść, która mogłaby wyjść spod pióra Jamesa George’a Frazera czy innego antropologa ewolucjonistycznego. Aktualna niedola egzotycznej „księżniczki” nie skłoni jednak Marka do podjęcia jakiegokolwiek
działania – poprzestanie on tylko na kontemplacji własnych wyobrażeń, zadowalając się statusem widza. Postawa ta charakteryzuje zresztą całą egzystencję Świdy,
który „niczego nie wybiera, bieg jego życia to seria przypadków, a miejsce w świecie
to pozycja obserwatora”8.
Kilka lat później kochanka bohatera, hrabina Jadwiga – Chuna Chosłowska,
zobowiąże go do wyprawy w głąb Rosji, gdzie kapitan armii carskiej Alikow ukrył
podczas szalejącej rewolucji bolszewickiej gigantyczny skarb. Świda, oczekując na
wezwanie, tworzy przygodowo-melodramatyczny scenariusz, obfitujący w zaskakujące zwroty akcji, pościgi, błąkaninę po tajdze i historię wielkiego kłamstwa.
Inscenizujący swoją przyszłość Marek będzie się zarazem dystansował od własnego udziału w awanturze, wyobrażając ją sobie jako przypadki zupełnie obcej osoby.
W ten sposób osiągnie pozycję zbliżoną do relacji czytelnika tekstu wobec postaci
fikcyjnej. Gdy nieco później skonstatuje iluzoryczność i nonsens kreacji „ja”, która
opiera się na wzorcach zaczerpniętych z literatury sensacyjnej i kina popularnego,
częściowo uzmysłowi sobie swoją słabość i niekompletność jako jednostki, determinowanej wyłącznie snami, halucynacjami, widmowymi powidokami. Trudno
tutaj natomiast mówić o kontraście między marzeniem sennym, przez które w języku symboli wyraża się nieświadomość, a rzeczywistością ego, do bycia w której
bohater się definitywnie przebudza, tym bardziej że do takiego wydarzenia – nawet
jeśli weźmie się pod uwagę spełnienie Świdy w miłości do Moniki Goślickiej – nigdy
w powieści nie dochodzi. W posłowiu utworu Struga podobny wniosek, choć w innych kategoriach, sformułował Jan Pieszczachowicz, który tak podsumował psychologię kochanka Chosłowskiej:
Wrażliwość chłopięca towarzyszyć będzie bohaterowi aż do końca powieści, można by nawet
powiedzieć, że mimo tragicznych i dramatycznych doświadczeń pozostał „wiecznym dzieckiem” [...],
wciąż na nowo dziwiącym się światu, z jakimś „naiwnym” uporem nie godzącym się na jego kształt.
[P 367]

8

tajemne towarzystwo, dusili na chwałę bogini śmierci ofiary wszelkiego wieku, bez rozlewu krwi,
i był czas, że na każdym prawie miejscu można było natrafić na jakiegoś trupa. Rząd angielski
starał się w części przeszkodzić tym morderstwom; l e c z s t r a s z n e t o w a r z y s t w o d o t ą d
i s t n i e j e i d z i a ł a”. Z kolei w najpopularniejszym ze wszystkich przekładzie Z. F l o r c z a k a
istnienie thugów, niezgodnie z literą tekstu, zostaje całkowicie przeniesione w przeszłość, co zasadniczo wymazuje fakt, że ceremonia żałobna, której uczestnikom towarzyszy posąg Kali, ma
bezpośredni związek z działaniami i wierzeniami skrytobójców: „W tych okolicach sprawował
n i e g d y ś bezlitosną władzę Feringee, wódz Thugów, głośny król Dusicieli, potajemnej, a nieuchwytnej sekty, która mordowała swe ofiary na cześć bogini śmierci Kali” (J. V e r n e, W 80 dni
dookoła świata. Wyd. 8. Warszawa 1967, s. 64. Podkreśl. W. F.).
S k w a r e k, op. cit., s. 91.
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Nie ulega wątpliwości, że Marek Świda ma w sobie wiele z marzyciela romantycznego, którego status bytowy określa istnienie na pograniczu fantazji i rzeczywistości9. Status ten definiuje egzystencję bohatera od dzieciństwa, kiedy towarzyszem
jego rozmów i zabaw był zmarły przyjaciel Ignacek – trwało to aż do późnego wieku
dojrzałego10. „Niedojrzałość” Świdy wiąże się także z całkowitym brakiem sprawczości, w efekcie zaś – z funkcjonowaniem jakby na marginesie aktualnych wydarzeń
historycznych. Choć bohater weźmie udział zarówno w przygodzie Legionów, jak
i w wojnie polsko-bolszewickiej, to podczas dramatycznych perypetii znajduje się
w stanie skrajnej apatii, jakby szedł przez życie pchany siłą inercji, a wydarzenia
rozgrywały się obok niego, w wymiarze mniej realnym od świata marzeń:
Ostatecznie samo się wszystko rodziło, samo się wypełniało. On tyle, że zaledwie o tym wiedział.
Major był zachwycony swoim komendantem kawalerii, która dla całej „armii” była okiem i podsłuchem,
i ciągłą bezsenną czujnością. [P 106]

Podobnie w sposób zupełnie niezależny od własnej aktywności, jakby halucynując czy trwając w chorobliwym śnie, Marek wchodzi w posiadanie kilkunastu
tysięcy dolarów, które po powrocie do Polski umożliwią mu prowadzenie – aż do
momentu bankructwa Skurnika – względnie wygodnej i beztroskiej egzystencji.
Przy zachowaniu wszystkich proporcji wątek ten częściowo przypomina główną
intrygę powieści Herberta George’a Wellsa Gdy śpiący się zbudzi (1899), której
protagonista Graham przesypia ponad 200 lat i gdy budzi się w XXI wieku, okazuje się władcą całego świata dzięki akumulacji odziedziczonego kapitału. Futurystyczna rzeczywistość Londynu stanowi jednak przerażającą przestrzeń antyutopii,
a bohater ginie, walcząc o sprawiedliwość społeczną. Analogiczne rozwiązanie fabularne prowadzi więc w obu przypadkach do zupełnie różnych konsekwencji: dla
Grahama cudownie zdobyte pieniądze stają się środkiem do podjęcia próby zmienienia istniejącego status quo, Świdzie natomiast pozwalają one trwać w kwietystycznej bierności.
Bohater Struga jest także niespełnionym literatem, swoistą odmianą młodopolskiego improduktywa, który nie potrafi wyjść poza sferę planów, zamierzeń,
brudnopisów 11, trwoniąc czas na rojenia i zwidy. Interpretacyjną alternatywę,
umożliwiającą, poprzez odwrócenie znaków wartości, skrajnie odmienną waloryza-

9

10

11

Zob. M. J a n i o n, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Warszawa 1991, s. 11–12: „Marzenie romantyczne przeciwstawia sobie dwa miejsca bytowania i dwie
rzeczywistości. Czyni to na dodatek w trybie wartościującym. Lepsze jest »tam«, gorsze jest »tutaj«.
Dlatego romantyczny marzący jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest. Z powodu tego
rodzaju bytowania niepodobna nie zastanowić się nad osobliwym kryzysem tożsamości, występującym często u romantycznego marzyciela”.
B u r e k (op. cit., s. 477), dążąc do skrótu syntetycznego, zasugerował, że, podobnie jak w przypadku Romansu Teresy Hennert oraz Czarnych skrzydeł, także w powieści Struga za dezintegracją
osobowości i problemami adaptacyjnymi bohatera stoi Wielka Wojna. Przeczy temu jednak fabuła
Pokolenia, Marek od samego początku jawi się bowiem jako „ja” podzielone, dryfujące raczej w realności, niż stawiające jej opór i pokonujące przeszkody. Stąd powiązanie marzenia i „osobliwego
kryzysu tożsamości”, o którym pisała Janion, wydaje się znacznie zasadniejsze wobec Świdy od
uogólnienia autora Problemów wojny, rewolucji i niepodległości.
Taką tezę stawia S k w a r e k (op. cit., s. 91 n.).
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cję marzycielstwa bohatera oraz jego „życia snem”, podsuwa klasyczny tekst Marii
Podrazy-Kwiatkowskiej, która pisała:
Przede wszystkim [...] wizje senne zostały [w modernizmie] zrozumiane jako wynik potężnej siły
kreacyjnej, którą rozporządza ludzka wyobraźnia. Siły kreacyjnej działającej niezależnie od naszej
świadomości, w odmienny zatem niż normalny sposób. Wskazywano pokrewieństwo snu i innych stanów,
w których dochodzi do głosu „ja” głębokie; takich stanów jak ekstaza, halucynacja, widzenie narkotyczne itp. Co wszakże dla nas najbardziej interesujące: stwierdzono p o d o b i e ń s t w o a r t y s t y c z n eg o p r o c e s u t w ó r c z e g o d o p r o c e s u t w ó r c z e g o z a c h o d z ą c e g o w e ś n i e. Wizja senna jest taką funkcją psychiczną, która ma najwięcej zbieżności z produkcją artystyczną – pisał Carl Du
Prel. „We śnie każdy jest Szekspirem” – powtarzał inne jego sformułowanie Antoni Lange12.

To samo zjawisko jeszcze precyzyjniej pozwala wyrazić rozróżnienie stworzone
przez Maxa Milnera i przeniesione na grunt polskiej humanistyki przez Marię Janion, zgodnie z którym terminowi „fantazmatyczność” odpowiada praca nieświadomości, „fantasmagoryczności” zaś – artystyczne opracowanie tego materiału:
To, co fantasmagoryczne [w przypadku powieści Struga także wyśnione – W. F.], byłoby zatem
sposobem dopuszczenia do głosu fantazmatu, przekształconego w przedmiot zachwytu, fascynacji
i przyjemności estetycznej”13.

Jest to też cel aktywności fantazjotwórczej bohatera, wykorzystującego do
opracowania snów i rojeń zarówno literaturę, jak i film – najbardziej fantazmatyczne z istniejących wówczas mediów, które dysponuje zdolnością ucieleśniania widm
i zamiany kinowej sali w przestrzeń marzenia na jawie14. Zgodnie bowiem z ustaleniami francuskich medioznawców:
doświadczenie filmowe w sali kinowej mniej przypomina marzenie senne niż sen na jawie. Istnieje ku
temu kilka głównych powodów: śniący nie wie, że śni, widz zdaje sobie sprawę z tego, że jest w kinie
(zresztą również, w przeciwieństwie do śniącego, zachowuje świadomość własnego ciała [...]); percepcja
filmowa jest „rzeczywista” i nie jest, tak jak sen, percepcją zależącą ściśle od „wewnętrznego aparatu
psychicznego”; w końcu film narracyjny jest w znacznym stopniu logiczniejszy od najmniej alogicznego
snu. [...] Za Georges’em Perecem można stwierdzić, iż sen jest tym niemożliwym filmem [...], którego
jest się „jednocześnie” głównym aktorem, śledzącym jego kręcenie i uczestniczącym w jego projekcji.
„Stan filmowy” stanowi w stosunku do „stanu onirycznego” „złożone połączenie zbliżeń i oddaleń”.
Jeśli film „uprzywilejowuje narcystyczne wycofanie [le retrait narcissique] i fantazmatyczną satysfakcję”,
to w trybie mniej intensywnym i bardziej zbliżonym do rzeczywistości, a zatem mniej pewnym i mniej
skutecznym niż sen15.

To właśnie aspekt mniejszej intensywności marzenia dziennego umożliwia
Markowi przerwanie koszmaru ze statku, rozgrywającego się przed jego oczami,
12
13
14

15

M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Somnambule. (O młodopolskiej konwencji onirycznej). „Teksty”
1973, nr 2, s. 70.
J a n i o n, op. cit., s. 11.
Kino w powieści stanowi nie tylko źródło nawiązań intertekstualnych, praktyka filmowa lat dwudziestych oddziaływała także na sposób kreacji świata przedstawionego, o czym pisała A. K i s i el e w s k a (Film w twórczości Andrzeja Struga. Białystok 1998, s. 133).
J.-M. D u r a f o u r, Ce qui rêvasse au fond de l’image. Rêve, rêverie, film, autour de Jean Renoir.
„Ligeia” 2014, nr 129/132 (janvier/juin), s. 67–68. Fragmenty wyróżnione cudzysłowem zapożyczono
z książki Ch. M e t z a Le Signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma (Paris 1993) cytowanej
przez autora. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przekłady z języka francuskiego pochodzą ode mnie.
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i dostrzeżenie w potencjalnych dusicielach zwyczajnych, hinduskich nędzarzy.
Podobnie będzie zresztą z fabułą o poszukiwaniu złota ukrytego w rosyjskim interiorze – historią wyłącznie obserwowaną, widzianą jakby w kinematografie, a nie
głęboko, afektywnie przeżytą. W powieści pojawiają się jednak również opisy wizji,
chwil odurzenia i maligny oraz snów we właściwym tego słowa znaczeniu, czyli
„filmy niemożliwe”, w których Świda aktywnie uczestniczy, których powstawanie
obserwuje od środka i których zaszyfrowane treści zostają wyświetlone na „ekranie”
aparatu psychicznego.
Na oniryczno-wizyjną stronę rzeczywistości wyczulona jest, oprócz Marka,
tylko Goślicka, nie tylko będąca zresztą jedyną postacią wyposażoną w złożoną
psychikę, ale również, za pomocą mowy pozornie zależnej lub monologu wewnętrznego, często wyrażająca treści wewnętrzne. Wszystkich innych bohaterów czytelnik
poznaje bowiem wyłącznie albo z perspektywy Świdy „bujającego w obłokach” , albo
z punktu widzenia narratora o ograniczonych kompetencjach, albo poprzez subiektywne wypowiedzi pozostałych uczestników akcji16. Co ciekawe, w przeciwieństwie
do mężczyzny wdowa nie wykazuje jednak tendencji do fabularyzowania własnej
egzystencji i nadawania jej rangi przedmiotu artystycznego. Obie postaci spaja
wszakże przeświadczenie o widmowości istnienia oraz o fundamentalnym znaczeniu „drugiej, ciemnej połowy życia”. Dochodzą z niej „jeno strzępki strzępów w niepodobnych do rozwikłania snach i w przelotnych wizjach, które natychmiast toną
w niepamięci” (P 265).
Nie ulega wątpliwości, że kluczem do zrozumienia powieści są swoiście pojmowane fantazmatyka i onirologia, stanowiące zarówno istotny element poetyki utworu, sui generis złożony trybut konwencji romantycznej oraz młodopolskiej, jak
i konstytutywny fragment powieściowego świata znaczeń. Sny i rojenia Świdy na
jawie układają się w partykularny słownik, w którym seks, kompleksy, aspiracje,
szczątki wydarzeń realnych, inspiracje literackie i filmowe, często intensywniejsze
od rzeczywistych doznań, będą się mieszać z... astronomią, a dokładniej rzecz ujmując, ze specyficzną wykładnią tej nauki, stworzoną na przełomie wieków przez
Camille’a Flammariona – gorliwego popularyzatora wiedzy o kosmosie, dyrektora
obserwatorium w Juvisy-sur-Orge i autora ekscentrycznej doktryny „kosmicznego
spirytualizmu”17. Założyciel Société astronomique de France (Francuskiego Towarzystwa Astronomicznego) zasłynął także, co zakrawa na paradoks, nie tak rzadko
jednak spotykany w drugiej połowie XIX wieku18, jako zdeklarowany entuzjasta

16

17
18

B. P i ę c z k a (Proza narracyjna Andrzeja Struga. Wrocław 1987, s. 73) tak charakteryzował tryb
opowiadania przyjęty w powieści: „Narratorska predylekcja do linearno-ciągłej sprawozdawczości
zastyga w stanie potencjalnej możliwości; spoza jej obrębu wysuwa się nieciągła (rozbita na odcinki) sfera doznań osobowych, zorientowana na teraźniejszość i artykułowana w formie niezliczonych
introspekcji uwitych w kształt wizji sennych, przewidzeń, halucynacji, marzeń, urojeń itp.”
Zob. A. B. E v a n s, Science Fiction in France: A Brief History. „Science Fiction Studies” 1988, t. 16,
nr 3 (November), s. 257.
W eksperymentach z E. Palladino, słynnym medium z Neapolu, brali udział zarówno Flammarion,
jak i, później w Warszawie, B. Prus, J. Ochorowicz oraz inni przedstawiciele formacji pozytywistycznej. Zob. np. J. T o m k o w s k i, Fotografia momentalna i „peryferia świadomości”. Nurty
irracjonalne w literaturze polskiej w latach 1890–1900. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. B u j n i c k i, J. M a c i e j e w s k i. Wroc-
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spirytyzmu Allana Kardeca, który traktował jako część wiedzy naukowej. Flammarion był znany zarówno pokoleniu pozytywistów, jak i wstępującej na scenę literacką generacji modernistów: z jego teoriami na bieżąco pozostawali Bolesław Prus
i Eliza Orzeszkowa – autorka recenzji Wielości światów zamieszkiwanych19, a doktryna nieskończoności życia kosmicznego odcisnęła wyraźną sygnaturę na poemacie Wśród gwiazd Stanisława Koraba-Brzozowskiego20. Spośród licznych książek
Francuza najistotniejsze w życiu bohatera na wpół realnym, na wpół śnionym
odegra Urania, przeczytana przez Świdę w piątej klasie gimnazjum podczas wspomnianej marginalnie rewolucji 1905 roku.
Utwór, napisany przez Flammariona w 1889 roku i przełożony na język polski
w 1890 roku przez Stanisława Kramsztyka (ukazywał się najpierw w „Kłosach”
i potem opublikowany został w formie książkowej), stanowi przedziwne połączenie
powieści fantastycznonaukowej, wykładu z wiedzy o kosmosie, pseudonaukowych
roztrząsań na temat telepatii i reinkarnacji z fabułą romansową. Tytułowa „Urania”
to rzeźba muzy astronomii, będąca częścią zegara z brązu, który stoi w gabinecie
dyrektora obserwatorium paryskiego. Piękno posągu przyciąga uwagę 17-letniego
bohatera-narratora zaczynającego darzyć go gorącym, platonicznym uczuciem.
I pewnej nocy, we śnie, ożywiona Urania przychodzi do niego i zabiera go w fantastyczną podróż w odległe galaktyki. Nauka, udzielona przez nią protagoniście,
stanowi wielką lekcję względności ziemskich norm cywilizacyjnych i krytykę roszczeniowego antropocentryzmu. Bohater zostaje bowiem skonfrontowany z bezkresem
przestrzeni i nieobjętą wielością form życia we wszechświecie, w których kontekście
ziemskie polityka, społeczeństwa, miasta i instytucje wydają się zaledwie drobnymi
plamami czy wręcz są – jak stwierdziłby Prus, który, powodowany odmiennymi
pobudkami światopoglądowymi, napisał kilka lat wcześniej opowiadanie o tajemniczym spotkaniu pod Świątynią Sybilli w Puławach – tylko „pleśnią świata”.
Wizja francuskiego astronoma sytuowała się jednak na antypodach refleksji
autora Lalki, już zapowiadającej przełom antypozytywistyczny. Refleksja Flammariona, ufundowana na micie postępu, przedstawia idylliczny obraz koegzystencji zróżnicowanych gatunków i ras kosmicznych, bardzo odległy również od fantazji Wellsa jako autora Wojny światów (1898) lub takich powieści Gustave’a Le
Rouge’a jak Więzień na Marsie (Le Prisonnier de la planète Mars, 1908) i Niewidzialni (La Guerre des vampires [Wojna wampirów], 1909), które ukazują kontakty międzyplanetarne w kategoriach bezpardonowej walki o przetrwanie:
Wraz z Flammarionem pojawia się [natomiast] najlepszy przykład przestrzeni, która człowieka
ugaszcza: jego niebo, nawet jeśli jest nieskończone, to jedno z najbardziej kojących przestworzy. Bohaterowie [...] czują, że znajdują się w „środku niebios”. Co więcej, wiedzą, że ich ciało składa się z atomów,
stanowiących, by tak rzec, elementy nieba. Człowiek jest więc nie tylko w niebiosach, ale także z niebios
rządzonych energią życiową, która, podlegając nie znanym dotąd prawom, tworzy rośliny, zwierzęta
[...]21.

19
20
21

ław 1986. – J. O c h o r o w i c z, Pierwsze zasady psychologii i inne prace. Przedm. R. S t a c h o ws k i. Red. nauk., nota o autorach, bibliografia E. K o s n a r e w i c z. Warszawa 1996.
Zob. I. W o j t a ś, Gwiazdy w „Lalce” Bolesława Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2017, z. 2.
Zob. M. O k u l i c z - K o z a r y n, W orbicie Flammariona. O poemacie prozą „Wśród gwiazd” Wincentego Korab Brzozowskiego. „Ruch Literacki” 2009, nr 1.
M. N a t h a n, La Rêverie cosmique de Camille Flammarion. „Romantisme” 1976, nr 11, s. 81.
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Dlatego w tym ujęciu badanie gwiazdozbiorów staje się nie tylko wiedzą o fizycznych wymiarach wszechświata, ale również nauką odkrywającą uniwersalność
prawa moralnego, tajniki psychiki i przeznaczenie kosmosu.
Kolejne partie powieści, które ukazują historię miłości młodego naukowca Jerzego Spera i Iklei, stanowią jedynie aneks do wątku pozaziemskiej podróży, uzupełniając go narratorskimi rozważaniami o zawodności poznania poprzez zmysły,
o telepatii, wieczności duszy, życia i pochodzącego zeń świata fizykalnego22. Zakończona tragicznie balonowa podróż kochanków w przestrzeń pozaziemską daje
również pretekst do zaprezentowania obrazu cywilizacji marsjańskiej, właśnie na
Czerwonej Planecie dusze zmarłych Spera i Iklei wcielają się bowiem w nowe formy:
młody astronom w nowym życiu „przybiera postać niewieścią” (U 191), a piękna
Norweżka zamienia się w mężczyznę. Co ciekawe, Mars przedstawiony w Uranii jest
królestwem kobiecości. Istnieje tam wiele gatunków zwierzęcych oraz kilka ras
ludzkich i we wszystkich z nich płeć żeńska okazuje się silniejsza, na co, paradoksalnie, wpływa delikatność uczuć i doznań. Organizmy marsjańskie cechują się
lekkością i subtelnością. Gęstość ciał jest niska, a siła grawitacji odgrywa jedynie
podrzędną rolę. Marsjanie karmią się kwiatami, powietrzem i rosą, żyjąc w atmosferze, nie zaś na powierzchni ziemi. Pomagają im w tym skrzydła, dzięki którym
zimą, podobnie jak ptaki, mogą się przenosić w cieplejsze obszary. Są pozbawieni
potrzeb materialnych, nieświadomi kradzieży, morderstw, okrucieństwa i wojen.
Nie znają także konwencjonalnego języka, porozumiewają się za pomocą telepatii,
a poziom ich kultury i techniki dalece przewyższa zdobycze naszej cywilizacji.
Losy kochanków ilustrują bezkres postrzeganego spirytualistycznie istnienia,
w którym pojęcie końca staje się całkowicie zbędne, ponieważ dla wielbiciela Kardeca najważniejsza jest nieśmiertelna dusza, ujmowana fizykalnie materia to zaledwie efemeryczny kształt, a w świecie odbywa się ciągle przechodzenie życia w śmierć
i vice versa. Samo ciało:
stanowi „połączenie cząstek”, uformowanych z „nagromadzenia atomów”, które, „za pośrednictwem
atmosfery”, nieustannie przemieszczają się z jednego ciała w drugie. Ta sama cząstka żelaza „występująca we krwi, pulsuje w skroni geniusza albo wchodzi w skład nędznego kawałka zardzewiałego
żelastwa” 23.

Zjawisko jest na tyle powszechne, że „na Ziemi istnieje nieprzerwana wymiana
między żywymi a umarłymi, że »chodzimy po umarłych« od dziesiątek tysięcy lat
[...] i że tlen, wodór, kwas węglowy, azot, z których te ciała powstały, nieustannie

22

23

W twórczości Flammariona rolę dysponentów dyskursu filozoficznego odgrywają bardzo zróżnicowani bohaterowie: „Obserwator może być astronomem we własnej osobie, który, we śnie, wzbija
się w gwiezdną przestrzeń (Urania). Może być ukazującym się zmarłym (Lumen), naukowcem,
który w XXV stuleciu wygłasza przemówienie o możliwościach zagłady naszej planety (La Fin du
monde), mistrzem w sile wieku, wprowadzającym młodą dziewczyną w świat niebiańskich cudowności (Stella), duszą w trakcie reinkarnacji, wyjaśniającą, jak na gwieździe Gamma Virginis była
mężczyzną poruszającym się w powietrzu bez pomocy skrzydeł dzięki gęstości atmosfery, mieszkańcem świata bez snu i czegokolwiek stałego w systemie Delta Andromedae, kobietą na Wenus,
myślącym drzewem 1500 lat wcześniej w gwiazdozbiorze Łabędzia, hybrydą człowieka, rośliny
i zwierzęcia w formie świecy na Orionie (Récits de l’Infini)” (ibidem, s. 75).
Ibidem, s. 80.
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tworzą inne ciała [...]”24. Biografie Spera i Iklei realizują zarazem ideę egzystencji
„uranicznej”, stanowiącej dla Flammariona najwyższą formę bycia w świecie i dotyczącej dusz, które „żyją w nauce, w rozważaniu świata psychicznego lub duchowego”, a w związku z tym „nawet podczas swych ziemskich wcieleń” funkcjonują
„w świecie absolutu i boskości” (U 166). Zgodnie z refleksją autora Uranii para
kochanków, która oddała nauce życie, stanowi więc forpocztę ludzkości, zasiedlającej w kolejnych wcieleniach inne, odległe planety. Ideę indywidualnego wysiłku
w służbie postępu bodaj najsilniej ze wszystkich Flammarionowskich protagonistów
wyraża Stella: „Każdy z nas jest dla siebie Parką i przędzie swoją przyszłość. Nasze
życie doczesne jest zarodnikiem przyszłej egzystencji. Staniemy się tym, kim chcieliśmy i zasłużyliśmy, by być”25.
Pod wpływem Uranii bohater Struga zaczyna regularnie obserwować niebo
i wyznawać herezję o fizykalności Boga, pisząc zaś pamiętnik zatytułowany Na
pierścieniach Saturna, podejmuje pierwszą w życiu próbę literacką. Od tej chwili
egzystencja Marka Świdy się zmienia, a w większości jej kluczowych momentów
pojawi się właśnie wspomnienie młodzieńczej lektury i bezkresny, pozwalający
marzyć – krąg niebios, z którego perspektywy wszystkie sprawy ziemskie z istotnymi, życiowymi komplikacjami włącznie okazują się nieznaczącymi błahostkami lub
wmówionym konwenansem i który z reguły ewokuje okres bezgrzesznych lat – czas
„konstrukcji dziwactw genialnych” (określenie Romana Jaworskiego). Tak jest
chociażby z wiedzą nabywaną na krakowskich studiach czy pełną dziwów i niespodzianek podróżą azjatyckim statkiem:
Prześwietne gwiazdozbiory tajemnymi znakami pisały w odmętach przestrzeni myśl wszechświata.
Nocami Marek unosił się ku niebu i nie czuł siebie. Wróciła ekstaza dzieciństwa, dusza odrywała się od
ziemi, szła w bezmiar za wstęgą szaty bogini Uranii, za srebrnolitą Drogą Mleczną. [P 67–68]

Pamięć o dawnej fascynacji, choć ma charakter momentalnej wizji, pojawia się
również wtedy, kiedy ciężko ranny bohater jest wieziony do warszawskiego lazaretu i pozwala Markowi wydobyć się na chwilę z koszmaru wojny 1920 roku:
Budzi go cichy szmer, jakby ciągły dech, ledwie dosłyszalny a potężny – z oddala, spoza świata.
Grają chóry przejasnych gwiazdozbiorów tam w dole pod nim, tam w przepaści nieba. Znajome znaki!
Harmonia sfer... Śpiewa ku niemu święta kochanka dalekiego dzieciństwa, obnażona i przeczysta,
spowita jeno w wstęgę drogi mlecznej – bogini Urania. [P 123]

Z kolei gdy kaleka Śniat wyjawia bohaterowi swoje uczucie do Goślickiej, dając
mu jednocześnie do zrozumienia, że tylko Marek może ją obdarzyć szczęściem,
niepojęta otchłań kosmosu staje się analogonem rzeczywistości psychicznej – kłębowiska sprzecznych, ale zarazem zachwycających pragnień i afektów, których
Świda nie potrafi nawet odpowiednio nazwać (P 174).
Jak zauważyła Alicja Kisielewska:
Pokolenie Marka Świdy napisane zostało w sposób ewidentnie filmowy, z montażem na cięciu

24

25

Ibidem. Zob. też U 46–47: „Wszechświat trwać będzie bez końca. Ziemia mieć będzie kres swego
bytu i stanie się kiedyś grobem. Ale będą nowe słońca i nowe ziemie, nowe wiosny i nowe uśmiechy,
i zawsze życie kwitnąć będzie we wszechświecie nieograniczonym i nieskończonym”.
Cyt. za: N a t h a n, op. cit., s. 80.
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scen-sekwencji, swobodnymi przeskokami czasowymi, które regulował rytm powrotów do miejsca własnego bohatera – do rodzinnych Jordanowic26.

Dokładnie tam, podczas pewnej letniej nocy, mężczyzna ponownie doświadcza
rozkosznego scalenia ze wszechświatem, postrzeganym jako harmonijna jedność
„niepojętych, tajemnych, nadludzkich” i „przyziemnych, [...] własnych, człowieczych”
(P 288) elementów wchodzących w jego skład. W opisie tego epifanicznego przeżycia dominują wypowiedzenia jakby bezpośrednio przeniesione z Flammariona
(„Śpiewało mu wspaniałe niebo ogromną harmonią sfer [...]. [...] jarzyły się rojowiska światów”, P 288). Co ciekawe, intymność, towarzysząca wspomnieniom o „świętej kochance dalekiego dzieciństwa”, oraz budzące się wówczas w Marku emocje
i pragnienia stanowią bezpośrednie odesłanie do konkluzji wątku pozaziemskiej
podróży we francuskim „romansie astronomicznym”:
W czasie późniejszym wzruszenia namiętniejsze uwiodły mię, uwięziły, zamąciły me zmysły; nie
zapomnę wszakże nigdy uczucia idealnego, jakim mnie muza gwiazd natchnęła, ani podróży niebieskiej,
w którą mnie uniosła, ani widoków niespodzianych, jakie mi objawiła o rozległości i budowie wszechświata, ani szczęścia, jakie mi dała, wskazując umysłowi memu drogę stanowczą w rozważaniu przyrody i wiedzy. [U 50]

Skoro więc utwór literacki składa się z innych książek, odbijających się mniej
lub bardziej głośnym echem w przestrzeni tekstu i wiążących go z uniwersum tego,
co już zostało napisane, to powieść Flammariona stanowi jeden z najważniejszych
intertekstów Pokolenia Marka Świdy27. Całościowa lektura utworu w kontekście
Uranii nie tylko pozwala oddalić ciążące nad Świdą odium zaburzeń psychicznych,
nerwicy, którą jego pokoleniu przypisywał Tomasz Burek28, czy zrozumieć lepiej
ideologię powieści, w której marzycielski – oparty na XIX-wiecznym optymizmie,
obejmującym cały wszechświat – światopogląd jednostki został skonfrontowany ze
światem, kładącym definitywny kres jakiejkolwiek ufności. Modernista wobec tego
samego kosmosu poczuje się nieskończenie samotny29, Wielka Wojna ukaże złowrogie oblicze techniki i postępującej racjonalizacji wszystkich sfer życia, a odzyskanie wolności stanie się zaledwie „radością z odzyskanego śmietnika”30.
W tym momencie, by nie poprzestać na pojedynczych zbieżnościach znaczeniowych i stylistycznych, warto zastanowić się, jaką funkcję pełni tekst Flammariona
w złożonej strukturze semantycznej utworu Struga. Intertekstualność nie świadczy
26
27

28
29

30

K i s i e l e w s k a, op. cit., s. 133.
Zob. M. R i f f a t e r r e, Semiotyka intertekstualna: interpretant. Przeł. K. i J. F a l i c c y. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1, s. 301: „Jeśli [...] intertekst ma być uchwycony, wystarczające i konieczne jest, aby teksty przez niego zaangażowane aktualizowały pewien inwariant i aby ta aktualizacja
narzucała się czytelnikowi dzięki konstantom formalnym i semantycznym, które przejawiają się
pomimo odmian stylistycznych, różnic gatunkowych itd., jakie istnieją między tekstami”.
B u r e k, op. cit., s. 515–516.
Nieprzypadkowo poemat Wśród gwiazd, rodzaj intertekstualnej, przewrotnej gry z „powieścią
astronomiczną” z 1889 roku, ukazuje faunę Gwiazdy, na którą zostaje przeniesiony bohater, jako
dekadenckie, pełne wymyślonych, ale i przerażających istot bestiarium (zob. O k u l i c z - K o z a r y n,
op. cit., s. 25). Zob. też ibidem, s. 29: „Wszechświat Flammariona, wypełniony życiem, w młodopolskiej reinterpretacji zieje pustką, przytłacza martwotą i chłodem. Nieskończoność traci swój patos
wiecznie odnawiającej się potencji twórczej. Przekształca się w rzeczywistość skrajnie negatywną”.
J. K a d e n - B a n d r o w s k i, Generał Barcz. Powieść. Wyd. 2. Lwów 1930, s. 51.
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bowiem o relacji jednostronnej, nie jest zapożyczeniem i jej pojęcie nie desygnuje
„wpływu”. To raczej żywy dialog między dwoma odrębnymi, wyposażonymi w odmienne konteksty kulturowe tekstami, obfitujący w polemiczne napięcia, zwarcia
i nieciągłości, zawieszony między afirmatywnym potwierdzeniem a krytyczną dyskredytacją. Tak więc np. określenie „kochanka” w odniesieniu do przewodniczki
marzeń Świdy ewidentnie odsyła do wątków erotycznych powieści, które są bardzo
rozbudowane i stanowią istotne zagadnienie w analizie biografii wewnętrznej bohatera. W Uranii narrator wielokrotnie podkreśla jedynie platoniczny wymiar uczucia do posągu, ale sensualność jego opisów sugeruje swoisty naddatek pragnienia,
każący dopatrywać się w tej relacji podtekstu seksualnego31. Na kartach Pokolenia
Urania symbolizuje zaś niezrealizowane możliwości oraz wyraża melancholijną
tęsknotę za czasami, kiedy „niebo gwiaździste” było „mapą dróg otwartych, rozświetlonych, zapraszających do przebycia”, ale również, choć w zupełnie inny sposób
niż u Flammariona, wikła się w sferę „ziemskich” namiętności, związaną z dwiema
najistotniejszymi w utworze bohaterkami kobiecymi: Chosłowską i Goślicką.
W pierwszej kolejności, choć odpowiedź może wydawać się jasna, należy zapytać,
o której Uranii jest mowa w powieści. Postaci o tym imieniu było bowiem w mitologii greckiej kilka. Dla moich rozważań kluczowe są dwie: pierwsza z nich to oczywiście córka Zeusa i Mnemosyne, muza astronomii, do której atrybutów należą m.in.
kula nieba i cyrkiel. Sam Flammarion początkowo nie pozostawia wątpliwości, że
chodzi właśnie o „Muzę Niebios”, której ożywiony posąg, wyposażony w konwencjonalne przedmioty, zabiera protagonistę w przestworza. W tym przekonaniu dodatkowo utwierdza ilustracja, poprzedzająca pierwszy rozdział zarówno w pierwszej
edycji francuskiej, jak i w wydaniach polskich z 1890 i 1898 roku. W przekładzie,
co prawda, używane są wymiennie określenia „muza” i „bogini”, ale jednocześnie
sugeruje się ich identyczność. Antyk pod imieniem Uranii znał natomiast także inną
istotę, a mianowicie Afrodytę, o której tak pisał Pierre Vachet w Niepokoju płciowym:
subtelni Ateńczycy stworzyli sobie podwójny obraz Afrodyty i podwójny też kult jej oddawali. Afrodyta-Pandemos, czyli Ludowa, była uosobieniem piękności cielesnej, wywołującej brutalne pożądanie, przy
którym dusza śpi. Natomiast Afrodyta-Urania, czyli Niebiańska, darzyła wybrańców najdelikatniejszą
pięknością serca i ducha. Istniały w Atenach dwie świątynie, poświęcone tej Niebiańskiej, której podobiznę wyrzeźbili w marmurze mistrze dłuta Fidiasz i Alkamenes; u stóp Akropolu zaś stała przytulona
mała świątynia poświęcona Afrodycie Ludowej, której kapłani mieli za zadanie regulowanie prostytucji
w mieście32.

Koncepcja dwoistości bogini została upowszechniona w kulturze europejskiej
przez Ucztę Ksenofonta i dialog Platona o identycznym tytule. Jak jednak uważał
Zygmunt Kubiak, współczesne „badania filologiczne oraz archeologiczne” nie potwierdziły informacji „o świątyniach osobnych i ołtarzach”, samo rozróżnienie podyktowały u obu autorów względy filozoficzne, a za wschodnimi, żeńskimi bóstwami miłości i płodności: Astarte, arabską Alitat, Derketo i Mylittą, kryje się tak

31

32

A o tym, że posąg może budzić pragnienia zmysłowe, przekonuje chociażby K. S z c z u k a (Nuda
buduaru. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Ś l i w i ń s k i, P. C z a p l i ń s k i. Poznań 1999) w swojej
analizie motywu posągu Apollina z Lalki B. Prusa.
P. V a c h e t, Niepokój płciowy. Przeł. K. R y c h ł o w s k i. Warszawa–Lwów 1928, s. 5.
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naprawdę Urania33. Istotną rolę w kulcie Afrodyty Uranii (Astarte) i Adonisa odgrywała grota w libańskim Afqa, gdzie w czasach późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa odbywały się na ich cześć liczne, z reguły wiosenne obrzędy. Teolodzy
chrześcijańscy, jak chociażby Euzebiusz z Cezarei, zarzucali tamtejszym „pogańskim” wyznawcom Afrodyty oddawanie się prostytucji sakralnej oraz praktykom
homoseksualnym, co współcześnie nie zostało potwierdzone. Wierzenia hellenistyczne, związane z tą boginią, opierały się również na kulcie Gwiazdy Porannej,
postrzeganej jako teofania żeńskiego bóstwa34.
Oba wcielenia Uranii, nie do końca zresztą od siebie odróżniane przez samych
starożytnych, splatają się na kartach Pokolenia Marka Świdy w jedną wieloznaczną figurę. Zanim jednak przejdę do jej omówienia, pragnąłbym zastanowić się nad
specyfiką wątków miłosnych utworu z 1924 roku. Oprócz wspomnianych Chosłowskiej i Goślickiej bohater w toku akcji utrzymuje relacje erotyczne z dwiema kobietami. Pierwszą z nich jest wiejska dziewczyna Łucka, w której objęciach Marek
marzy o miłości pozbawionej determinant klasowych i z którą przeżywa inicjację
seksualną. Druga to zamożna Amerykanka Helga Mc Farlane, poznana na pokładzie
statku zmierzającego z Azji do Europy. Rodzinny majątek pozwala Heldze nie zważać na kwestie narodowości czy ograniczeń tradycyjnie dotyczących statusu kobiety w społeczeństwie. Helga w wersji burżuazyjnej reprezentuje typ chłopczycy,
który zrobił karierę po pierwszej wojnie światowej, rewolucjonizując dotychczas
obowiązujące wzorce płciowe. Świdzie imponują kosmopolityzm i brak pruderii
Amerykanki, ale ich kolejnemu spotkaniu, tym razem w Paryżu, przeszkodzi udział
bohatera w wojnie z 1920 roku. Odnotowana przez Kisielewską „filmowość” konstrukcji utworu powoduje, że historię tego romansu czytelnik zaledwie poznaje
z fragmentarycznych retrospekcji, co sprawia, iż Mc Farlane staje się tylko jednym
z nic nieznaczących, widmowych postaci, które zaludniają scenę powieści. W obu
omówionych przypadkach kontaktowi emocjonalnemu i fizycznemu z kobietą towarzyszy wrażenie wybudzania się ze snu czy letargu (P 14, 79), a równocześnie
upewnienie się o realności obrazów, przeczuć bądź wrażeń znanych ze snu i marzenia (P 79), co potwierdza tezę, że bezkresna przestrzeń snu, ukazywanego zresztą niekiedy jako sen w innym śnie, stanowi, oprócz marzenia na jawie podstawowy
modus istnienia Świdy.
Niewątpliwie na los protagonisty największy wpływ mają związki z Chosłowską
i Goślicką, z których jedna strąca go w (modernistyczne) piekło pożądań, druga
zaś, jak sądzą badacze, podobno uosabia ideał kobiecości pozytywnej. Kwestia ta,
nawet na pierwszy rzut oka, wydaje się znacznie bardziej skomplikowana. Fascynująca Marka, dużo od niego starsza, Jadwiga jest krewną Botwida, w którego
majątku chłopak spędza wakacje. Podczas przypadkowego spotkania nad jeziorem
arystokratka bez powodu uderza go na odlew szpicrutą:
Czerwona, nabrzmiała pręga piekła [Świdę] jak ogień. Od piersi spływały po całym ciele strugi
rozkoszy. Stał na kamieniu i nie śmiał się ruszyć. Lękał się, że się zbudzi i wszystko stanie się nieprawdą. [P 25]

33
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Z. K u b i a k, Mitologia Greków i Rzymian. Wyd. 3, popr. Warszawa 1999, s. 324.
Zob. P. J a n i s z e w s k i, Afrodyta Urania. Fizyczne, mistyczne i teurgiczne teofanie niebiańskiej
bogini w czasach późnego antyku. (Relacje i asocjacje). Warszawa 2017.
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Kilka dni po tym wydarzeniu Chuna uwodzi młodzieńca, wymuszając na nim
deklarację całkowitego posłuszeństwa. Istotniejszy od samego momentu seksualnego wydaje się jednak epizod pierwszy – to bowiem w jego trakcie zawiązuje się
swoisty masochistyczny pakt, w którego efekcie Marek staje się niewolnikiem
„pięknej, bezlitosnej pani” (określenie Maria Praza). Później wielokrotnie w toku
akcji pojawi się w bohaterze wspomnienie bólu i płynącej z niego przyjemności,
Jadwiga, jako postać na wzór młodopolskich femmes fatales, długo będzie dla
Świdy, który skojarzy miłość z „uwielbieniem, zaprzedaniem się w wieczną niewolę, pragnieniem zatracenia, poniżenia, hańby, zbrodni” (P 37), najpełniejszym
wcieleniem kobiecości.
Czy zatem powinno się Marka Świdę określać mianem „masochisty”, a jeśli tak,
to jaki typ masochizmu by on reprezentował? Niemal wszyscy teoretycy masochizmu
akcentują irracjonalny charakter zjawiska, splatającego doznanie przyjemności
seksualnej z koniecznością doświadczenia bólu i upokorzenia lub nawet z ryzykiem
anihilacji35. Niektórzy zwracają również uwagę na teatralność seansu masochistycznego, który opiera się na kontrakcie zawieranym między mężczyzną a kobietą,
odgrywającą rolę dominy. Z kolei postlacanowscy badacze fenomenu wskazują fakt,
iż skłonność do masochizmu łączy się w strukturze psychicznej podmiotu ze słabością ojca niekonstytuującego w synu Prawa, w związku z czym jednostka „musi
wymyślić zastępczy rytuał, w którym to Prawo jest stanowione, oraz powtarzać ten
rytuał w nieskończoność”36. Paweł Dybel piszący o twórczości Brunona Schulza
podkreślał:
W przypadku [autora Sklepów cynamonowych] tym rytuałem jest inscenizacja własnego upokarzania przez kobiety, które zarazem uwielbia on w sposób bałwochwalczy jako idealne egzekutorki
Prawa. Ponieważ jednak to urzeczywistnienie przez kobiety Prawa zostało zainscenizowane przez niego
samego, owo Prawo jest pozorem – efektem obmyślonej przez masochistyczny męski podmiot gry,
w której kobieta jest jedynie narzędziem w jego fantazjach37.

Niewątpliwie stary Świda nie jest autorytetem dla syna, choć w różny sposób
usiłuje wpłynąć na bieg jego życia – m.in. zabrania mu studiów za granicą czy
wykupuje go od powinności służby wojskowej w 1918 roku, wręczając komisji łapówkę. W dużej mierze ten średniozamożny ziemianin reprezentuje jeden z typów
polskiej męskości XIX-wiecznej, opisanych przez Filipa Mazurkiewicza, a mianowicie męskość bierną, wyczekującą, pogrążoną w marazmie, w tym zaś konkretnym
przypadku dodatkowo zawieszoną pomiędzy konstatacją o słuszności i potrzebie
lojalizmu wobec zaborcy a pragnieniem niemożliwego czynu38. Dopiero w trakcie
agonii ojciec Marka „mówił dużo, w pośpiechu, przemagając cierpienie, które go
dławiło i dusiło. Skarżył się na swój czas, pusty i okrutny, popowstaniowy, skazany na gorzką pokutę, na nicość” (P 56). Zwierzenia starego Świdy, w tym także
przyznanie się do posiadania licznego, nieślubnego potomstwa, spłodzonego z kobietami z okolicznych wsi, stanowią świadectwo mechanizmów kontroli emocjonalno-werbalnej człowieka, usiłującego przetrwać i zapewnić byt rodzinie w okresie
35
36
37
38

Zob. P. D y b e l, Masochizm Schulza i próg wstydu w słowie. „Schulz / Forum” 2016, nr 7, s. 7.
Ibidem, s. 15.
Ibidem.
F. M a z u r k i e w i c z, Opowieści nowoczesne. Katowice 2015, s. 91 n.
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wzmożonej rusyfikacji, oraz trwałości społecznego imaginarium, obowiązującego na
ziemiach polskich jeszcze długo po zniesieniu pańszczyzny39.
Brak autorytatywnej instancji ojcowskiej sprawia, że Marek błyskawicznie
popada w całkowitą zależność psychiczną od Chosłowskiej, choć hrabina, inaczej
niż we wzorcowych narracjach masochistycznych, nie wciela się w rolę Pani, a Świda nie staje się wolicjonalnie jej Niewolnikiem. Podział ról wynika raczej z wykreowanej przez pisarza osobowości postaci, w szczególności zaś z faktu, iż, wyjąwszy
przypadek Łucki, miłość stanowi dla protagonisty formę idolatrii. Dotyczy to zarówno Jadwigi, jak i Moniki. Niedostępność obiektów wzmaga pożądanie Marka,
a dialektyczna gra bliskości i dystansu okazuje się dla niego jedyną możliwą formą
relacji z kobietą. W kontaktach z Chosłowską na plan pierwszy wysuwa się komponent masochistyczny psychiki (przedstawionej) bohatera, choć Świda nie jest
masochistą w pełnym tego słowa znaczeniu, jeżeli za warunek konieczny owej
tendencji uzna się związek satysfakcji seksualnej z bólem i upokorzeniem – tego
komponentu są bowiem pozbawione relacje Marka z Łucką i Helgą. Niemniej skoro masochista to przede wszystkim bałwochwalca, upatrujący w kobiecie niedosiężnego obiektu, to bohatera bez wątpienia należałoby zaliczyć do tej kategorii40.
Chuna, korzystając z niedojrzałości nastoletniego bohatera i spowijającej ją
samą aury tajemnicy, całkowicie sobie Marka podporządkowuje. Choć krótko później dochodzi do ich rozdzielenia, Świda nieodmiennie pozostaje pod wrażeniem jej
demonicznej, władczej osobowości, co sprawia, że krakowskie miłostki wydają mu
się zaledwie namiastką prawdziwego erotyzmu, utożsamionego przez bohatera
z perwersją i bezgraniczną przyjemnością. Nawet po 8 latach, gdy Marek, weteran
dwóch wojen i posiadacz sporego majątku, ponownie staje się jej kochankiem, jego
fantazje erotyczne zdominuje „wizja jedynej tamtej nocy”, a w objęciach Chosłowskiej
będzie „pacholęciem, z piekącą, rozkoszną pręgą na piersiach, śmiertelnie odurmanionym, za życia wniebowziętym” (P 242). Z czasem wszakże zdystansuje się wobec
hrabiny, uwalniając się spod jej wpływu, w czym wydatnie pomoże mu wspomniana
już zdolność do postrzegania innych oraz siebie samego jako postaci wyobrażonych,
literackich. W rezultacie niemoralne, cyniczne opowieści Chuny stają się dla Marka
metaforyczną powieścią, którą czyta ze świadomością istnienia granicy między
zmyśleniem a prawdą, między tym, co ważne, a tym, co bez znaczenia.
W dotychczasowej recepcji Pokolenia Marka Świdy występuje tendencja do dychotomicznego ujmowania specyfiki związków bohatera z Jadwigą i Moniką: „[Świda]
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Według A. L e d e r a (Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa 2014, s. 109)
obowiązywało ono aż do 1944 roku, wcześniej ziemianin był „dla chłopskiego psyche figurą Innego,
»Ja idealnym«, który zawsze przygląda [...] się z uwagą, którego dobroci i uznania pragnie się najbardziej ze wszystkiego”.
Intuicję tę potwierdza pierwsza w dziejach psychiatrii definicja fenomenu, sformułowana przez
twórcę pojęcia, R. v o n K r a f f t a - E b i n g a (Psychopathia Sexualis. Przeł. M. C h o j n a c k i.
„Schulz / Forum” 2016, nr 7, s. 121) w 1886 roku: „Przez masochizm rozumiem właściwą perwersję psychicznego vita sexualis, polegającą na tym, że owładnięta nią jednostka w swoich
uczuciach i myślach o charakterze płciowym opanowana zostaje przez wyobrażenie, że jest całkowicie i bezwarunkowo podległa woli osoby drugiej płci, że osoba ta obchodzi się z nią władczo,
poniża ją, a nawet znęca się nad nią. Wyobrażenie to zostaje spotęgowane przez pożądanie;
owładnięty nim człowiek lubuje się w fantazjach, w których wyobraża sobie takie właśnie sytuacje;
często też dąży do ich urzeczywistnienia [...]”.
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przeżywa kryzys religijny, potem wyuzdaną i brudną miłość z kobietą-wampem, jaką
jest Chosłowska – marząc jednocześnie o miłości wzniosłej i czystej z panią Goślicką”41. Pieszczachiewiczowi wtóruje Kisielewska, która niemal słowo w słowo przepisuje jego opinię42. Litera tekstu wszakże zupełnie przeczy tym ustaleniom – żona
rotmistrza-samobójcy budzi w bohaterze całe spektrum emocji: od zwierzęcego pożądania, poprzez poczucie bezsilności i gniew, do bezgranicznego uwielbienia. Wynika to z kompozycji utworu, nastawionego raczej na dynamiczny opis wyizolowanych,
często ze sobą sprzecznych emocji i afektów, niż na jednoznaczne kwalifikowanie
postaci czy zamykanie ich w obrębie ciasnych typologii. Rzeczywistość psychiczna
w utworach Struga jest bowiem przestrzenią permanentnej zmiany, ruchu i przenikania się motywacji świadomych z nieświadomymi. Obraz kobiety, jaki wyłania się
z kart powieści, nie stanowi więc tylko naiwnej projekcji zakochanego podmiotu,
a Monika nie wpisuje się bez reszty w ramy przedmiotu „miłości wzniosłej i czystej”.
To sam Świda (i to jeden, jedyny raz) myśli o niej w takich kategoriach, by chwilę
później określać ją w zupełnie przeciwstawny, negatywny sposób43.
Co więcej, w świadomości Marka odnajdujemy pewne cechy wspólne dla obu
kobiet. Zarówno hrabina, jak i Goślicka są bowiem postrzegane przez protagonistę
jako istoty par excellence seksualne i dręczycielki, świadomie manipulujące uczuciami mężczyzny. Fenomen ten wiąże się ze słabością psychiki bohatera, wikłającą
go w każdym przypadku w całkowitą podległość wobec kobiety. Trzeba jednak
odróżnić postawę masochistyczną sensu stricto, określającą jego relację z Chuną, od „podległości płciowej”, którą Richard von Krafft-Ebing definiował jako anormalną, ale nie perwersyjną tendencję psychiczną44 i która charakteryzuje jego
związek z Moniką. Niezależnie od specyfiki związku z wymienionymi bohaterkami
Świda zawsze pozostaje rzeczywistym albo fantazmatycznym niewolnikiem kobiety.
Podległość tę znosi wyłącznie pojawiająca się w marzeniach Urania, nie tylko stanowiąca refleks marzenia o życiu w harmonijnym wszechświecie, ale również, poprzez połączenie cech „Muzy niebios” (sformułowanie Flammariona) i „prześwietnej
Venus” (P 288), czyli Afrodyty-Uranii, przeciwstawiająca kobiecości, która w świadomości bohatera kojarzy się z dominacją i zmysłowością, kobiecość łagodną,
wyzbytą ciężaru i elementu seksualnego, „przeczystą” (P 123).
W świetle przedstawionej analizy nie ulega wątpliwości, że czytanie utworu
Struga bez kontekstu powieści z 1889 roku jest lekturą niepełną, niepozwalającą
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P i e s z c z a c h o w i c z, op. cit., s. 368.
K i s i e l e w s k a, op. cit., s. 124.
Zob. P 209: „Nagły dreszcz – ona! Czytała! Czytała! Posłał jak wariat te wiersze. Jak ostatni kretyn
i matoł wybrał właśnie te same, najgorsze z najgorszych! Czytała i nie cofnie tego żaden cud. Nigdy
nie będzie mógł pokazać się jej na oczy. Skończone misterium niebiańskie, astralne – utonęło
w głupstwie”.
K r a f f t - E b b i n g, op. cit., s. 147: „Mam tu na myśli powszechnie znany, częsty i występujący
w najróżniejszych możliwych wariantach fakt popadania w niezwykłą, nad wyraz osobliwą zależność
od osoby przeciwnej płci, aż do utraty własnej woli. Zależność ta zmusza owładnięte nią jednostki
do robienia i do znoszenia rzeczy wymagających poważnych ofiar, często sprzecznych z moralnością
i prawem.
Zależność ta różni się jednak od przejawów normalnego życia jedynie intensywnością popędu
płciowego, który jest jej motorem, i zanikiem woli odpowiedzialnej za zachowanie równowagi, nie
zaś jakościowo, jak w przypadku masochizmu”.
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rozpoznać co najmniej kilku istotnych elementów reprezentacji. Urania umożliwia
Świdzie doraźną, fantazmatyczną kompensację, lecz również ugruntowuje w nim
przekonanie o relatywizmie doświadczenia zmysłowego oraz o marginalnym znaczeniu przeżywanych wydarzeń historycznych, dając jednocześnie pewność istnienia nadrzędnego porządku kosmicznego45. Dlatego oderwanego od rzeczywistości,
pogrążonego w świecie fantazji Marka można postrzegać jako potencjalną Flammarionowską „duszę uraniczną”, której przyszło egzystować w ciążącej, przyziemnej
i szpetnej rzeczywistości początku XX wieku, ale która zawsze pamięta, że, „przebywając na ziemi, pozostaje w samej rzeczy w niebiosach”, a „planeta nasza” jest
ich „gwiazdą” (U 166)46.
Abstract
WACŁAW FORAJTER University of Silesia, Katowice
ORCID: 0000-0001-7527-934X
“URANIAN SOUL” A DIFFERENT READING OF ANDRZEJ STRUG’S “POKOLENIE MARKA
ŚWIDY” (“GENERATION OF MAREK ŚWIDA”)
The study is an analysis of the 1925 work through the prism of Camille Flammarion’s philosophical
conceptions, especially the theories contained in his astronomical romance Uranie (Urania). The author
of the article also examines the protagonist’s ontological status, and arrives at the conclusion that the
dreaming Świda represents the “weak” subjectivity which refers to Young Poland’s worldview and practice. The paper also touches the issue of masochism as the paradigm that characterises the most
seminal female-male relationships in the novel. This relationship is set contrasted with Urania, idealised
by the protagonist, a symbol of Flammarion’s cosmic utopia and an expression of yearning for the order
projected by the 19th century.
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Wynika to z faktu, iż w dziele autora Stelli „miejsca wyobrażone przez obserwatorów-narratorów
są przestrzeniami rozkoszy, w których udręki spowodowane śmiercią, przemocą, pożywieniem [dla
Francuza ideałem absorpcji życiodajnych składników była fotosynteza roślin – W. F.], seksualnością, nieporządkiem nie mają już racji bytu. W całym dziele powieściowym Flammariona, wszystkie wielkie problemy ludzkiej kondycji są [...] rozwiązane w duchu najbardziej euforycznego z idealizmów: na innych planetach, w innych światach, problemy te nie istnieją, a my zmierzamy ku
tym światom, ponieważ Ziemia się bez przerwy przeobraża, dusze zaś doświadczają reinkarnacji”
(N a t h a n, op. cit., s. 76).
B u r e k (op. cit., s. 514) zauważył: „odwołanie się Struga do konstrukcji wewnętrznego, zatajonego, głębokiego świata, do tego, co »podświadomie nurtuje«, do »potrzeb duszy i łaknącej wyobraźni«,
a więc do charakterystycznych haseł estetyki modernizmu i psychologizmu nie miało – w latach,
kiedy powieść powstawała – znamion eskapistycznej ucieczki od zagadnień współczesności politycznej. Na odwrót: estetyka modernizmu, pozornie zdezaktualizowana, została przez Struga
użyta jako sposób krytycznego przeciwstawienia się i ideowego zdystansowania wobec aktualnej
rzeczywistości stosunków polskich”. Twierdzenie to odnosi się do strategii pisarskiej, w planie
fabuły natomiast tym, co umożliwia Świdzie ciągłe zachowywanie rezerwy wobec życia społeczno-politycznego, jest pamięć o Uranii – jako o efekcie przedziwnego mariażu między nauką a doktryną o wędrówce dusz. Dlatego, biorąc pod uwagę oba elementy, można powiedzieć, że Strug realiom
pierwszej dekady niepodległości przeciwstawił wyidealizowany „długi wiek dziewiętnasty”. Na wizję
tę składały się zarówno ówczesne projekty „nowego” człowieka (w wersjach: pozytywistycznej oraz
modernistycznej), jak i marzenia o uporządkowanym uniwersum, które snuli m.in. Ch. Fourier
i Flammarion, a którym kres położyło dopiero modernistyczne zwątpienie, każące postrzegać istotę ludzką jako zagubioną „w mroku gwiazd” (określenie T. Micińskiego).

Pamiętnik Literacki CXII, 2021, z. 1, PL ISSN 0031-0514
DOI: 10.18318/pl.2021.1.4

PAWEŁ DYBEL Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

SOBOWTÓRZENIE WITKACEGO
Jesteśmy tu w teatrze magicznym, są tu tylko obrazy, nie ma
rzeczywistości. [...] chodź więc i przejrzyj się w prawdziwym lustrze!
Ubawisz się!
[...]
Przez króciutką chwilę widziałem znanego mi już Harry’ego.
[...] Lecz zaledwie go zdążyłem poznać, rozpadł się. Wydzieliła się
z niego druga postać, potem trzecia, dziesiąta, dwudziesta1.

W świecie odbić lustrzanych
Kiedy patrzymy na fotografie Witkacego, uderza, że niemal na każdej z nich przybiera on jakąś minę czy pozę. Ot, choćby, gdy stojąc w wykroku z mocno przerażonym kotem w jednej ręce, w drugiej, wyciągniętej przed siebie, trzyma pistolet
zwrócony w stronę Tatr. Albo kiedy widzimy go w kąpieli z wydętymi nienaturalnie
policzkami, a za nim dwie roześmiane twarze kobiet. Lub też gdy zarzuciwszy poły
marynarki na głowę zdaje się straszyć niczym wilkołak młodą damę. Jej uśmiech
jednak sugeruje wymownie, że niewiele sobie z tego robi. Takich zdjęć są dziesiątki.
Podmiot tych zdjęć nigdy nie jest tożsamy ze sobą. Zdystansowany ironicznie
do siebie, jest nieuchwytny jak kameleon w swojej „wewnętrznej prawdzie”. Tak
jakby obawa, że zdjęcie obnaży ową „prawdę”, rodziła spontanicznie gest obronny,
chęć ukrycia siebie za maską miny, za którą nie ma już nic. Często przy tym maska
ulega podwojeniu przechodząc od razu w kolejną, a ta w następną, itd. Widać to
w cyklach fotografii, w których Witkacy parodiuje jakąś postać: wujka z Ameryki,
strojącego głupawe miny urzędnika, człowieka-upiora... Kiedy patrzymy na te serie
zdjęć, pojawiająca się w nich postać wydaje się nieuchwytna w tym, co o niej stanowi. Nie ma w niej nic stałego, dającego się uznać za jakiś jej trwały tożsamościowy wyróżnik. Nic tylko ciągłe prześmiewcze odsyłanie poza siebie w nieskończonym
ciągu póz/min, w którym każda przechodzi od razu w kolejną, odsyłając do następnych. Cała domniemana tajemnica i „głębia” osoby na fotografii zdaje się tu być na
powierzchni, jej domniemane „wnętrze” przeszło na zewnątrz, wyobcowało się wobec
siebie w jakimś pokracznym grymasie, w którym nie został po nim najmniejszy
nawet ślad.
Tę podwajającą się w nieskończoność strukturę prześmiewczej, autoironicznej

1

H. H e s s e, Wilk stepowy. Powieść. Przeł. J. W i t t l i n. Warszawa 1957, s. 200–201.
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relacji do siebie oddaje otwierający 622 upadki Bunga obraz barona Brummela,
który traktuje życie realne i ludzi jako coś wstrętnego i niezrozumiałego:
Żył w świecie, który można by porównać do olbrzymiego labiryntu zwierciadlanych komnat, w których najmniejsza zmiana układu odbita w dziwacznie pokrzywionych ścianach wracała w nieskończonych wariacjach do centrum tego układu, tworząc dopiero wtedy jego istotne bogactwo2.

Świat barona Brummela to świat podwajających się nieustannie odbić lustrzanych, które dając mocno zniekształcony obraz realnych rzeczy i ludzi są dla niego,
wzięte jako całość, jedynym punktem odniesienia w myśleniu o rzeczywistości. Żyje
on przeniesiony w swojej wyobraźni w ten świat, który w jego oczach zyskał status
samowystarczalnego bytu. I jako taki pozostaje w jaskrawej opozycji w stosunku
do realnego bytu na zewnątrz, który napawa Brummela obrzydzeniem i wstrętem.
Z tym samoistnym statusem świata, w jakim żyje bohater powieści Witkacego,
koresponduje równie samoistna postać jego psychiki, która jest „izolowanym systemem, rządzonym jedynym prawem mnożenia się w nieskończoność jednego,
niezmiennego w swojej istocie, obserwatora”3.
Tak samo zatem jak lustrzane odbicia komnat w świecie barona mnożą się
w nieskończoność, multyplikacji ulega obserwujące „ja” owego barona, który na
nie patrzy, nie mogąc nigdy usadowić się na stałe w jednym z tych odbić. Jego
tożsamość znajduje się w ciągłym ruchu przekraczania siebie ku swym kolejnym
postaciom. Wygląda to tak, jakby owo „ja” obserwujące nie mogło nigdy zidentyfikować się na trwałe z jednym obrazem siebie, ale ten nieustannie się podwaja,
przynosząc nowe oblicza siebie. Nie sposób nie odwołać się do analogii z przytoczoną w motcie sytuacją z powieści Hermana Hessego, w której jej bohater Harry
spoglądając w lustro, rozpada się na wiele swoich odbić:
Wreszcie całe olbrzymie zwierciadło zaroiło się od samych Harrych czy też od odłamków Harry’ego,
od niezliczonych Harrych, z których każdego z osobna przez mgnienie oka widziałem i rozpoznawałem.
[...] byli w moim wieku, jedni starsi, inni prastarzy, a inni znów młodzi, młodzieńcy, chłopcy, uczniowie,
smarkacze, dzieci. [...] poważni i weseli, godni i komiczni, dobrze ubrani i obszarpani, a nawet całkiem
nadzy, łysi i długowłosi, a wszyscy byli mną4.

„Ja” Harry’ego i „ja” barona Brummela przypominają ślizgający się pod ciągiem znaczących „pęknięty” podmiot Lacanowski, który istnieje tylko o tyle, o ile
jedno znaczące przedstawia go innemu znaczącemu 5. I wraz ze zmianą owych
znaczących/min obrasta w nowe tożsamościowe formy, które wciąż przechodzą
w następne. Taki podmiot nie ma żadnej „esencji”, jakiegoś stałego tożsamościowego rysu, z którym mógłby się raz na zawsze zidentyfikować, ale jest funkcją
nieustannie zmieniającego się odniesienia kolejnych znaczących/odbić do siebie.
Jest on jako taki bez wnętrza, staje się w ciągłym ruchu przemian, nie dając
się do żadnego ze swoich znaczących przytwierdzić na zawsze. Jego dewizę stano2
3
4
5

S. I. W i t k i e w i c z, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Wstęp, oprac. A. M i c i ń s k a.
Warszawa 1972, s. 52.
Ibidem.
H e s s e, op. cit., s. 201.
J. L a c a n (Écrits. Paris 1966, s. 819) formułuje tę myśl w zdaniu: „Znaczącym jest to, co przedstawia podmiot innemu znaczącemu”.
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wi ustawiczna ucieczka przed sobą w coraz to nowe miny/pozy, permanentne
przepoczwarzanie się bez stabilnego punktu zaczepienia. Wszystko jest w nim
nałożoną na twarz chwilowo maską, którą szybko musi porzucić na rzecz kolejnej,
tę na rzecz następnej, itd.
To przeniesienie się podmiotu w obręb świata lustrzanych odbić, które mnożą
się w nieskończoność i którym towarzyszy równie nieskończona multyplikacja tego,
kto je obserwuje, oddaje zarazem sposób, w jaki Witkacy już u progu swojego
pisarstwa ujmuje relacje między sztuką a rzeczywistością. Podobnie jak mnożące się w lustrze odbicia barona Brummela lustrzany świat sztuki tworzy zamknięty, samotłumaczący się system odbić, na który składają się odnoszące się do siebie w nieskończoność dzieła. Przekonanie to znajdzie potem swój wymowny wyraz
w głoszonej przez Witkacego teorii Czystej Formy, ale tkwiące u jej podstaw założenia rozpoznajemy już w tej pierwszej powieści, którą zaczął on pisać w 1910 roku.
Widać to wyraźnie w późniejszych dyskusjach, jakie Bungo toczy z księciem Nevermore i z panią Akne na temat sztuki i jej relacji do rzeczywistości.
W przeniesieniu się podmiotu w świat lustrzanych odbić, których relację do
siebie określa logika multyplikacji, każde zaś kolejne odbicie jest deformacją poprzedniego, można widzieć rodzaj ucieczki tego podmiotu przed budzącym u niego
obrzydzenie światem realnych ludzi i rzeczy. Zarazem jednak da się w tym dostrzec
jego ucieczkę przed sobą samym, przed czymś, czego ów podmiot się lęka, a niewykluczone, że nawet czuje do tego wstręt. Czym jest w takim razie owo „coś”? Czy
chodzi tu o jakiś jego obraz siebie, którego za żadną cenę nie chce on pokazać innym? Choćby ten, który kazał mu spalić listy pisane do ojca?
Ale równie dobrze można by doszukiwać się innych motywów tej decyzji. Wydany w 1986 roku wspaniały album z reprodukcjami zdjęć zrobionych przez Witkacego i różnych fotografii z życia jego rodziny i jego samego ma wymowny tytuł: Przeciw
Nicości. Przeciw Nicości, a więc przeciw bliżej nieokreślonemu „czemuś”, co wprawdzie nie istnieje i jako takie nie da się zdefiniować, a jednak okazuje się w swoim
nieistnieniu trudne do zniesienia. Co jest w takim razie niepokojącego w owym Nic,
tak że Witkacy szuka przed nim schronienia w różnych przyjmowanych przez siebie
prześmiewczych pozach i maskach? Co każe mu wypowiadać osobliwe twierdzenia
o „dziwności” istnienia i przenikającej cały byt „Tajemnicy”, której po stronie podmiotu odpowiada poczucie przeraźliwej samotności i absurdu wszystkiego?
Autoportret wielokrotny i cztery sobowtóry Witkacego
Podobne pytania narzuca nam bodaj najbardziej znana i zagadkowa zarazem fotografia Witkacego z okresu jego służby w wojsku carskim w Petersburgu, zatytułowana Autoportret wielokrotny w lustrach. Pochodzi ona z 1916 roku i była zrobiona
w profesjonalnej pracowni fotograficznej. Witkacy, ubrany w mundur oficera Pawłowskiego Pułku, z przechyloną lekko na lewo żołnierską czapką i odwrócony do
patrzących tyłem, ukazany został na niej wraz z czterema swoimi odbiciami/sobowtórami na dwóch ustawionych wobec siebie pod pewnym kątem lustrach. Przy
czym, rzecz znamienna, kąt nachylenia luster nie był identyczny. Lustro po lewej
stronie Witkacego jest bowiem bardziej nachylone do niego niż lustro po stronie
prawej. Sprawia to, że nie tylko dwa jego odbicia/sobowtóry umieszczone en face,
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Stanisław Ignacy Witkiewicz, Autoportret wielokrotny w lustrach

ale również i kolejne sobowtóry, usytuowane całkiem z boku, nie są symetryczne
względem siebie. Ta asymetria nadaje fotografii niezwykłą dramaturgię, ponieważ
spojrzenia wszystkich znajdujących się na niej odbić/sobowtórów pisarza pozostają wobec siebie w różnych relacjach.
Jest to ważny szczegół, gdyż odmienny kąt nachylenia obu luster decyduje
o układzie pozycji czterech sobowtórów wobec siebie i wobec odwróconego do nas
tyłem Witkacego. Stanowi to też o złożonej dramaturgii toczącej się między nimi
gry spojrzeń. Jeśli więc przykładowo sobowtór pierwszy, usytuowany en face z lekkim nachyleniem, po prawej stronie Witkacego, patrzy na niego wprost, to sobowtór
drugi, znajdujący się po jego lewej stronie, jako umieszczony wobec niego bardziej
ukośnie kieruje spojrzenie na sobowtóra trzeciego, siedzącego bokiem po prawej
stronie Witkacego. Również ukośną pozycję wobec pozostałych zajmuje sobowtór
czwarty, także siedzący bokiem, lecz po lewej stronie Witkacego. Patrzy on na sobowtóra trzeciego, nie będąc przez niego dostrzeżony. Co ciekawsze, nie widzą go
też dwa pozostałe sobowtóry, jak i sam Witkacy.
Jeśli chodzi o dotychczasową literaturę, w której podejmowano próby interpretacji tego zdjęcia, na szczególną uwagę zasługuje esej Daniela Geroulda6. Krytyk
skoncentrował się w nim jednak na czysto psychologicznej charakterystyce ukazanych na fotografii Witkacego postaci, w dość dowolny sposób wyczytując z wy-

6

D. G e r o u l d, Witkacy i jego sobowtóry. Przeł. J. K o s i c k a. „Pamiętnik Teatralny” 1985, nr 1/4:
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939, s. 133–136, 149, 151.
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glądu ich twarzy, układu ciała i rąk cechy osobowości schizofrenicznej (rozszczepienie jaźni, autorepresyjność, lęk, drżenie rąk, itd.). Ja w mojej interpretacji tej
fotografii chciałbym zwrócić uwagę na coś zupełnie innego. Interesuje mnie przede
wszystkim struktura relacji zachodzącej między Witkacym a jego czterema sobowtórami oraz znaczenie, jakie można by przypisać odmiennemu usytuowaniu
wobec niego każdego z owych sobowtórów.
Asymetria lustrzanych odbić. Dwie sekwencje
Grę spojrzeń Witkacego i jego czterech sobowtórów w Autoportrecie można podzielić
na dwie sekwencje, przebiegające tu równolegle względem siebie: sekwencję tworzoną przez Witkacego i patrzącego na niego wprost sobowtóra pierwszego oraz
sekwencję budowaną przez Witkacego kierującego wzrok na sobowtóra drugiego,
który spogląda nie na niego, lecz na sobowtóra trzeciego, ten zaś z kolei odwzajemnia mu symetrycznie jego spojrzenie. Sekwencję tę kończy sobowtór czwarty, który
obserwuje sobowtóra trzeciego, będąc sam przez niego niezauważony. Nie jest on
również dostrzegany przez podmiot/Witkacego ani przez pozostałe sobowtóry. Widzą
go wyłącznie osoby oglądające fotografię, tylko one mają pełny obraz gry spojrzeń,
jaka odbywa się między podmiotem/Witkacym a jego zwierciadlanymi sobowtórami.
Obie sekwencje spojrzeń łączy postać podmiotu/Witkacego. W pierwszej sekwencji jest ona obiektem spojrzenia sobowtóra pierwszego, w drugiej sekwencji
patrzy na sobowtóra drugiego, który jej nie dostrzega. Natomiast gra spojrzeń
między sobowtórem drugim, trzecim i czwartym toczy się już samorzutnie bez
udziału podmiotu/Witkacego7.
To zdjęcie możemy uznać za arcydzieło sztuki fotograficznej, przedstawiające
konfrontację jednostki ze swoimi czterema odbiciami/sobowtórami w dwóch nachylonych do siebie pod pewnym kątem lustrach. Ten pomysł miał zresztą również
swoje inne realizacje w owym czasie8, a o jego oryginalności stanowi fakt, że dzięki
odpowiednio nachylonym dwóm lustrom uzyskuje się efekt roz-po-czwórzenia postaci realnego podmiotu na fotografii, tak iż między nim a jego lustrzanymi odbiciami/sobowtórami tworzy się złożona siatka przecinających się spojrzeń. Można
7

8

Wydaje się, że właśnie podobnnie przedstawiała się struktura „węzłowisk”, które oplatały rozdzieraną rozmaitymi konfliktami duszę Witkacego. Przybierając wobec innych różnego rodzaju maski/pozy wchodził on w ten sposób w rolę obiektu-sobowtóra samego siebie, co pozwalało mu odpowiednio manipulować innymi: rozgrywać wobec nich swoją własną grę (np. kiedy pisał do Heleny
Czerwijowskiej, że jest ona jedyną kobietą, którą mógłby kochać). Równocześnie był wystawiony
jako obiekt na przenikliwie podejrzliwe spojrzenie innego sobowtóra, który występował wobec niego
w roli patrzącego nań podmiotu i z którym musiał zacząć prowadzić innego rodzaju grę.
Pisze o tym S. O k o ł o w i c z, autor wstępu do albumu zdjęć S. I. W i t k i e w i c z a (Przeciw Nicości. Fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Red. E. F r a n c z a k, S. O k o ł o w i c z. Kraków
1986, s. 27): „Lustra i sobowtórowe odbicia w nich znane były z dziewiętnastowiecznych powieści.
Również na początku dwudziestego wieku wielu artystów używało luster w celu uzyskania podobnych efektów. Taką samą fotografię jak Witkacy zrobił sobie m.in. polski architekt Wacław Szpakowski w 1912 roku, Marcel Duchamp w 1917 roku i włoski futurysta Umberto Boccioni. Również
w krótkometrażowym filmie The Play House (1921 r.) Buster Keaton kreuje scenę, w której jego
postać odbija się w trzech lustrach jednocześnie. Opis odbicia w lustrach znajdujemy m.in. w powieści Hermana Hessego Wilk stepowy [...]”.
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w tym widzieć rodzaj zabawy i wtedy fotografię odczytuje się w sposób dosłowny.
Zgodnie z takim odczytaniem to tylko zwykła gra lustrzanych odbić, za którą nic
godnego uwagi się nie kryje.
Ale w Autoportrecie Witkacego da się też dostrzec znacznie więcej. Ot, choćby
metaforę dysocjacyjnej struktury tożsamościowej podmiotu, rozbitej na kilka sobowtórów/wcieleń. Wszystko staje się wtedy w swej absurdalności zagadkowe i obce.
Załóżmy, że te pięć osób, jedna po „tej” stronie lustra (podmiot/Witkacy), cztery
pozostałe po „tamtej”, faktycznie siedzi przy jednym stole, patrząc na siebie pod
różnym kątem. Nasuwa się wówczas pytanie: co oznacza siatka ich przecinających
się spojrzeń? W jaki sposób zidentyfikować pozycję każdej z nich i to, jak jej spojrzenie odnosi się do spojrzeń innych?
W dodatku, jeśli weźmiemy pod uwagę, że motyw sobowtóra pojawia się już we
wczesnych listach Witkacego do Heleny Czerwijowskiej, jak też w 622 upadkach
Bunga (i to wielokrotnie), Autoportret zyskuje szczególne znaczenie. O co w takim
razie w nim chodzi? Jakie jest stojące za nim przesłanie?
Spojrzenie wprost pierwszego sobowtóra
Kluczową postacią w Autoportrecie jest odwrócony tyłem do patrzących na fotografię „realny” Witkacy. O tym, jak wygląda jego twarz, możemy wnioskować jedynie
na podstawie wyglądu czterech jej lustrzanych odbić/sobowtórów. Ona sama jest
niczym Kantowska „rzecz w sobie” czy Freudowskie nieświadome, jako taka nam
niedostępna. W dodatku każde z jej czterech odbić/sobowtórów prezentuje ją pod
innym kątem: dwa odbicia typu en face, ale w lekkim przechyleniu na prawą i lewą
stronę, oraz dwa odbicia profilem z dwóch stron.
Największą zagadką na fotografii jest dla patrzących na nią zatem sam „realny”
Witkacy. Możemy o nim powiedzieć jedynie to, co ukazują nam na fotografii twarze
jego czterech zwierciadlanych odbić/sobowtórów. Postrzega on przy tym bezpośrednio tylko dwa z nich (sobowtór pierwszy i sobowtór drugi), dwa pozostałe zaś są dla
niego z pozycji, jaką zajął, niewidoczne. W dodatku każdy z dwóch pierwszych sobowtórów, z racji odmiennego kąta nachylenia wobec niego, pozostaje z nim w radykalnie innej relacji. Ale w równej mierze zagadkę stanowi dla siebie na fotografii
sam Witkacy. Także i on dany jest na niej sobie jedynie poprzez swoje cztery odbicia/
sobowtóry.
Autoportret można uznać za wymyślną metaforę dysocjacyjnej struktury tożsamościowej Witkacego. Ukazany on jest jako podmiot, który spoglądając w ustawione naprzeciw niego dwa lustra, rozszczepił się na cztery swoje odbicia/sobowtóry,
przy czym każdy z nich pozostaje z nim w odmiennej relacji. To rozszczepienie
będzie potem stałym rysem jego życia i twórczości, znajdując swoje wymowne poświadczenie w jego listach, dramatach i powieściach. Wiązać się będzie ono ściśle
z tym, co później w Niemytych duszach nazwie pisarz „węzłowiskami”, określając
w ten sposób Freudowskie pojęcie kompleksu.
Spójrzmy jeszcze raz na fotografię. Jak już pisałem, tworzą ją dwie sekwencje
spojrzeń, które łączy odwrócony do nas tyłem podmiot/Witkacy. Sekwencje te
biorą swój początek w relacji, w jakiej „realny” podmiot/Witkacy na fotografii pozostaje ze swymi dwoma lustrzanymi sobowtórami siedzącymi naprzeciw niego.
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Pierwszą sekwencję otwiera sobowtór pierwszy siedzący na wprost podmiotu/
Witkacego, usytuowany po jego prawej stronie. Ten sobowtór utkwił w nim przenikliwe spojrzenie, z wyraźnym odcieniem podejrzliwości. Ponieważ podmiot/Witkacy jest odwrócony do nas tyłem, nie wiemy, jak wygląda jego reakcja. Chociaż
nie, wiemy; wszak ten patrzący na niego sobowtór to przecież zwierciadlany obraz
jego samego.
Właśnie jednak dlatego konfrontacja ich spojrzeń jest tak intrygująca. Ten
śmiertelnie poważny młody człowiek spoglądający na mnie podejrzliwie w lustrze,
z lekkim ironicznym uśmiechem na ustach, to przecież nikt inny jak ja sam. W jaki
więc sposób mam się wobec niego/siebie zachować? Czy mam starać się wytrzymać
jego spojrzenie i wpatrując się w niego równie nieustępliwie, zmusić go do opuszczenia oczu? Przecież „tamten” będzie patrzył na mnie dalej tak samo natarczywie
jak ja na niego. I nigdy nie ustąpi. Tak jak nie ustąpił ten, którego twarz Narcyz
zobaczył w lustrze wody.
Warto zauważyć, że motyw bezpośredniej konfrontacji z uporczywym spojrzeniem innego/sobowtóra, które rodzi przerażenie, pojawia się kilkakrotnie w 622
upadkach Bunga. Szczególnie wymowna pod tym względem scena ma miejsce w nocy
w górach, kiedy Bungo, po tym jak mieszkająca z nim w chacie Angelika idzie do
swego pokoju, kończy rysowanie i leżąc na sofie ma „wrażenie, że ktoś stoi za nim”9.
To wrażenie potęguje widok wiszących ubrań w mrocznym pokoju oraz znajdujących
się w nim sprzętów, w tym niewielkiego zwierciadła:
odbijało [ono] właśnie tę część pokoju, w której Bungo bał się ujrzeć kogoś stojącego za nim. Tam patrzeć
nie chciał, a jednak coś mu bezwzględnie nakazywało wlepiać wzrok prosto w lustrzaną głębię i najwyraźniej dostrzegał czającą się ku niemu niewyraźną postać10.

Ta „czająca się ku niemu niewyraźna postać” to zwierciadlane odbicie Bunga,
któremu bohater nadaje w swojej wyobraźni rysy demoniczne. W ten sposób jego
sobowtór, dotychczas w powieści jedynie wspominany, znajduje tu swoje lustrzane
ucieleśnienie. Jego pojawienie się potęguje grozę sytuacji i sprawia, że zapatrzony
w lustro Bungo czuje, iż:
jeżeli nie wstanie, to zacznie się dziać coś tak okropnego, że nie będzie w stanie znieść już przerażenia,
które potęgowało się w nim z każdą chwilą. Zdawało mu się, że przestrzeń cała i jego wnętrze wypełnione są jakąś zlodowaciałą materią i ciało swoje czuł tylko jako cienką przegrodę oddzielającą dwie nicości. Zamknął oczy i czekał11.

To doświadczenie siebie w konfrontacji z czającym się w głębi lustra „żywym”
sobowtórem prowadzi bohatera powieści na skraj psychozy. Jest to doświadczenie
tak porażające, że nagle zaczyna on odczuwać swoje ciało jako zlodowaciałe, jakby
martwe, zawieszone między dwiema nicościami, co także bardzo przypomina opisy
doświadczenia własnej cielesności przez psychotyków. Nasuwa się też skojarzenie
z nicościami/przepaściami Pascala. Na szczęście Bungo zamyka oczy i po chwili

9
10
11

W i t k i e w i c z, 622 upadki Bunga, s. 128.
Ibidem, s. 129.
Ibidem.
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słyszy wchodzącego na ganek domku Maga Childeryka, który zresztą również przypomina bardziej postać z koszmaru sennego niż z rzeczywistości12.
Porażająca moc spojrzenia pierwszego sobowtóra bierze się stąd, że konfrontuje ono podmiot/Witkacego bezpośrednio ze sobą. Każe mu postawić pytanie o siebie, o to, kim właściwie jest. Czy jest tym, kogo chciał w nim widzieć ojciec? „Stanisławem Ignacym Witkiewiczem”, przyszłym „Wielkim Artystą”, który zrealizuje
w swoim życiu i twórczości niespełnione ambicje ojca? Z pewnością nie. Wszak
przeciw temu obrazowi, narzuconemu mu przez ojca, który sprowadza go do bycia
jego kopią/sobowtórem, zbuntował się już dawno. Czy w takim razie w tym, co
podmiot/Witkacy dojrzał w lustrze, znaleźć można jakąś alternatywę dla tamtej
projekcji?
Roz-po-czwórzony Witkacy
Poważne, podejrzliwe spojrzenie pierwszego sobowtóra to, jak stwierdziłem, spojrzenie konfrontujące podmiot/Witkacego z nim samym. I ze wszystkim, co zapisało się w jego pamięci. To jedno z niewielu zdjęć Witkacego, na którym nie przybrał
on prześmiewczej miny czy pozy. Nie nałożył na twarz maski, która uchroniłaby go
przed wścibskim spojrzeniem innych. Przeciwnie. Roz-po-czwórzony w dwóch lustrach, obnaża się bezwstydnie przed nimi. Wyjawia najgłębszy sekret swojej tożsamości: jej rozszczepienie na kilka sobowtórowych wcieleń. Dlatego spojrzenie
pierwszego sobowtóra, patrzącego na Witkacego wprost, jest dla niego tak trudne
do wytrzymania13.
W tej sytuacji wystarczy zwrócić wzrok w kierunku drugiego sobowtóra, który
siedzi naprzeciw Witkacego/podmiotu przesunięty trochę na lewo. Ten drugi sobowtór już nie patrzy w jego stronę, konfrontując go bezpośrednio z nim samym, ale
w stronę sobowtóra trzeciego, usytuowanego naprzeciwko niego w pierwszym lustrze.
W tej pozycji sobowtór drugi jest sprowadzony do roli bycia obiektem spojrzenia
podmiotu/Witkacego. Dlatego ten może posłużyć się nim jako maską czy innym
wcieleniem siebie. Może zidentyfikować się z nim tak, jak aktor identyfikuje się
z rolą osoby, którą ma grać.
Ten sposób odniesienia się Witkacego/podmiotu do drugiego sobowtóra stanowi dokładne przeciwieństwo jego relacji z pierwszym sobowtórem. Tam Witkacy
występował wprawdzie również w roli podmiotu spojrzenia, ale ten, na kogo patrzył
(sobowtór pierwszy), odwzajemniając jego wzrok, nie dawał się sprowadzić do roli

12

13

Warto przy okazji zauważyć, że Mag Childeryk każe Bungowi opuścić Angelikę, twierdząc, iż jego
związek z tą kobietą będzie niszczący dla niego jako artysty. Jeśli opis tego związku porównamy
z treścią listów Witkacego do Czerwijowskiej, która jest w powieści pierwowzorem Angeliki, uzyskujemy wgląd w całą złożoność i ambiwalentną postać intymnej relacji łączącej go z tą dziewczyną. Zob. W i t k i e w i c z, 622 upadki Bunga, s. 121–132.
Wprawdzie z taką bezpośrednią konfrontacją spojrzeń będziemy mieli do czynienia również w sekwencji drugiej (relacja sobowtóra pierwszego do drugiego), ale tam Witkacy/podmiot obserwuje
ją z boku, jako grę, która toczy się na płaszczyźnie luster, jego samego jako podmiotu ona nie
dotyczy. Tu zaś bezpośrednia konfrontacja spojrzeń ma miejsce między znajdującym się po „tej
stronie” lustra Witkacym/podmiotem a jego fikcyjnym obrazem pojawiającym się na płaszczyźnie
lustra (idealne wyobrażeniowe „ja”).
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obiektu. Tutaj zaś drugi sobowtór jest wyłącznie obiektem jego spojrzenia. Otwiera
się druga sekwencja spojrzeń, której odpowiada przyjmowanie przez Witkacego
w życiu różnych min i póz. Jak pisze jego przyjaciel, Jan Leszczyński:
Obdarzony wybitnym poczuciem humoru, tym humorem maskował w dużej mierze swoją osobowość. Toteż kto nie znał go [tj. Witkacego] bliżej, dostrzegał przeważnie tylko maskę. Ta maska pokrywała dystans, który go dzielił od otoczenia; stwarzała sztuczną bliskość, której właściwie nigdy nie było
i być nie mogło14.

W latach zakopiańskiej młodości Witkacego, kiedy buntował się on przeciwko
„idealnemu” obrazowi siebie narzuconemu mu przez ojca, maski, które nakładał,
wiązały się z przyjmowaniem przez niego popularnej w modernizmie pozy dekadenta. Widać to wyraźnie w listach do Czerwijowskiej, jak też we wspomnianej,
powstałej w tym okresie, powieści. Niektórych ta postawa pisarza irytowała, upatrywali w niej kabotyństwo, przyjmowanie na siłę pretensjonalnych póz. Nie dostrzegali, że te „sztuczne” zachowania były symptomem głębokich zaburzeń tożsamościowych Witkacego, związanych z jego ambiwalentnym stosunkiem do ojca,
w szczególności z buntem przeciw podniosłej hipokryzji i zawłaszczającym wobec
niego zapędom tamtego. W późniejszych latach, czyli po powrocie w 1918 roku do
Polski, Witkacy zaczął nakładać już nieco inne maski. Były to maski prześmiewcy,
komika i parodysty. Tę zmianę widać również na późniejszych fotografiach (cykle komicznych min i póz) oraz w jego twórczości pisarskiej, głównie w dramatach
i po części w powieściach.
W węzłowisku sobowtórowych spojrzeń
Buntując się przeciwko narzuconej mu przez ojca roli przyszłego „Wielkiego Artysty”
poprzez ucieczkę w prześmiewcze pozy i maski, Witkacy ucieka przed sobą samym.
Ponieważ jest jeszcze „embrionem”, nieopierzonym i nieprzygotowanym do życia
młokosem, nie udaje mu się wytworzyć dostatecznie przekonującego obrazu siebie,
który mógłby przeciwstawić ojcowskiemu, i z nim się zidentyfikować. Dlatego pod
różnymi maskami, które przybiera w towarzystwie innych, zieje tylko nicość i pustka. I straszliwa samotność. Nawet jeśli owe maski mają pewien efekt „terapeutyczny”, neutralizując doświadczenie grozy istnienia, jest to efekt chwilowy. Z tego
powodu każdą przybraną maskę musi zaraz zastąpić inna, także przejściowa, itd.
Sobowtóry masek mnożą się zatem w nieskończoność.
Jeśli więc, jak o Witkacym pisze Leszczyński, maska ironii i autoironii „była
równocześnie dla niego czymś na wskroś naturalnym: była wyrazem ogólnego krytycyzmu, który nie mógł ominąć jego własnej osoby”15, to nie chroniła ona przed
doświadczeniem bezsensu wszystkiego i egzystencjalnej pustki:
Gdy maska ta czasami opadała, ukazywał się na chwilę człowiek straszliwie samotny, ponury,
rozbity wewnętrznie, wstrząsany potężnymi pasjami, miotany wichrem nie znanych przeciętnemu człowiekowi uczuć metafizycznych, człowiek wspaniały, twórczy i na wskroś tragiczny16.

14
15
16

J. L e s z c z y ń s k i, Filozof metafizycznego niepokoju. W zb.: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek
i twórca. Red. T. K o t a r b i ń s k i, E. P ł o m i e ń s k i. Warszawa 1957, s. 93.
Ibidem, s. 94.
Ibidem, s. 93.
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Na fotografii ten moment opadnięcia maski oddaje relacja, w jakiej sobowtór
drugi pozostaje wobec siedzącego naprzeciw niego w drugim lustrze sobowtóra trzeciego, patrzącego wprost na niego. Strukturalnie stanowi ona kopię sytuacji wyjściowej (pierwsza sekwencja), czyli relacji między Witkacym/podmiotem a jego pierwszym
sobowtórem. Tyle że tam Witkacy/podmiot znajdował się po „tej” stronie lustra,
obecnie natomiast wymiana spojrzeń zachodzi między jego dwoma lustrzanymi odbiciami/sobowtórami, które w równej mierze mają status wyobrażeniowej fikcji.
Sytuacja wyjściowa, na którą składa się relacja „realnego” Witkacego/podmiotu do sobowtóra pierwszego, uległa tutaj zatem podwojeniu, czyli dokładnemu
skopiowaniu na płaszczyźnie dwóch luster. I z pewnością relacja ta podwaja się
w nich dalej bez ustanku, czego na fotografii już nie widzimy. Nie sposób przy
okazji nie zauważyć, że sytuacja ta przypomina przytoczoną wcześniej scenę otwierającą pierwszą powieść Witkcego, w której świat barona Brummela przyrównuje
się do „olbrzymiego labiryntu zwierciadlanych komnat”, w których odbicia wyjściowej rzeczywistości, a wraz z nimi obserwujące je „ja”, mnożą się w nieskończoność.
Powtórzenie na załamanej płaszczyźnie luster wyjściowej relacji podmiotu/
Witkacego do pierwszego sobowtóra jest jednak znamienne również pod innym
względem. Podmiot/Witkacy bowiem, uciekając przed spojrzeniem pierwszego sobowtóra w lustrzaną maskę drugiego sobowtóra, napotyka w tej masce ponownie
tamto „własne” podejrzliwe spojrzenie. Tyle że tym razem jest ono skierowane na
niego ze strony własnego trzeciego sobowtóra, ukazującego się w drugim lustrze,
który – jeśli chodzi o jego pozycję wobec sobowtóra drugiego – jest podwojoną lustrzaną kopią sobowtóra pierwszego. Trzeci sobowtór kieruje bowiem na sobowtóra drugiego identyczne spojrzenie „wprost”, które sobowtór pierwszy kierował na
podmiot/Witkacego w pierwszej sekwencji.
Jeśli więc między sobowtórami drugim i trzecim ma miejsce rywalizacja czy
konflikt spojrzeń, to – inaczej niż w poprzednim wypadku – rozgrywa się on wyłącznie na tafli luster. To walka masek prowadzona przez dwa lustrzane sobowtóry
podmiotu/Witkacego, wyobcowane w równej mierze w stosunku do niego. Przypomina ona walkę sobowtórów/cieni w chińskim teatrze. Zarazem jednak, skoro
wszystkie sobowtóry Witkacego ukazujące się na płaszczyźnie luster to jego różne
tożsamościowe formy, z którymi się identyfikuje, odczuwa on konflikt ich przecinających się spojrzeń jako własny. Mamy tu do czynienia z prawdziwym „węzłowiskiem” spojrzeń, nie do rozplątania.
Ponieważ w tego rodzaju konflikcie, który jest walką lustrzanych masek, nie
ma ostatecznego rozstrzygnięcia, nie rozgrywa się on w myśl zasady narcyzmu:
„Albo ja, albo on” (J. Lacan), ale w myśl zasady dysacjonizmu: „I ja, i on”. W tym
ostatnim wypadku łącznik „i” nie implikuje harmonijnego współistnienia obok
siebie dwóch wyobrażeniowych „ja”, lecz odsyła do poczucia rozszczepienia na dwa
lub więcej istniejących obok siebie w permanentnym konflikcie „ja”-sobowtórów.
Konfliktu tego nie określa logika walki na śmierć i życie, w której celem jest wykluczenie rywala, ale logika dysocjacji: bolesne doświadczanie permanentnego oscylowania między różnymi sobowtórowymi wcieleniami własnego „ja”, które istnieją
na równych prawach w swej samoistności.
Mimo tego, że podmiot/Witkacy nieustannie przemieszcza się między wcieleniami, zmieniając swą pozycję wobec siebie i innych, nie może on ustalić, które
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z nich jest naprawdę jego. Dlatego zmianę pozycji, założenie nowej maski na siebie
odczuwa za każdym razem jako coś bardzo bolesnego, „o natężeniach dochodzących
do siły normalnego bólu brzucha”17. Nigdy nie jest ona bowiem ostateczna, nie
prowadzi do eliminacji „tego drugiego”. Ten wszak, nawet gdy zanegowało się jego
istnienie, zawsze powróci, starając się zająć miejsce podmiotu. Na tym polega dramat uwikłanego w ów konflikt podmiotu, który Witkacy, nawiązując do typologii
Ernsta Kretschmera, nazywa schizoidem:
Ważnym jeszcze dla psychiki schizoida jest to, że są to typy zasadniczo rozdwojone [...] – bo o podwójnej w ścisłym znaczeniu osobie psychicznej nie ma tam mowy: przeciwieństwa mieszczą się w jednej osobie jednocześnie – to jest najciekawsze. [...] Doprowadzony stan ten do ostatnich konsekwencji
daje dwie psychiki w obrębie jednej osobowości, nie wiedzące jakby nic wzajemnie o sobie18.

Schizoid to, innymi słowy, podmiot rozszczepiony, który nie jest w stanie panować nad swoimi „sobowtórami”. Dlatego nierzadko zachowuje się w sposób
niespójny, tak jakby istniało w nim kilka osób naraz. W ten sposób postępują
często bohaterowie dramatów i powieści Witkacego, ukazując nieoczekiwanie
w trakcie rozwoju akcji swoje zupełnie nowe oblicza, które nie korespondują z dotychczasowymi. Takim bohaterem jest np. Bałandaszek w Onych, najpierw zrywający ze swoją kochanką Spiką, aby związać się z „czarną” kobietą, żoną hrabiego
Tremendoza, pożądaną przez siebie – czego sam nie rozumie – do nieprzytomności,
a następnie, po śmierci Spiki, zrywa z tamtą, poniewczasie wyznając swej martwej
kochance miłość. W podobnie nieoczekiwany sposób Tumor Mózgowicz w miarę
jak rozwija się akcja dramatu, zmienia swój stosunek do dzieci i żony, zrywając
stopniowo, po kolei, wszelkie więzy z nimi. Zmienia się też często postawa kobiet
wobec mężczyzn, z którymi są związane; najpierw zapewniają ich o swojej miłości,
później okazują im niezmierzoną pogardę, niekiedy próbują uśmiercić, aby następnie znowu wrócić do postawy miłosnego uwielbienia (np. Iza z Tumora Mózgowicza,
Ellinor z Mister Price, Serafombyx z Niepodległości trójkątów). Równie rozdwojoną
strukturę osobowościową mają Walpurg z Wariata i zakonnicy, Tadzio z Kurki
Wodnej, Karmazyniello z Metafizyki dwugłowego cielęcia czy główni bohaterowie
powieściowi, jak Atanazy w Pożegnaniu jesieni, rozdarty między narzeczoną Zosią
a kochanką Helą Bertz, czy Zypcio z Nienasycenia.
Podobne konstruowanie przez Witkacego tożsamości protagonistów dramatów
i powieści jako rozszczepionych na kilka osobowości i targanych sprzecznymi pragnieniami „schizoidów” jest zgodne z podstawową zasadą jego „psychologii fantastycznej”, która ma określać wyłamujące się z norm życia codziennego zachowania
tych postaci. Dlatego ukazane w Autoportrecie „węzłowisko” spojrzeń między pojawiającymi się tu sobowtórami może posłużyć za dogodny punkt wyjścia w rozpoznawaniu powikłanych związków między bohaterami dramatów i powieści Witkacego, niemal każdy z nich jest jakimś sobowtórem pisarza i kobiet, które spotkał
on w życiu. Jak trafnie o zjawisku „roz-po-czwórzenia” tożsamości Witkacego mówi
Ewa Łubieniewska:
17
18

S. I. W i t k i e w i c z, Pożegnanie jesieni. Warszawa 1998, s. 112.
S. I. W i t k i e w i c z, Narkotyki. – Niemyte dusze. Wstęp, oprac. A. M i c i ń s k a. Warszawa 1975,
s. 203.
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utrwalone na fotografii w całej przejmującej dosłowności, w dramatach przyjmuje [ono] kształt dyktowany przez konwencję teatralną: poszczególne figury sceniczne (choć przywdziewają maski różnych
postaci) wydają się być częścią j e d n e j rozszczepionej psychiki, która – poprzez tego rodzaju projekcję – fałszywie „obiektywizuje” przeżywane dylematy wewnętrzne. [...] Rozpoznając kondycję człowieka
jako kondycję aktora (i m i t a t o r a osoby), [Witkacy] odsłania tym samym widmowy sposób egzystencji
owej efemerydy, a zarazem uzmysławia tego konsekwencje: dezintegrację, rozpad, zanik podmiotu,
miotanego sprzecznymi rozkazami wewnętrznych popędów19.

Same te widmowate postaci przy tym często podwajają się w kolejnych lustrach
wyobraźni pisarza, stając się sobowtórami samych siebie. Można powiedzieć, że
postaci te s i ę s o b o - w t ó r z ą. Ma to miejsce w dramatach, gdzie bohaterowie
często ożywają po swojej śmierci, która – jak się okazuje – była tylko chwilowa
i pozorna, oraz wracają na scenę w nowych wcieleniach. A dzieje się tak dlatego,
że od samego początku przysługiwał im status nieśmiertelnych lustrzanych widm.
Ostatecznie wszystko rozgrywa się tu – jak w Autoportrecie – w fikcyjnym lustrzanym
świecie niby-snu, który nie zna pojęcia śmierci.
Czwarty sobowtór – analityk i obserwator
Pozostał nam jeszcze sobowtór czwarty. Usytuowany jest on po lewej stronie podmiotu/Witkacego i patrzy z boku na sobowtóra trzeciego. Sobowtór ten zamyka
drugą sekwencję spojrzeń, będąc jako taki niewidoczny dla podmiotu/Witkacego.
Z tej racji nie jest uwikłany w grę spojrzeń toczącą się zarówno między podmiotem/
Witkacym a jego sobowtórem pierwszym, jak i między sobowtórami drugim i trzecim.
Kieruje wzrok na sobowtóra trzeciego, przez którego jednak nie jest zauważony, jego
istnienia nie postrzegają też pozostałe sobowtóry ani sam podmiot/Witkacy. Z jednej strony, wydaje się przez nich całkiem zignorowany, z drugiej strony – właśnie
dlatego może spokojnie śledzić toczącą się między nimi grę spojrzeń. Ten sobowtór
to jakby wcielenie obserwującego „ja” pisarza, o którym jest mowa w 622 upadkach
Bunga. To „ja”-obserwator pojawia się w świecie barona Brummela i Bunga, mnożąc
się w nieskończoność w odbiciach luster, które składają się na ów świat. Równie
dobrze można w takim obserwatorze widzieć „ja” analizujące nieustannie siebie
i innych. To sobowtór-analityk, który wziął na poważnie i realizuje w swojej twórczości wezwanie zakopiańskiego psychiatry Karola de Beauraina do ciągłego analizowania się przez podmiot. Tak jak mówi o tym piosenka Witkacego:
Analyse yourself at once, I say –
If not immediately, but by the way.
And if you don’t, and if you don’t,
You are a lazy mastodont20.

19
20

E. Ł u b i e n i e w s k a, Czysta Forma i bebechy. Kraków 2007, s. 97.
Cyt. za: J. W i t k i e w i c z o w a, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. W: S. I. W i tk i e w i c z, Listy do żony. Cz. 4: 1936–1939. Przygot. do druku A. M i c i ń s k a. Oprac. J. D e g l e r.
Warszawa 2012, s. 494. Dzieła zebrane. T. 22.
Przekładu tego wierszyka dokonał J. G o n d o w i c z (w: W i t k i e w i c z, Listy do żony. Cz. 2:
1928–1931. Przygot. do druku A. M i c i ń s k a. Oprac. J. D e g l e r. Wyd. 2, popr. i uaktualnione.
Warszawa 2015, s. 494. Dzieła zebrane. T. 20), wprawdzie dowcipnie, ale w sposób dość odległy
znaczeniowo od oryginału:
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Na znaczącą rolę tego typu „analizującego” siebie sobowtóra w pisarstwie Witkacego wskazuje Jan Błoński w swojej książce, nazywając go „obserwatorem”:
Obserwator to „tajemny głos” [...], „spojrzenie z boku” [...], nadświadomość; on czyni z Atanazego
„nałogowego analityka” [...]. Właśnie obserwator niszczy bezpośrednie przeżywanie i zmusza do coraz
wymyślniejszych perwersji uczuciowych21.

Ponieważ tego typu sobowtór mnoży się w nieskończoność w odbiciach lustrzanych, wynik jego „analiz” nigdy nie jest ostateczny. „Analiza” zawsze musi zostać
powtórzona w kolejnym odbiciu-lustrze. Postać tego widmowatego obserwatora-analityka otwiera pierwszą powieść Witkacego, o czym już pisałem. Jest to postać
tragiczna. Nawet jeśli autor ustawia przed bohaterem lustro analizy i krytycznej
refleksji, nie udaje mu się wyzwolić go od „węzłowisk”, w które ten się zaplątał.
Przeciwnie. Wikła go w nie jeszcze bardziej, „wzbogacając” je o wymyślne eksperymenty uczuć i chuci. Dlatego trudno nie zgodzić się z końcową konkluzją Błońskiego, który nawiązując do postaci głównych bohaterów Jedynego wyjścia, artysty
Marcelego i filozofa Izydora, stwierdza, że Witkacy rozdzielił między nich funkcje
psychiczne „sobowtóra” i „obserwatora”:
Wszędzie jednak powraca przekonanie, że człowiek jest wielokształtny i nie umie ustalić równowagi między sobowtórami, w które się wciela i z których ucieka. Wszędzie też intelekt (wyodrębniony
w „obserwatora”, o którym mowa już w 622 upadkach Bunga) unosi się, złośliwy i bezpłodny, nad
spienionym bezmiarem nieposkromionych ambiwalencji uczuciowych22.

Czwarty sobowtór/obserwator nie jest w stanie nic zmienić w konfliktowej
wzajemnej relacji sobowtórów drugiego i trzeciego. Jeśli nawet coś wynika z jego
„analiz” tego, co widzi u siebie i innych, jest to zazwyczaj albo trudne do zaakceptowania przez podmiot, albo niemożliwe dlań do zrealizowania. Nieprzypadkowo
Bałandaszek w Onych ostrzega sam siebie „Niech bóstwa wiecznej ciemności mają
was w swej opiece. Strzeż się analizy uczuć istotnych, panie Kalikście”23. Później
zaś, targany sprzecznymi pragnieniami – z jednej strony wyrzutami sumienia wobec
narzeczonej, którą porzucił, z drugiej niezrozumiałym, silniejszym od niego pożądaniem czarnej kobiety – ma poczucie, że mózg mu „się rozłazi jak rozpalona magma”. I mówi do Tefuana: „Ale uratował mnie pan od analizy. Czasem dobra cytata
z jakiegoś morowego pana z przeszłości więcej znaczy niż tysiące doświadczeń

Zanalizuj się pan daję słowo,
Kompleksowo, a bodajże zdawkowo,
Bo kto ma w nosie wzgląd na wgląd,
To gnuśny z niego mastodont.

21
22
23

Ponieważ nie ma czegoś takiego jak „zdawkowa” autoanaliza, załączam mój przekład, trochę toporny, ale bliższy oryginałowi:
Zanalizuj siebie w końcu, powiadam ci,
jeśli nie zaraz, to przy okazji.
A jeśli nie, jeśli nie zrobisz tego,
to jesteś leniwym mastodontem, kolego.
J. B ł o ń s k i, Witkacy na zawsze. Kraków 2003, s. 436. Przytoczone przez Błońskiego cytaty
pochodzą z Pożegnania jesieni W i t k i e w i c z a (s. 12, 20).
Ibidem.
S. I. W i t k i e w i c z, Dramaty. T. 1. Oprac. J. D e g l e r, A. M i c i ń s k a. Wyd. 2, uaktualnione.
Warszawa 2016, s. 390. Dzieła zebrane. T. 5.
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obecnych” 24. Dodajmy, że chodzi w tym wypadku o wypowiedź zdrajcy Cade’a
z Króla Henryka VI Szekspira „Myśmy tylko wtedy w największym porządku, gdyśmy
w największym nieporządku”25.
„Nieporządek” tym samym, stan rozchwiania emocjonalnego, dysocjacji jest
naturalnym stanem psychicznym, który analiza może jedynie pogorszyć, próbując
wprowadzić w jego miejsce jakiś sztuczny „porządek”. W ten sposób Witkacy nie
tylko opatruje znakiem zapytania przekonanie de Beauraina, że dogłębna analiza
siebie jest w stanie uwolnić podmiot od prześladujących go kompleksów. W równej
mierze wyraża swoją wątpliwość wobec przesłania zawartego w przytoczonej tu,
wymyślonej przez siebie piosence o analizie. Analiza siebie niewiele pomoże, kiedy
jej obiektem stają się kluczowe „węzłowiska” duszy podmiotu, niemożliwe do rozwiązania ze swej istoty. Lepiej jest zdać się wówczas na „bóstwa wiecznej ciemności”,
na mroczne siły nieświadomego.
Inna sprawa, że mimo tych buńczucznych wypowiedzi bohaterowie dramatów i powieści Witkacego często analizują siebie, stawiają pytania o własną tożsamość i o źródła „nieporządku”, który określa ich dusze. Pierwiastek „analityczny” przejawiający się w dokonywanej przez nich refleksji nad sobą jest nieustannie
widoczny w ich odnoszeniu się do siebie. Jakkolwiek psychoanaliza, zdaniem
Witkacego, nie jest w stanie wyzwolić podmiotu od jego „węzłowisk”, to uświadamiając mu ich naturę, pozwala wypracowywać strategię umiejętnego obchodzenia
się z nimi i ich neutralizowania. Witkacy nie odmawia psychoanalizie walorów
emancypacyjnych, czyli wpływania na postać samowiedzy podmiotu i na jego
poczucie tożsamości.
Wymowny wyraz temu poglądowi da pod koniec lat trzydziestych w obszernej
rozprawie Niemyte dusze, opublikowanej jednak dopiero 30 z górą lat po jego śmierci. Pisarz kreśli w niej projekt przeobrażenia przez psychoanalizę typu freudowskiego dominującego – jego zdaniem – wzorca tożsamościowego Polaków, polegającego
na „puszeniu się” z racji ich faktycznego lub uzurpowanego sobie „wyższego” szlacheckiego pochodzenia. W ten sposób dzięki psychoanalizie mają się oni uwolnić
od własnego kompleksu niższości26.
Sobowtórzenie Witkacego i tożsamościowy dysocjacjonizm
Jak już wspomniałem, Autoportret Witkacego można odczytać jako metaforę jego
dysocjacyjnej struktury tożsamościowej. Stefan Okołowicz we wstępie do albumu
zdjęć pisarza zauważa, że w przypadku tej fotografii nie chodzi tylko o rodzaj wyrafinowanej gry Witkacego z własnymi lustrzanymi odbiciami, ale również o bezpośrednią konfrontację z samym sobą, która jest traktowana przez niego najzupełniej
serio. Na fotografii tej rozgrywa się, rzutowany na płaszczyznę dwóch luster, dramat,
24
25
26

Ibidem, s. 417.
Ibidem.
Witkacy/podmiot siedząc w pozycji ukazanej na fotografii, może dostrzec tylko sobowtóra pierwszego i sobowtóra drugiego, które znajdują się naprzeciw niego pod kątem 135 stopni. Natomiast sobowtóry trzeci i czwarty usytuowane są wobec niego pod takim kątem, że Witkacy ich nie widzi. Aby je
zauważyć, musiałby zwrócić w ich kierunku głowę, czyli zmienić pozycję, jaką przyjął na fotografii.
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który zaczął się w latach młodości i później towarzyszy pisarzowi przez całe życie.
To dramat rozszczepienia własnej tożsamości na kilka odbić/sobowtórów, z których
każdy jest i nie jest nim samym. Te zaś znowu się podwajają, powołując do istnienia
swe kolejne sobowtóry. Sobowtóry sobowtórów. To dramat sobo-wtórzenia siebie
i wikłania się w rozgałęziające się coraz bardziej sobo-wtórowe węzłowiska.
Dramat ten w życiu i twórczości Witkacego znajduje wyraz w stawianiu pytań
egzystencjalnych o charakterze „granicznym”, w których dochodzi do głosu jego
niepewność co do tego, kim się jest i po co. Witkacy zadaje je nieustannie w listach,
esejach, ustami bohaterów w swoich dramatach i powieściach: „kim właściwie jestem?”, „po co się urodziłem i za czyją sprawą?”, „jaką rolę w mym pojawieniu się
odegrali ojciec i matka?”, „czy moje istnienie i istnienie świata ma w ogóle jakiś
sens?” Uporczywe stawianie przez niego tych pytań świadczy o tym, że od lat młodości miał on problem z akceptacją siebie w roli „Stanisława Ignacego Witkiewicza”,
idealnej kopii swego ojca.
Jeśli jednak z czasem pisarz zaczął kwestionować takie potraktowanie siebie
przez ojca, to nie był w stanie przeciwstawić jego projekcjom wykreowanej przez
siebie stabilnej tożsamościowej formy, z którą mógłby się bezproblemowo zidentyfikować. W rezultacie wzorzec ojcowski stał się w jego oczach prześladującym go
własnym sobowtórem, niechcianym podwojeniem siebie, towarzyszącym mu w życiu niczym cień. Wiele świadectw z tamtego okresu, przede wszystkim listy do
Czerwijowskiej, świadczy wymownie o tym, że jako główną strategię obronną wobec
instrumentalnego potraktowania przez ojca Witkacy obrał ucieczkę w różne, już to
wymyślone przez siebie, już to zaoferowane mu przez epokę role i pozy.
Ta strategia nie zmieni się po wydarzeniach, jakie miały miejsce w życiu pisarza między 1914 a 1918 rokiem: po samobójczej śmierci Janczewskiej, podróży
z Malinowskim w tropiki, pobycie w Petersburgu w elitarnym pułku carskim,
uczestniczeniu w działaniach wojennych, później zaś w rewolucji rosyjskiej w roku 1917. Witkacy będzie multyplikował siebie na płaszczyznach kolejnych luster,
ruszy w pościg za swoimi kolejnymi sobowtórami.
Po powrocie do kraju w 1918 roku nastąpi u niego prawdziwa eksplozja mocy
twórczych, która będzie trwała aż po lata trzydzieste. Witkacy pisze kilkanaście
sztuk, trzy powieści oraz dziesiątki artykułów i polemik różnego rodzaju. I kontynuuje działalność malarską. Zaraz po powrocie do kraju przystępuje do formistów
i organizuje z nimi szereg wystaw, na których prezentuje swoje prace malarskie.
Wykonuje też całe cykle fotografii, na których prezentuje różne wersje prześmiewczych min i póz, parodiując wybrane osoby, a często przy tym i siebie.
W latach trzydziestych zamienia lustro literatury na lustro filozofii, nazywane
wzniośle „monadyzmem biologicznym”, chociaż biologii w nim niewiele. Prędzej –
zwrócona podskórnie przeciwko demolującej Witkacego psychicznie postawie ojca,
dramatyczna próba wykazania niepowtarzalnej wyjątkowości każdej ludzkiej egzystencji pod nazwą „Istnienia Poszczególnego”, o trwałym, jednolitym „ja”. W owym
„ja” (idealnym) można dopatrzyć się osobliwego Nad-Sobowtóra, który wiążąc w sobie wszystkie dotychczasowe wcielenia jednostki, nadaje niepowtarzalny indywidualny wymiar jej istnieniu.
Ale ten Nad-Sobowtór jest również pojęciową konstrukcją o fikcyjnym statusie,
której w życiu i twórczości pisarza tak naprawdę nic nie odpowiada. Wystarczy
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spojrzeć na wspomniane cykle fotografii, gdzie Witkacy występuje zazwyczaj w roli
parodysty i prześmiewcy, poczytać jego listy i świadectwa osób, które go dobrze
znały. Wyłania się z nich obraz człowieka targanego sprzecznymi uczuciami, rozszczepionego na wiele osobowych wcieleń, między którymi nie potrafi on ustanowić
równowagi i harmonii. Podobnie rozdarta i popękana jest też struktura tożsamościowa głównych bohaterów jego dramatów i powieści, którzy nie mogąc wytrzymać
horroru dziejących się wokół nich zdarzeń, kończą albo aktem zbrodni, albo samobójstwem.
Zarysowany tu dramat tożsamościowy Witkacego rozgrywa się między nim jako
„realnym” podmiotem a jego zwierciadlanymi sobowtórami, z którymi jego identyfikacja ma zawsze charakter chwilowy. Dlatego nakładając na siebie ich maski, już
zawsze gra nimi, parodiuje i przedrzeźnia. Rozkoszuje się nimi, ale zarazem czuje
się w nich wyobcowany wobec siebie. Jest przecież w istocie kimś innym niż poza,
którą przybrał. Tyle że w owym domniemanym „prawdziwym” obrazie siebie skrytym
pod maską pozy nie ma nic. Zieje tam tylko przeraźliwa samotność i pustka.
W dodatku same te maski często pozostają ze sobą w konflikcie. Z jednej strony, rozpoznając się w lustrze projekcji ojca i jego „toksycznych” pochwał, Witkacy
podświadomie czuje, że jest nieprzeciętnie utalentowanym artystą i pisarzem. Tyle
że mającym całkiem inne wyobrażenia na temat sztuki niż te, które chciałby mu
narzucić ojciec. Stąd przyjmowana przez Witkacego poza puszącego się „pawia”, co
Bungowi – jego powieściowemu sobowtórowi – wytyka Tymbeusz. Z drugiej strony,
pisarz, zdając sobie sprawę, że jego poglądy na sztukę i na to, co tworzy, są dalekie
od tego, czego oczekiwał od niego ojciec, ma niejasne poczucie, że zawiódł go pod
tym względem. Choć naturalnie nigdy się do tego nie przyzna, tylko ciągle będzie
podkreślał swoją odrębność i „wyższość” jako artysty.
Nie uchroni go to jednak przed powracającymi cyklicznie załamaniami psychicznymi i chwilami zwątpienia w wartość tego, co tworzy. Stąd powtarzane przez
niego obsesyjnie w listach do Czerwijowskiej, a później do żony, twierdzenia, że
nie jest żadnym artystą (albo że skończył się jako artysta). Oraz towarzyszący tym
twierdzeniom lęk przed całkowitym popadnięciem w szaleństwo. W dodatku niemal wszyscy w Zakopanem, łącznie z „Kotusiami”, uważają, że Witkacy jest artystą-degeneratem, dziwkarzem, pijakiem i w ogóle nie dorasta ojcu do pięt. I często
dają mu to bez ogródek do zrozumienia. Dlatego widmo ojca-moralizatora, który s k r a d ł m u j e g o t o ż s a m o ś ć, będzie go prześladować do końca. Jeśli
wszystko w życiu i twórczości Witkacego będzie aktem buntu przeciwko ojcu, to
zarazem będzie też bezwiednym poświadczeniem własnej zależności od niego.
Ale bodaj najbardziej wymownym dowodem tych obsesji i lęków są pojawiające
się w dramatach Witkacego typy bohaterów: artystycznych grafomanów i życiowych
nieudaczników. Marzą oni, by stworzyć dzieła wielkie i zrobić karierę jako artyści,
lecz jednocześnie mają niskie poczucie własnej wartości. Takimi postaciami są Leon
Węgorzewski w Matce, Kuzyn Jęzory Pasiukowski w dramacie W małym dworku
czy Kalikst Bałandaszek z Onych.
To oscylowanie między pragnieniem bycia „wielkim artystą”, który kreuje dzieła wyrastające ponad epokę, a poczuciem, że w istocie jest się tylko żałosnym
grafomanem bez talentu, widać szczególnie wyraźnie w Sonacie Belzebuba. W groteskowej, bezlitośnie sparodiowanej formie, ukazany został tu – przywołany przez
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Goethego w Fauście, później zaś, ubrany w modernistyczną szatę, w słynnej powieści Thomasa Manna – mit paktu artysty z diabłem. U Witkacego nastąpiło
przewrotne odwrócenie toposu, który składa się na ów mit. W roli artysty występuje tu Baleastadar, który jest samym Belzebubem, księciem ciemności, natomiast
jego sobowtórem/medium – a jedynie to pośrednictwo pozwala bohaterowi stworzyć
wymarzone wielkie muzyczne dzieło – jest młody muzyk Istvan.
W tej rozdwojonej diabelsko-ludzkiej homoseksualnej parze widzimy jak na
dłoni cały wspomniany dramat pojmowania przez Witkacego siebie jako artysty.
Baleastadar ma wprawdzie potężną energię twórczą, niezbędną do wykreowania
wielkiego dzieła, ale sam takiego dzieła nie jest w stanie zrealizować. Do tego potrzebuje „medium”, innego artysty, na którego przenosząc tę energię dopiero owo
dzieło skomponuje. Baleastadar zatem bez swego sobowtóra – Istvana, jako artysta
jest nikim, zwykłym impotentem, którego ogromna moc twórcza nie może się urzeczywistnić. Ale impotentem jest bez Baleastadara również Istvan, który nie dysponując zaprojektowaną na niego przez tego pierwszego energią twórczą powołałby
do istnienia dzieło grafomańskie, niewarte wzmianki.
Nie dość tego. Pod koniec sztuki okazuje się, że sadomasochistyczna relacja
między Baleastadarem a Istvanem jest niszcząca dla tego ostatniego, który na scenie zmienia się w bezduszny, martwy automat i opuszcza ją w milczeniu. Wygląda
to tak, jakby Baleastadar wyssał z niego w międzyczasie wszystkie życiowe soki.
Jeśli skonfrontujemy tę scenę z wypowiedziami Witkacego w listach do Czerwijowskiej, w których twierdził, że jako Stanisław i Ignaś jest trupem, i odniesiemy ją do
jego relacji z ojcem, nie sposób oprzeć się wrażeniu pokrewieństwa obu tych relacji.
Na to schizofreniczne pojmowanie aktu twórczego, określanego od wewnątrz
przez głęboki antagonizm, rozdwojenie na „diaboliczny” podmiot będący źródłem
energii twórczej i mechanicznego wykonawcę-medium, sobowtóra, na którym ów
podmiot pasożytuje, nakładają się w myśli estetycznej Witkacego innego typu „węzłowiska”. Z jednej strony, zafascynowany współczesnymi teoriami awangardowymi, w szczególności kubizmem, uważa on, że sztuka współczesna winna zerwać
z wyznawaną przez ojca estetyką realizmu (a właściwie naturalizmu, jak pisze) oraz
odejść od urzeczywistniania zadań narodowych i społecznych. Zamiast tego artysta
tworząc dzieło sztuki powinien kierować się jego formalną ideą konstrukcyjną,
uwalniając je od wszelkich życiowych treści. Te poglądy rysują się już wyraźnie
w 622 upadkach Bunga, później swoją rozwiniętą postać znajdą w teorii Czystej
Formy, której podstawowe tezy Witkacy zwraca przeciw ojcu i teoriom sztuki realistycznej.
Z drugiej strony jednak – w krzywym zwierciadle świata jego dramatów oraz
obrazów, przesyconych parodią i groteską, ukazuje się mocno zniekształcone oblicze świata, w jakim pisarz żyje. Obnażana jest sztuczność czy konwencjonalność
określających ten świat norm i zasad, absurdalność, bezmyślność, a także okrucieństwo popularnych w nim idei społecznych i politycznych. Ukazuje się jego
druga, skrywana na co dzień, strona. Równocześnie przez dziejące się w nim zdarzenia, przez absurdalny automatyzm zachowań bohaterów przeziera mroczna
wizja najbliższej przyszłości, w której jednostka stanie się bezwolnym obiektem
w ręku rządzących sił politycznych. Dzięki najnowszym zdobyczom nauki i techniki będą one mogły, poprzez aplikację odpowiednich pigułek, wpływać na poglądy
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jednostki i na jej konstytucję biologiczno-fizjologiczną. Wbrew deklaracjom teoretycznym Witkacego uwidacznia się zatem w jego dramatach sama, ukazana w zwierciadle groteski i absurdu, kwintesencja „treści” świata, w jakim pisarz żyje.
Podobnie też, wbrew deklarowanemu przez Witkacego antypsychologizmowi,
głoszona przez niego „fantastyczna psychologia”, która ma określać zachowania
bohaterów dramatów, jest w istocie również rodzajem psychologizmu. Tyle że nie
psychologizmu pojmowanego w duchu realistycznym, sprowadzającego życie psychiczne człowieka do przeżyć świadomości, ale „psychologizmu” ześrodkowanego
wokół pojęcia nieświadomego („podświadomości”), w którym kluczową rolę odgrywają popędy i wyrastające na ich podłożu „fantastyczne” ludzkie pragnienia.
Najbardziej fundamentalna sprzeczność dotyczy wszakże poglądów Witkacego
na sztukę. Z jednej strony, opracowana przez niego teoria Czystej Formy oddawać
ma kwintesencję tego, co estetyczne, i stanowić apogeum dotychczasowej myśli
o sztuce. Z drugiej strony – cała tradycja tej myśli, u której podstaw tkwi założenie,
że dzieło sztuki jest wytworem genialnego indywiduum, ma zostać w najbliższej
przyszłości zniwelowana przez pojawienie się quasi-komunistycznego porządku
społeczno-politycznego. W tym porządku nie będzie się liczyć żadne indywiduum,
ale byt jednostki we wszystkich swych aspektach zostanie podporządkowany interesowi zbiorowemu. Tym samym zaś zabraknie w nim w ogóle miejsca na sztukę.
Rozpatrywana w takiej perspektywie teoria Czystej Formy jest aktem agonalnym
tej tradycji, ostatnim wykwitem myśli estetycznej, który już niedługo i tak odejdzie
w zapomnienie.
Abstract
PAWEŁ DYBEL Pedagogical University, Cracow
ORCID: 0000-0002-4757-9991
WITKACY’S LOOKALIKE CONVERTING
The author’s basic principle in the article is an analysis of the relation borne between Witkacy and his
four mirror images in the famous photography Autoportret wielokrotny w lustrach (Multiple Self-Portrait
in Mirrors). Extracting the structure of the relations, the paper shows that it is conceived of as a peculiar metaphor of Witkacy’s dissociative identity structure as each of the mirror lookalikes is one of his
own incarnations. Witkacy’s dividing-into-four seen in the photography is a starting point to the
lookalike-converting taking place in the writer’s private life, i.e. to constant striking poses and putting
on masks. The study also shows that the writer’s reference to each of the lookalikes corresponds with
the many motifs and caricaturally constructed phantom-like figures in his dramas and novels. In this
sense the structure of the Witkacy’s relation to the four of his lookalikes in Autoportret wielokrotny
w lustrach (Multiple Self-Portrait in Mirrors) may be seen as an initial interpretive key in reference to the
whole of his literary output.
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ALBO SŁOWO, ALBO CIAŁO KREACYJNA DIALEKTYKA W TRZECIEJ
CZĘŚCI „TRAKTATU O MANEKINACH” BRUNONA SCHULZA
Logiczna opozycja: kobieta–mężczyzna, leży, jak sądzę, u podstaw antynomii między porządkami matriarchalnym i patriarchalnym, rozwijanej zarówno w antyku,
jak i w czasach nowożytnych1. Z pozoru modernistyczny mit femme fatale2, który
w pisarstwie i dziełach plastycznych Schulza nakłada się na jego prywatne, seksualne fiksacje, w cyklu moich interpretacji jawi się jako jeden z biegunów kluczowego sporu dotyczącego porządków władzy i kultu. Pisarz zdaje się stawiać
pytanie: czy centralną postacią wspólnoty – tak w wymiarze realnym, jak i wyobrażonym – jest kobieta czy mężczyzna, matka czy ojciec? Moje odczytania kolejnych
opowiadań ze zbioru Sklepy cynamonowe odsłaniają wyraźnie rysujący się w tekstach Schulza konflikt między przedustawnym, naturalnym porządkiem władzy
kobiet a późniejszym, nastawionym na konfrontację z tym ładem, „kacerskim” – jak
nazwałby to sam autor Sanatorium pod Klepsydrą – dominium ojca3. Jednym z etapów przygotowywanej przez Jakuba rebelii jest snucie przez niego quasi-naukowej
opowieści, przedstawionej w trzech częściach Traktatu o manekinach. Niniejszy
szkic jest interpretacją ostatniej odsłony tryptyku.
Końcowa oracja ojca zdaje się stanowić fundament teoretyczny wszystkich
aktywności ojca, którego obsesją jest tworzenie, dawanie życia. Pamiętamy, że
1

2

3

Źródłem i podstawową inspiracją w snuciu przeze mnie tego antropologicznego wątku jest oczywiście kanoniczne dzieło poświęcone teorii matriarchatu w świecie greckim, czyli Matriarchat. Studium
na temat ginajkokracji świata starożytnego podług natury religijnej i prawnej (Przeł. R. R e s z k e.
Warszawa 2007) J. J. B a c h o f e n a.
W tym duchu – wizji kobiecości jako numinotycznej potęgi będącej zarazem źródłem męskiego
lęku – dzieła B. Schulza czytają E. K u r y l u k (Gąsienicowy powóz, czyli podróż Brunona Schulza
w przyszłość przeszłości. W zb.: Bruno Schulz: in memoriam. 1892–1942. Red. M. K i t o w s k a - Ł y s i a k. Lublin 1994) i K. K u l i g - J a n a r e k (Erotyka, groteska, ironia, kreacja. W zb.: jw.).
Swoje interpretacje opowiadań Schulza, w których centralne miejsce zajmuje problem konfliktu
porządków matriarchalnego i patriarchalnego, zamieściłem w następujących szkicach: Drohobycki matriarchat. Antropologiczne wątki „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza. „Schulz / Forum”
2015, z. 5; Metafizyczna misja. Ojciec i próba statuowania patriarchalnego porządku w „Sklepach
cynamonowych” Brunona Schulza. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de
Cultura” 2018; Powtórna rebelia ojca. O ciągu dalszym „Traktatu o manekinach” Brunona Schulza.
„Schulz / Forum” 2018, z. 12; Ojciec i Wielka Kobiecość. Antropologia płci w opowiadaniu „Manekiny” Brunona Schulza. W zb.: (Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku. Red. B. Z w o l i ńs k a, K. M. T o m a l a. Gdańsk 2019; Zgodnie z naturą, ale wbrew prawu. Kilka uwag o „Traktacie
o manekinach” Brunona Schulza. „Pamiętnik Literacki” 2019, z. 1.
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Schulz postrzega je i przedstawia jako zasadniczo przypisane domenie kobiecej.
W środkowej części Traktatu o manekinach autor umieścił, co prawda, obraz przemocy wpisanej w dzieło stworzenia, powiązanej z pierwiastkiem męskim, ale też,
co znamienne, nazwał te poczynania „nieporozumieniami ucieleśnionymi” (S 68)4.
Chociaż dominującą rolę w procesie formowania ma λόγος σπερματικός (logos spermatikos) – ugruntowana na starożytnej metafizyce siła formotwórcza, którą można
identyfikować z męskim, patriarchalnym porządkiem – to jednak ów duchowy,
formotwórczy, męski porządek, przemocą owładniający materię, oceniony zostaje
przez ojca jako parodia prawdziwego gestu twórczego. Nieprzypadkowo pierwsze
zdanie ostatniej części Traktatu, wypowiedziane przez Jakuba, przynosi wezwanie
do odwrócenia opisów z części środkowej i do zaprzeczenia przyjętego wcześniej
sposobu myślenia o tworzeniu:
Nie o tych nieporozumieniach ucieleśnionych, nie o tych smutnych parodiach, moje panie, owocach
prostackiej i wulgarnej niepowściągliwości – chciałem mówić, zapowiadając [...] rzecz o manekinach.
Miałem na myśli coś innego. [S 68]

Komentarz ten znamiennie definiuje formę owych wcześniejszych wystąpień.
Określone zostają jako improwizacje, pełne uniesienia perory snute przez ojca
kierowanego jakąś tajemniczą siłą. Widać, że nie daje się ona całkowicie kontrolować, skoro spójność narracji naruszają liczne dygresje, które po wygłoszeniu mówca zaczyna traktować jako marginalne albo nieistotne. Być może, towarzyszące mu
zażenowanie wiąże się z przekonaniem, że wypowiedział jakąś tajemnicę, która
winna pozostać w ukryciu. Należy bowiem pamiętać, iż ojciec kokietuje i prowokuje swego „arcywroga”5, czyli Adelę i jej pomocnice. Faktycznie „ciąg dalszy” zdaje
się stanowić wizję męskiej rebelii wznieconej po to, by podporządkować sobie materię rozumianą w sposób żeński. Przypuszczalnie obraz konfliktu płci opiera się
w opowiadaniach Schulza na koncepcjach ugruntowanych w dwuwartościowej
logice. Owocem ustanowionego przez Arystotelesa i jego uczniów porządku myśli
są licznie występujące w zachodniej filozofii koncepcje binarne, choćby te opisujące byt jako złożony z materii i formy. Zdaniem ojca, owa opozycja stanowi jeden
z przykładów wspomnianych wcześniej „nieporozumień ucieleśnionych”, w tym
przypadku polegających na narzuceniu przemocą męskiej, metafizycznej, duchowej
formy – kobiecej materii, ciału i naturze. Nazwanie takiego aktu w pierwszej części
Traktatu „gwałtem” najwymowniej świadczy, że światem przedstawionym Schulza
rządzi konflikt, co poniekąd potwierdza tezę Michała Pawła Markowskiego o heglowskich inklinacjach tej prozy6. Spór ten w swej istocie dotyczy także konfliktu
płci. To właśnie taki rodzaj agonicznego splotu jako pierwszy zaobserwował i omówił Johann Jakob Bachofen, wskazując na pierwotną dominację kobiet, którą
scharakteryzował w opowiadaniu Sierpień.

4
5

6

Skrótem S odsyłam do: B. S c h u l z, Sklepy cynamonowe. W: Proza. Wyd. 2. Przedm. A. S a nd a u e r: Rzeczywistość zdegradowana. Kraków 1973. Liczby po skrócie oznaczają stronice.
Formułą tą B. S c h u l z (Exposé o książce Brunona Schulza „Sklepy cynamonowe”. W: Księga listów. Zebrał, oprac., wstępem, przypisami i aneksem opatrzył J. F i c o w s k i. Kraków 1975, s. 178)
określa funkcję Adeli w narracji Sklepów cynamonowych.
M. P. M a r k o w s k i, Powszechna rozwiązłość. Schulz, egzystencja, literatura. Kraków 2012.
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Wspomniana konfrontacyjna relacja, rozpisana na wiele szczegółowych zdarzeń
w świecie przedstawionym Sklepów cynamonowych, ogniskuje się wokół stanu
„nieporozumienia” (S 68). To w związku z ową rozbieżnością ujawniają się mechanizmy przemocowe: narzucanie formy, dominacja λόγος σπερματικός. Ten ostatni
termin filozoficzny w dziele Schulza koresponduje z kluczową dla rozważań nad
trzecią częścią Traktatu o manekinach ideą „generatio aequivoca” (S 68). Pisarz
przywołuje ją, by określić siły, które przemocą podporządkowują sobie kobiecą
materię. Wiele sformułowań pozwala zobaczyć w nich źródło nadużyć seksualnych –
nazwanych nieprzypadkowo „owocami prostackiej i wulgarnej niepowściągliwości”
(S 68). Warto zaznaczyć, iż w określeniu tym dochodzi do radykalnego odwrócenia
tradycyjnego wartościowania relacji materia–forma. Relacji, która w klasycznych
ujęciach w tym, co materialne i cielesne, dostrzega tylko potencję, podłoże zjawisk,
sens bytu wiążąc zasadniczo z jego formą, ze strukturalnym porządkiem, który
decyduje o takim, a nie innym formalnym urzeczywistnieniu. To logiczne uformowanie bytu oceniane jest przez narratora jako „prostackie i wulgarne” oraz niepowściągliwe. Ciekawe, że Schulz tradycję europejskiej ontologii opisuje językiem
społecznych konwenansów tak, jakby zachowanie opresyjnego mężczyzny było
ucieleśnieniem autorytarnych ciągot zachodniej metafizyki. U Schulza wielokrotnie
zostaje zarysowana ta osobliwa analogia, co do której sam narrator odnosi się
jednak z ironią. Jest to bowiem także „smutna parodia” (S 68). Konstatacja dotycząca związku między tym, co akademickie, uświęcone i poważne, a tym, co banalne, śmieszne i pospolite, stanowi poniekąd znak rozpoznawczy Schulzowskiej filozofii, potwierdzonej przez zaskakujące urzeczywistnienie idei Księgi.
W wykładach ojca podobny dualizm również się ujawnia, choć wątek ten odnajdujemy tylko na marginesie rozważań Jakuba. W Dokończeniu tematem kluczowym jest męskie tworzenie. Można też powiedzieć, że wszystkie pragnienia i działania ojca przedstawiane w Sklepach cynamonowych wiążą się z tym zagadnieniem.
Jakub owładnięty zostaje obsesją męskiego stworzenia, patriarchalnego ustanowienia życia, które według Ericha Fromma jest osią biblijnej Księgi Rodzaju:
Przyjrzyjmy się skrajnie męskiemu charakterowi starotestamentowej relacji. Pierwszym aktem
stworzenia jest narodzenie światłości. Światło zawsze i wszędzie jest symbolem męskiej zasady, trudno
się więc dziwić, że również w biblijnej relacji o stworzeniu światło jest początkiem świata7.

Do tej kreacji zapisanej w Biblii Schulz bez wątpienia nawiązuje, co w oczywisty
sposób potwierdza podtytuł Traktatu o manekinach, a mianowicie Wtóra Księga
Rodzaju.
Samo Dokończenie wydaje się najmniej spójną częścią Traktatu. Rozpoczyna je
opis pseudofauny. Następnie narrator skupia swoją uwagę na zaskakującej kreacji
zrodzonej ze stanu nudy. Kolejny fragment wyjaśnia „konflikt serologiczny” drzewa
(jest to bardzo istotny passus, wskazujący na starogreckie i filozoficzne rozumienie
pojęcia materii). Wykład kończy zarysowany przewrotnie wątek antropocentryczny.
Choć jego centralną tezę stanowi afirmacja panwitalizmu, to jednak wychwalana

7

E. F r o m m, Miłość, płeć i matriarchat. Przeł. B. R a d o m s k a, G. S o w i ń s k i. Wyd. 2, popr.
Poznań 1999, s. 63.
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żywotność wiąże się z degradacją człowieka, ponieważ zrównuje kondycję ludzką
ze sposobami istnienia obiektów przyrody uznawanej za nieożywioną.
Poszczególne fragmenty wykładu mają charakter luźnych wariacji na temat
materii i wpisanej w nią kategorii życia. Nie łączą się ze sobą ściśle i nie wynikają
z siebie. Nie powinno to jednak dziwić. Konwencja, w jakiej zaprezentowano tyrady
ojca, wskazuje na to, że ów retor przedstawił swe tezy w sposób nie do końca uporządkowany, improwizując i popadając w sprzeczności. Ten element chaosu najwyraźniej dochodzi do głosu właśnie w części trzeciej. Żeby mu się przyjrzeć, postanowiłem podzielić swój wywód na cztery segmenty zgodnie ze schematem,
o którym wcześniej wspomniałem.
„Generatio aequivoca”
„Generatio aequivoca” jest to termin, który budzi namysł wielu schulzologów. Wśród
nich najskrupulatniej dzieło Schulza czyta chyba Jerzy Jarzębski, łącząc próby
ujęć bardziej syntetycznych z nie kończącymi się „Przypisami Schulza”8. To owa
literalnie pojmowana hermeneutyka ukierunkowana na wyjaśnienie miejsc zagmatwanych przyświeca pracy tego literaturoznawcy. Z poczucia słuszności takiego
postępowania wypływa też moja potrzeba kontekstualizacji odczytań Schulza według
klucza konfliktu płci. Kierunek owego ujęcia wskazuje właśnie Jarzębski, gdy interpretując Traktat o manekinach, tak silnie zwraca uwagę na problem kontaminacji dualizmu płci, a także odwołuje się do klasycznego, filozoficznego podziału
na materię i formę9. To ostatnie rozróżnienie wyraża finalnie w duchu teologicznym,
łącząc z kategorią grzeszności. Moje odczytania idą faktycznie tym tropem (choć
zawieszają wykładnię w świetle teologii). Niniejszy artykuł można odebrać jako
swoisty przypis do przypisu Jarzębskiego, który w edycji „Biblioteki Narodowej”
wskazuje na znaczenie Schopenhauerowskiego kontekstu, szczególnie dotyczy to
uwag filozofa zawartych w Metafizyce miłości płciowej. Zarazem termin „generatio
aequivoca” komentator i wydawca Schulza tłumaczy jako „samorództwo”10. Sądzę,
że warto postawić tu pytanie, na ile kwestia partenogenezy i wolicjonalnego wymiaru funkcjonowania świata – stanowiące clou odwołań do filozofii Arthura Schopenhauera – miałyby się w prozie autora Sklepów cynamonowych realizować. W istocie
sprawa samorództwa jest dla artysty bardzo istotna, co uzmysławia choćby specyfika opisu ciotki Agaty, zawartego w pierwszym opowiadaniu zbioru. Schulz powiela w nim archaiczny i zakorzeniony w świecie cywilizacji matriarchalnej system
myślenia o rozmnażaniu, do którego zdolne są wyłącznie kobiety. O ciotce Agacie
pisarz mówi: „Była to płodność niemal samoródcza [...]” (S 43). Także w ostatniej
części Traktatu powraca temat partenogenezy, choć trzeba pamiętać, że to powtór-

8
9

10

J. J a r z ę b s k i, Prowincja, centrum. Przypisy do Schulza. Kraków 2005.
Zob. J. J a r z ę b s k i, Powieść jako autokreacja. Kraków 1984, s. 213: „Ukazaną tu [tj. w Traktacie
o manekinach] opozycję ducha i materii można dalej rozwijać, kojarząc ducha z pierwiastkiem
męskim, materię – z żeńskim. Pierwszy wcielałby ideę formotwórczą, niejako abstrakcyjną, drugi –
fizyczną inkarnację, obciążoną u zarania grzechem cielesności”.
Zob. B. S c h u l z, Opowiadania. – Wybór esejów i listów. Oprac. J. J a r z ę b s k i. Wyd. 2, przejrz.
i popr. Wrocław 1998, s. 43, przypis 1. BN I 264.
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ne przywołanie jest przywołaniem z różnicą. Dotyczy bowiem, by tak rzec, ojcowskiej
wersji partenogenezy. Jest reinterpretacją klasycznego ujęcia. Co więcej, reinterpretacją dokonywaną w duchu polemicznym wobec dziewiczych narodzin z ciotki
Agaty.
Zgodnie z systemem wierzeń matriarchatu kobiety rodzą bez udziału mężczyzn,
dlatego wydają się święte i są czczone jako istoty w szczególny sposób obdarowane.
Ten stan rzeczy nakreślony zostaje najwyraźniej w inicjalnym opowiadaniu tomu
Sklepy cynamonowe. Potem jednak następuje rebelia męska, opisana najsugestywniej w utworze Ptaki, zawierającym charakterystykę męskiego, ojcowskiego aktu
kreacji. Aktu, dodajmy, nieudanego. Jakub ponosi klęskę, udaje się do Canossy,
wychwalając manekina w pierwszej części Traktatu, który w opowiadaniu poprzedzającym został nazwany „kobiecym molochem” oraz „milczącym idolem” (S 58).
Po tym momencie „poddania” ojciec jednak ponawia próbę. W drugiej części wykładu, świadomie przez Schulza wyodrębnionej jako „ciąg dalszy”, dostrzegamy coś
w rodzaju gry ojca, zmierzającej ku restauracji patriarchalnego wzorca, ujmowanego w duchu tradycyjnej zachodniej metafizyki jako ciąg następujących pojęć:
metafizyka – logos – forma – mężczyzna. Ten, jeśli można tak powiedzieć, pojęciowy
kwartet wyraża porządek, według którego ojciec próbuje przemocą podporządkować
sobie „po kobiecemu plastyczną materię” (S 62). Widzimy zatem, że w drugiej
części Traktatu dokonuje się zmiana czynnika dominującego, który przybiera tradycyjne, męskie formy. Równocześnie mamy tu ciągle dwudzielną wizję świata,
która opiera się w istocie na dwuwartościowej logice Arystotelesa. Ojciec poniekąd
ją reprodukuje, nadając szczególny, związany z płcią rys. Ostatnia część Traktatu
przynosi – o czym była już mowa – koncepcję „generatio aequivoca”. To trzecia, dla
ojca kluczowa, koncepcja: męskiego, samodzielnego dzieworództwa. Możemy więc
zauważyć, że trzy części traktatu układają się w logiczny ciąg przedstawień. Rozpoczyna go – w ramach captatio benevolentiae, czyli zapewnienia sobie życzliwości
słuchaczek – apoteoza materialnego, kobiecego stworzenia. W drugiej partii pojawia
się ujęcie dialektyczne, podkreślające zależność: pan–sługa (forma–materia). Relacja ta odpowiada władzy męskiego λόγος σπερματικός nad materią „po kobiecemu”
plastyczną. Męski porządek zdaje się już tutaj dominować, lecz wciąż nadbudowany zostaje nad niższą, materialną bezforemnością. Ten drugi obraz prowadzi jednak
definitywnie do pełnego wyzwolenia męskiej siły i do fantazmatu męskiego dzieworództwa, o którym czytamy w ostatniej części Traktatu o manekinach. Wszakże
Fromm stawia tę sprawę jasno:
Myśl, że jedynie mężczyzna może swoimi ustami, swym słowem, ze swego ducha stworzyć żywą
istotę, jest urojeniem, które pozostaje w największej sprzeczności z naturą, neguje wszelkie doświadczenie, wszelką rzeczywistość, wszelkie uwarunkowania naturalne11.

Co bowiem w swej istocie znaczy „generatio aequivoca”?
Termin ten nawiązuje do podtytułu traktatu i jest poniekąd jego łacińską parafrazą. Oto Genesis – Księga Rodzaju, i „generatio” to słowa sobie pokrewne. Co
ważne, w Słowniku łacińsko-polskim pod redakcją Mariana Plezi znajdujemy na
wstępie takie znaczenie „generatio”: „(u mężczyzn) zdolność płodzenia”. Dopiero
11

F r o m m, op. cit., s. 80–81.
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kolejne definicje podają: „2. (u kobiet) płodność, 3. (u zwierząt) siła rozrodcza”12.
Zatem w istocie termin „generatio” dotyczy kluczowej ojcowskiej obsesji, która
w badaniach antropologów uznawana jest za najważniejszy wyznacznik podziału
na zamierzchły system matriarchalny i następujący po nim patriarchat. Fromm
mówi wprost – mężczyzna mógł zdominować społeczeństwo, jeśli był w stanie wykazać, że dysponuje zdolnością do kreacji, że dane mu jest to wszystko, co zawiera
się w terminie „generatio”. Tu kryje się źródło obsesji ojca. Jego ptasia impreza
stanowi przykład takiej męskiej kreacji, której nie chce i nie może zaakceptować
Adela. Nie mam wątpliwości, że w momencie, gdy ojciec powraca w swoich wywodach do kwestii męskiego płodzenia, chodzi tu o taką alternatywną, sprzeczną
z naturą, wynaturzoną właśnie dlatego, iż męską – kreację. O tym świadczy epitet
towarzyszący terminowi „generatio”. „Aequivoca” to „dwuznaczny”13. Schulz decydując się na to określenie, akcentuje dwuznaczność męskiej płodności, która jest
czymś więcej niż tylko płodzeniem – ma charakter kreacji pierwotnej. W tym duchu
w Sklepach cynamonowych objawia się ojciec jako dawca wszelkiego życia. Widzimy
zatem, że między „generatio aequivoca” a Wtórą Księgą Rodzaju, „Wtórą Genesis”
istnieje zależność – związek opierający się na tworzeniu alternatywnego projektu,
pierwotnego wobec naturalnego łańcucha dawania życia. Jak owo życie jest przekazywane, czym się charakteryzuje, o tym dowiadujemy się z kolejnych fragmentów
trzeciej części Traktatu. Ojciec opowiada w niej swym słuchaczkom o kacerskich,
alternatywnych, dwuznacznych formach życia. Widać wyraźnie, że w każdym zbliżeniu, kadrze, przykładzie przedstawiany przez ojca projekt ma charakter sprzeczny z porządkiem naturalnym. Wizja męskiego stworzenia – męska ciąża – jawi się
jako ze wszech miar nienaturalna, przeciwstawiająca się biologii i tzw. zdrowemu
rozsądkowi. Mimo to ojciec nie ustaje w admiracji swojej wizji, co potwierdzają trzy
kolejne, luźno ze sobą związane opowieści o alternatywnym, dwuznacznym życiu.
W pierwszej odsłonie dowiadujemy się o „pokoleniu istot na wpół tylko organicznych” – „pseudowegetacji” i „pseudoflorze” (S 68) – stanowiących efekt fantastycznej fermentacji materii.
Fantastyczna fermentacja materii
Początkowo ojciec skupia swą uwagę na fermentacji materii – to ona jest źródłem
owych osobliwych „na wpół tylko organicznych” obiektów. Trudno powiedzieć, na
ile wykładowca świadomie operuje specjalistyczną terminologią, która potwierdzać
by mogła posiadanie przez niego wiedzy z zakresu chemii, a na ile jest to jedynie
zabieg retora chcącego pozorami politechnicznego wykształcenia przytłoczyć szwaczki i służącą. Niewątpliwie odwołując się do terminu „fermentacja”, rozumianego jako
proces pomnażania energii, jako „forma metabolizmu drobnoustrojów, służąca do
zaopatrzenia tych organizmów w energię niezbędną do procesów życiowych”14, ojciec
chce uspokoić słuchaczki i zapewnić je, że wszystkim tym płodnym ekscesom pa12
13
14

Generatio. Hasło w: Słownik łacińsko-polski. Red. M. P l e z i a. T. 2. Wyd. 2, reprint. Warszawa
1998, s. 640–641.
Aequivoca. Hasło w: jw., t. 1, s. 98.
Fermentacja. Hasło w: Chemia. Encyklopedia szkolna. Red. W. B a t u r o. Warszawa 2001, s. 209.
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tronuje Bóg, w którego wierzą słuchaczki i który jest szczególnie bliski Menadzie –
Adeli. Bogiem życia powierzającym ludziom tajemnice procesu fermentacji był – jak
pamiętamy – Dionizos. O tym greckim patronie winorośli Bachofen pisze: „jest
w najpełniejszym znaczeniu tego słowa bogiem kobiet”15. Według przekazów mitycznych Dionizos był bogiem, który nauczył ludzi procesu fermentacji. Jej tajemnica
polega na pomnażaniu energii, a nie materii. Czego wynikiem było z kolei pojawienie
się pseudofauny. Można by rzec, że ojciec podczas wygłaszania swej mowy opisuje
obiekty rodzące się w dionizyjskim szale. Ów trans, w który wprawiła się Adela
przyrównana do Menady, fascynuje też Jakuba. Być może, w jego koncepcji tajemnica dionizyjskiego szału jest w istocie analogiczna do tajników procesu kreacji. Tę
ewolucję mitu stwarzania zobrazował także przywołany już Bachofen, według którego Dionizos, podobnie jak kobiece Demeter (Ceres) czy Pomona, to bóg płodności:
Symbole cerealnego macierzyństwa, kłosa i chleba, ustępują miejsca bachicznej winorośli, bujnemu owocowi bogatego w siłę rozrodczą bóstwa, mleko, miód i woda, czyste ofiary dawnych czasów,
ustępują ekstatycznemu, budzącemu nieokiełznanie rozkoszy zmysłowej winu, w kulcie zaś religia
najgłębszego telluryzmu, płodzenie w błotnej wilgoci wraz ze wszystkimi jego wytworami, zwierzętami
i roślinami zdobywa znaczną przewagę nad bardziej zaawansowaną kulturą rolniczą oraz jej owocami16.

Ową dwuznaczność płodności widać wyraźnie w idei dionizyjskiej fermentacji
winorośli. Porządek kreacji nosi przecież znamiona niszczenia. Ojciec ma świadomość owej destrukcyjnej mocy bachicznej ekstazy. Mówi o tym w pierwszej części
Traktatu o manekinach, dokonując apologii zbrodni wpisanej w akt stworzenia. Ten
ambiwalentny wątek jednoczesnej kreacji i zniszczenia jest głęboko osadzony w rycie dionizyjskim. Karl Kerényi ową dwuznaczność fermentacji komentuje następująco:
Owoce słodkie rodzi winna latorośl, zdolna dzięki swemu powolnemu, samochwytnemu wzrostowi
rozpościerać wokoło wielki spokój, ale również budzić – swym szybko fermentującym sokiem – ogromny niepokój, rozpalać i intensyfikować życie do takiego stopnia, że istoty ożywione mogą wzajem zadawać sobie śmierć, a więc coś z życiem najbardziej sprzecznego i nie do pogodzenia17.

Warto zauważyć, że w opisie pseudofauny ojciec konsekwentnie podkreśla
niematerialność tworów fermentacji. Wykorzystując dość specjalistyczną wiedzę
chemiczną, sugeruje, że te dziwne okazy pozbawione są wszystkiego, co świadczyć
by mogło o materialnym charakterze pojawiających się istot („analiza chemiczna
nie wykazywała w nich nawet śladu połączeń białkowych ani w ogóle związków
węgla”, S 68). Nie są to zatem organizmy w sensie biologicznym, nie dysponują tym,
co w narracji Schulza stanowi rozpoznawalny znak kreacji kobiecej: wyzbyte są
ciała, mięsa. Ta desomatyzcja kreacji alternatywnej, którą tak wychwala ojciec,
każe przypuszczać, że w przywoływanym fragmencie Jakub nadal snuje wizję męskiego płodzenia. Jak podają antropologowie, u jej sedna tkwi przewartościowanie
kluczowych wyobrażeń kultury, operującej opozycjami ciała i ducha, ciału przypisującej rodzenie, a tworzenie niematerialnemu słowu.
Widziane z perspektywy antynomii między tym, co kobiece, czyli zgodne z po-

15
16
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B a c h o f e n, op. cit., s. 36.
Ibidem, s. 37.
K. K e r é n y i, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego. Przeł. I. K a n i a. Warszawa 2008, s. 71.
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rządkiem natury, a tym, co męskie, czyli owocujące nienaturalnymi tworami pseudofauny, efekty fermentacji sytuują się po męskiej stronie. Są one bowiem tworami
niematerialnego, intelektualnego procesu wspominania i pamiętania, zatem tego
wszystkiego, co zachowane jest w męskiej idei słowa-logosu. Akt kreacji owych istot
odbywa się poprzez pamiętanie:
Były to w istocie istoty amorfne, bez wewnętrznej struktury, płody imitatywnej tendencji materii,
która, obdarzona pamięcią, powtarza z przyzwyczajenia raz przyjęte kształty. [S 68]

W rzeczywistości męska kreacja dokonuje się więc poprzez przypominanie. To
ojcowska pamięć jest źródłem alternatywnej, dwuznacznej kreacji, odmiennej od
reprodukującego się bezmyślnie mięsa. Zatem koncepcja ojca nie tylko wprowadza
do tej teorii ideę niematerialnego logosu, lecz w zasadzie sankcjonuje także porządek patriarchalny, który w historii filozofii europejskiej w największym stopniu
dowartościował to, co niematerialne, duchowe, metafizyczne. Skoro pseudofauna
powstaje poprzez przypominanie, to jej status jest analogiczny do sposobu istnienia
Platońskich idei, które też uobecniają się w jednostkowej świadomości poprzez akt
przypominania – anamnezy.
Duchowy charakter istot stworzonych w wyniku fermentacji podkreśla jeszcze
wszakże ich cecha. Nie dysponują one ciałem, nie ma w nich białka ni węgla. Jedynym naturalnym procesem, jakiemu podlegają, jest oddychanie: „U istot tak
powstałych można było stwierdzić proces oddychania [...]” (S 68). Dlaczego to właśnie ten proces jest tak ważny w kreacji „generatio aequivoca”? Otóż wydaje się, że
w całej koncepcji dotyczącej żywej materii właściwy jej hilozoistyczny rys wskazuje na wyraźną inspirację jońskimi filozofami przyrody18. Trzeci z presokratejskich
myślicieli – Anaksymenes, był bodajże pierwszym teoretykiem istot duchowych.
Utożsamiał αρχή (arche) z powietrzem, uznając oddech za najbardziej namacalny
atrybut życia. Grecka πνεΰμα (pneuma) zrównywała zaś oddech, tchnienie, powietrze z tym, co ludzkie, antropocentryczne, duchowe. W Collectio placitorum philosophicum Aetiusa czytamy:
Anaksymenes Milezyjczyk, syn Eurystratosa, twierdził, że początkiem wszystkiego, co istnieje, jest
powietrze: z niego bowiem wszystko powstaje i na nie się znowu rozpada. Podobnie jak dusza – powiada – która jest powietrzem, trzyma nas w skupieniu, tak i cały świat również otacza tchnienie i powietrze. Uważał za synonimy powietrze i tchnienie19.

18

19

Termin „hilozoizm” to kategoria filozoficzna zarezerwowana do opisu specyfiki materii. Oznacza
ona przekonanie o witalistycznym charakterze wszystkiego co materialne (gr. ΰλη áhylēñ – materia;
ζωή ázōēñ – życie). Pogląd ten bywa przypisywany myśli pierwszych europejskich filozofów – jońskich
filozofów przyrody: Talesa, Anaksymandra i Anaksymenesa. Warto wspomnieć, że w innym
kontekście umieszcza ów hylozoizm S. C h w i n (Twórczość i autorytety. Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 1), analizując opowiadania
Schulza. W swojej interpretacji figury materii i materialności oraz przeciwstawianej im formie
C h w i n (ibidem, s. 75) odnosi się do romantycznych mitów kreacyjnych: „Ten romantyczny topos
twórczości Bruno Schulz podejmie w swojej poetyckiej wizji świata, fabularyzując i personifikując
antynomie związane z romantycznym pojmowaniem dylematów tworzenia. Antynomie te
nadbudowują się nad istotną dla romantycznego światopoglądu dwuaspektowością obrazu
rzeczywistości”.
A e t i u s, Collectio placitorum philosophicum I 3, 4. Cyt. z: Antologia tekstów filozoficznych dla
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Dwie cechy istot powstałych w aktach męskiej kreacji – ich anamnestyczne
pochodzenie oraz fakt dysponowania duszą, czyli tchnieniem, uzmysławia, w którą stronę zmierza projekt Jakuba. Jest to wizja stwarzania alternatywnego wobec
porządku natury, które sankcjonuje i afirmuje świat intelektu i idei. Za pomocą
tych właśnie niematerialnych atrybutów męskiej kreacji ojciec próbuje zdyskredytować naturalne, kobiece, somatyczne rodzenie, którego efektem jest mięso, i zepchnąć w sferę antywartości.
Pamięć a istnienie
Środkowa część ostatniego fragmentu Traktatu zawiera wyjaśnienie, według jakich
reguł dokonuje się proces ustanawiania męskiej genesis. Kluczowym punktem
wykładu ojca jest stwierdzenie: „Byłem szczęśliwy [...]” (S 70). Słowa to zaskakujące, jeśli się bierze pod uwagę długie pasmo upokorzeń i nieszczęść, jakie spotykają i dotykają bohatera kolejnych opowiadań Sklepów cynamonowych. Pamięć o nich
podkreśla znaczenie składanej deklaracji, a opis osobliwej wiosny u schyłku zimy,
która eksploduje w zapominanych pokojach starych mieszkań, ukazuje dziwność
i nienaturalność przestrzeni, w jakiej ojciec osiąga stan eudajmonii. To właśnie
wykreowana jako efekt anamnezy rzeczywistość przynosi Jakubowi ukojenie. Obraz produktów fermentacji materii jest tylko wstępem:
Wszelako prymitywne te formy były niczym w porównaniu z bogactwem kształtów i wspaniałością
pseudofauny i flory, która pojawia się niekiedy w pewnych ściśle określonych środowiskach. Środowiskami tymi są stare mieszkania, przesycone emanacjami wielu żywotów i zdarzeń – zużyte atmosfery,
bogate w specyficzne ingrediencje marzeń ludzkich – rumowiska obfitujące w humus wspomnień, tęsknot, jałowej nudy. [S 68–69]

Należałoby zwrócić uwagę, w jaki sposób Schulz przedstawia antropomorficzną
sferę istnienia, która wydaje z siebie fantastyczne kwiaty, pseudofaunę i pseudoflorę, rodząc życie alternatywne, co uszczęśliwia ojca i pozwala mu osiągnąć spełnienie.
Życie opisywane w Sklepach cynamonowych, szczególnie w inicjalnym opowiadaniu Sierpień, które w quasi-mitycznej narracji Schulza pełni funkcję genesis, jest
przesycone materialnością, mięsem, ma charakter sensualny i telluryczny. Kobiece stworzenie dokonuje się poprzez ciało i znaczy je cielesność. Zdawałoby się, że
skrajny biologizm płodności kobiecej nie zostawia żadnego miejsca na sferę, która
konstytuuje porządek ducha i intelektu. To czysta ϑύσις (physis), odsłonięta na
chwilę w momencie jej największej obfitości, pełni – w samym środku lata. Termin
„ϑύσις”, przeciwstawiający naturę temu, co metafizyczne, jest kategorią silnie nacechowaną płciowością. Nieprzypadkowo jeden z sensów tego słowa odpowiada
kobiecym narządom płciowym. Termin ten oznacza „płeć” lub „narząd płciowy
([mowa] zwłaszcza o żeńskich narządach płciowych)”20.
Fragment opisujący życie już nie pulsującego ogrodu, lecz zamkniętego i zapo-

20

maturzystów, olimpijczyków, studentów i nauczycieli filozofii. Red. nauk. M. B a r d e l. Cz. 1. Kraków
2002, s. 12–13 (przeł. B. K u p i s).
Physis. Hasło w: Słownik grecko-polski. Red. Z. A b r a m o w i c z ó w n a. T. 4. Warszawa 1965,
s. 575.
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mnianego mieszkania u schyłku zimy, pozwala kreślić witalistyczny koncept istnienia, alternatywnego wobec znaczonego fizycznością kobiecego sposobu przekazywania życia. Kluczową rolę odgrywają tu te aspekty bytu, które w klasycznym
podziale ontologicznym zaliczyć należy do istnień tylko pomyślanych. Świat kobiecy to esse reale – byty rzeczywiste, namacalne, dane jedynie sensualnemu doświadczeniu. Odrzucając je, ojciec kreśli natomiast wizję rzeczywistości złożonej z bytów
przynależących do porządku myśli. Istnień, które do życia powołuje λόγος σπερματικός
i których dominium stanowi sfera niematerialna. Można nazwać je „esse in intellectu”, są bowiem efektem pracy umysłu i ducha. Czyż nie taki właśnie charakter mają
wspomnienia, tęsknoty i twory nudy.
Pseudoflorę, to puszyste kwiecie, do życia powołuje praca umysłu – λόγος,
którego niezwykle ważną częścią jest proces pamiętania, źródłowy dla niematerialnego ustanowienia życia, o czym była mowa wcześniej. Wskazywaliśmy, jak istotną
rolę w męskim stworzeniu świata odgrywa myśl. Życie nie potrzebuje już ciała.
Wystarczy mu słowo – werbalizowane przez ojca wspomnienie i tęsknota. Właśnie
aspekt przywoływania, stwarzania słowem wydaje się tu kluczowy. Marduk z eposu babilońskiego również wypowiada zaklęcie powodujące zrośnięcie się postrzępionej szaty i wszyscy uznają w nim męskiego stwórcę, który może pokonać i zastąpić matriarchalną Tiamat 21. Ojciec wprawdzie nie wypowiada zaklęć, lecz
praktykuje podobną, intelektualną aktywność – pogrąża się w melancholii, wspomina i tęskni, a ta czynność jest tożsama z alternatywną formą płodności – męskiej,
logocentrycznej, bezcielesnej.
Istnienie owego dwuznacznego, „fantastycznego” – jak nazywa go ojciec – życia
opiera się zatem na anamnezie, zmierza ku światu idealnemu, bliskiemu wizji
Platońskiej. Na związki projektu ojca z koncepcją transcendentnych bytów wskazuje choćby sformułowanie wyjęte wprost z platońskiej i neoplatońskiej doktryny.
To nie przypadek, że „pseudofauna i flora” powstają jako „emanacja wielu żywotów
i zdarzeń”. Terminem „emanacja” zwykło się określać status ontologiczny bytów
Plotyna umieszczonych na drabinie zdematerializowanych obiektów, które w swym
idealnym dążeniu do jedni przeobrażają się kolejno ze sfery materialnej w duszę
i ducha, współtworząc ostatecznie absolutną jednię. Co ciekawe, w wizji ojca mamy
do czynienia z emanacjami żywotów i zdarzeń, tak jakby ojciec w swej wizji zamkniętego pokoju projektował wyższy, niematerialny, idealny świat, który zarazem
przesycony jest witalnością i życiem par excellence. Jeśli zaś podkreślić jeszcze rolę

21

Tak zostało to ujęte w babilońskim eposie zatytułowanym Enuma Eliš, czyli Opowieść babilońska
o powstaniu świata (Oprac. J. B r o m s k i. Wybór B. B e d n a r e k. Wrocław 1998, s. 65–67):
rozkaż, by coś uległo zniszczeniu i powstało na nowo, a to się stanie.
Otwórz swe usta, zniknie szata,
odmów, rozkaż jej, a szata będzie cała.
Rozkazał swymi usty i zniknęła szata,
odmówił, rozkazał jej, i szata powstała na nowo.
Gdy skutek jego ust ujrzeli bogowie, jego ojcowie,
ucieszyli się, oddali hołd bogu Mardukowi, królowi.
Zdaniem F r o m m a (op. cit., passim), to właśnie ten epos stanowi zapis patriarchalnej rewolucji –
triumfu męskiego herosa nad starym kobiecym dominium. Następnym etapem utwierdzającym
panowanie męskiej zasady staje się religia czcząca Jahwe – monoteistycznego rytu osadzonego
w kulcie uranicznej świętości, z jej konceptem „dalekiego boga”, który świat stwarza słowem.
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afektów, które nieodłącznie towarzyszą byciu spełniającemu się w tym zdematerializowanym alternatywnym świecie, to możemy nawet zaryzykować tezę, że wykładając Traktat o manekinach, ojciec wstępuje do idealnej, niematerialnej rzeczywistości spowitej platońskim słońcem. Zapominane mieszkanie należałoby w zasadzie
traktować jako synonim nieba, „pełnego szeptów, lśnień, kołysań, jakiejś fałszywej
i błogiej wiosny” (S 69), pamiętając, że niebo było już znakiem męskiego władztwa.
Stanowi męskie dominium i to nie tylko dlatego, iż rządzi nim Bóg Ojciec. Opowiadanie Sierpień przynosi opis późnego lata. Nieprzypadkowo narrator wielokrotnie
posiłkował się epitetem tellurycznym, czyli związanym z ziemią zarządzaną przez
bóstwa przyrody. Dominium fałszywej wiosny – przeciwnie – stanowiło zapomniane
mieszkanie, a ona sama była efektem emanacji zdematerializowanego świata myśli – swoistego idealnego nieba odpoznawanego w procesie anamnezy, pozwalającej
przywołać zapomniane żywoty i zdarzenia. Termin „telluryczny” znajdował tu swój
odpowiednik w słowie „lśnienie”, określającym sposób istnienia fałszywej wiosny.
Warto przywołać Mirceę Eliadego:
Babiloński Anu wyraża także pojęcie nieba. Najwyższy Bóg indoeuropejski Dieus oznacza zarazem
epifanię niebiańską i sacrum (por. sanskr. diw – „błyszczeć”, „dzień”, djaus – „niebo”, „dzień”; Djaus –
hinduski bóg nieba). Zeus, Jupiter zachowują jeszcze w swoich imionach wspomnienie sakralności
niebiańskich22.

Kończąc wywód pełen uniesienia, narrator wprost mówi o niebiańskim zakorzenieniu przedstawianej wizji. Wśród dużej liczby wymienionych obiektów zainteresowań jest także „astralne ciasto na pograniczu ciała i ducha” (S 70).
Nie powinno zatem dziwić, że ojciec powie o sobie: „Byłem szczęśliwy [...]”, gdy
tylko uzna prawdziwość czy też spełnienie się męskiej kreacji nieba, za którym tak
długo tęsknił i które wspominał. Niestety, śniący, emanacyjny świat „fałszywej
wiosny” to tylko „fatamorgana” – piękna, inspirująca, dająca pozór wypełnienia
zdarzeń i żywotów. Świat Sklepów cynamonowych poddany jest jednak innej materialnej zasadzie. Dlatego trzeci fragment ostatniej części Traktatu o manekinach
przypomina o nieszczęściu i cierpieniu.
Ból osobności i nieszczęście materii
Po osobliwej anamnezie, w której trakcie ojciec na moment osiągnął idealny stan
duchowego szczęścia, następuje bolesny powrót do świata materii, co pozwala
pomyśleć o Schulzu jako o XX-wiecznym gnostyku. Renate Lachmann m.in. pisała: „Mimo zmian i zniekształceń, których Bruno Schulz dokonuje na swoich pre-tekstach, rozpoznawalna jest w nich zarówno folia gnostycka, jak i kabalistyczna”23.
22

23

M. E l i a d e, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Wybór, wstęp M. C z e r w i ń s k i. Przeł. A. T at a r k i e w i c z. Wyd. 3. Warszawa 1993, s. 128. Warto zwrócić uwagę na dwa podrozdziały cytowanej
książki: Sacrum niebieskie i bogowie uraniczni oraz Bóg daleki – to one poniekąd tłumaczą
kształtowanie się systemów monoteistycznych z nadrzędną figurą boga ojca, którego atrybut stanowi
porządek solarny i którego locum to dalekie niebo. Jest to bardzo istotny wymiar statuowania
systemu patriarchalnego w porządku religijnym i zarazem ważny wątek w moich odczytaniach
opowiadań Schulza (zob. ibidem, s. 125–132).
R. L a c h m a n n, Demiurg i jego fantazmaty. Spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bru-
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Nierozłączny związek materialności i cierpienia, wyrażony choćby w zdaniu „Ile
starej, mądrej męki jest w bejcowanych słojach, żyłach i fladrach naszych starych,
zaufanych szaf” (S 70), daje się zauważyć także w analizowanym przeze mnie opowiadaniu. Aby pojąć przesłanie zawarte w tych tezach gnostyckich z ducha, pamiętać trzeba o dynamice całego wykładu ojca.
W poprzedzającym fragmencie czytamy słowa ojca na temat szczęścia anamnezy i astralnego ciasta, proponującego alternatywną, męską formułę kreacji i życie oparte na idei wspomnienia i logosu (S 69–70). Ten eudajmonistyczny „humus
wspomnień” na koniec zostaje zestawiony z materią par excellence, która – nie
wątpię w to – myślana jest w greckim duchu jako ΰλη. To, że Jakub mówi o meblach,
czyli obiektach zbudowanych z drewna, świadczy, że nazywa wprost rzeczy wykonane z ΰλη. Warto przypomnieć, że pierwotnie filozoficzne pojęcie materii oznaczało po prostu drewno do budowy jakiegoś przedmiotu24. Zapewne nieprzypadkowo
twory drewniane, do których należy manekin będący „kobiecym molochem” (S 58),
wystawione zostają na cierpienie. Z tego samego powodu – w końcówce wykładu
Jakuba powraca temat przemocy wywieranej przez instancję formotwórczą, w tradycji greckiej utożsamianą z logosem, wobec materii – ΰλη, „po kobiecemu plastycznej”. Czym jest jednak dla Schulza pełnia cierpienia ΰλη, traktowana po
chrześcijańsku jako stan ukrzyżowania25? Materią cierpienia – proszę wybaczyć
ów pleonazm – nie jest tylko sama materialność, lecz raczej efekt, czyli ukształtowanie osobowości w oparciu o samą materię: „Straszliwe transplantacje obcych
i nienawidzących się ras drzewa, skucie ich w jedną nieszczęśliwą osobowość”
(S 70). Chodzi o kreację form złożonych wyłącznie z tego, co materialne. Cierpienie
zatem nie wynika z faktu materialności, jak chcieliby tego gnostycy, lecz z faktu
nadłożenia naddatku ponad ową żywiołową i pierwotną materialność. Owym naddatkiem jest formotwórcza idea logosu, prowadząca w konsekwencji do ukonstytuowania nieszczęsnej osobowości, zindywidualizowanej sfery, którą w odniesieniu do
człowieka należałoby nazwać samoświadomością własnego „ja”. Włodzimierz Bolecki sugeruje, że owa opozycja (forma–materia, „ja”–wielość) wywiedziona została przez
Schulza z wczesnej myśli Nietzschego. Badacz stwierdza: „nietzscheański rodowód
ma Schulzowskie przeciwstawienie dwóch sfer: pozaracjonalnego żywiołu oraz intelektu”26. Jest to zupełne odwrócenie ojcowskich założeń. Początkowo dokonuje
się apoteoza wspominania i nostalgii, lecz w końcowej oracji w obrazie ojca także
dokonała się zmiana, którą łączy homologiczna relacja z dynamiką wykładu Jakuba. Józef tak to opisuje: „Twarz mego ojca, gdy to mówił, rozeszła się zamyśloną
liniaturą zmarszczek, stała się podobna do sęków i słojów starej deski, z której

24

25

26

nona Schulza. Przeł. J. B a l b i e r z. Weryfikacja przekł. P. L a c h m a n n. „Teksty Drugie” 1999,
nr 6, s. 104.
Zob. Materia. Hasło w: Słownik grecko-polski, t. 3, s. 391: „ΰλη – 1. Las, obszar lesisty, 2. Ścięte
drzewo, bierwiona. 3. Materiał, z którego coś się robi. 4. Filozof. materia, Arist. To, co powstaje
i ulega zniszczeniu. U późnych filozofów przew. opp. do pierwiastka duchowego i tworzącego”.
Zob. S 70: „Kto wie – mówił – ile jest cierpiących, okaleczonych, fragmentarycznych postaci życia,
jak sztucznie sklecone, gwoździami na gwałt zbite życie szaf i stołów, ukrzyżowanego drzewa,
cichych męczenników okrutnej pomysłowości ludzkiej”.
W. B o l e c k i, Principium individuationis. Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza.
„Teksty Drugie” 2003, nr 5, s. 24.
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zheblowano wspomnienia” (S 70). Ostateczny kres przedstawianej przez Jakuba
wizji, jego powracająca amnezja, wydaje się ostatnim ogniwem z trzeciej części traktatu, gdzie po tezie na temat „generatio aequivoca” pojawiła się funkcjonująca na
prawach antytezy wizja astralnego szczęścia, po której ojciec traci swą duchową,
męską moc, wyzbywa się wspomnień (ergo: mocy anamnezy) i staje się materialnym
obiektem par excellence – starą deską.
Jest to wymowny dowód porażki męskiego formotwórczego, niematerialnego
logosu. Wszystko powraca do stanu pierwotnej materialności. Finał wywodu ojca
spięty zostaje jedną klamrą z pierwszą częścią traktatu. Chwali się w nim materię –
lampę meluzynę zrobioną z ciała kochanki, kiszkę hegarową, w którą przeobraził
się brat Jakuba. Te obiekty pozbawione osobowości, principium individuationis,
choć wciąż żywe, o czym świadczy błonka śliny na lampie, są też pozbawione cech
szczególnych. Z punktu widzenia tradycyjnej metafizyki jest to największe nieszczęście, jakie mogło spotkać kochankę i brata Jakuba. Odebrano im prawo do biografii i określenia osobowości: „Co za rozczarowanie dla rodziców [...], co za rozwianie
wszystkich nadziei wiązanych z obiecującym młodzieńcem!” (S 71). Równocześnie
sugestia ojca dotycząca stanu rodziców po przemianie syna i brata w zwój rurek
gumowych pokazuje, że Jakub mówi także o „rozczarowaniu dla rodziców” i „dezorientacji dla ich uczuć” (S 71) jako o wyniku przemiany w czystą materię, pozbawioną principium individuationis, oznaczającą powrót do stanu czystej materii.
Wszak budowanie osobowości paradoksalnie podmiotowej – o czym wspominał
wcześniej ojciec – to położenie nacechowane niebywałym cierpieniem, zestawionym
nawet z ukrzyżowaniem. Redukcja osobowego istnienia do formy manekina czy
rury stanowić może wprawdzie akt wyzwolenia, pod warunkiem ujęcia w nawias
tradycyjnej ontologii z jej apoteozą formy, rozumianej w sposób arystotelesowski.
O ile w pierwszej części Traktatu o manekinach ojciec dokonywał apologii sadyzmu
i snuł wizję narzucania przemocą nowych form plastycznej, kobiecej materii, o tyle
w zakończeniu, mówiąc – wydawałoby się – o tym samym, znacząco zmienił wartościowanie i afektywny odbiór takiego sposobu istnienia. Miejsce pochwały przemocy zajęło teraz współczucie dla osobowego bytu, który w stanie czystej materialności, czystego ζωή bez biografii osiąga wyzwolenie27. Kobiece mięso okazuje się
ratunkiem przed zbyt skomplikowanymi osobnikami, uformowanymi w porządku
logosu. Ten triumf kobiecego prawa dokonuje się choćby w końcowej scenie odczytu, gdy trzy kobiety wypędzają męskiego uzurpatora: „Ojciec stropił się, zamilkł
i zaczął, pełen przerażenia, cofać się tyłem przed kiwającym się palcem Adeli” (S 71).
Fantazje ojca powracają zatem do punktu wyjścia, jego pozycja zaś po raz kolejny
odpowiada położeniu banity, dla którego nie ma miejsca w kobiecym świecie. Dorosły mężczyzna ponownie znika, a następne opowiadanie przedstawia raz jeszcze
żeński świat bez ojców. Za to ze szczęśliwymi dziećmi i zwierzętami. O tym traktuje kolejny tekst Sklepów cynamonowych, zatytułowany Nemrod, ale to już temat
innej historii.

27

Tak ową opozycję definiuje M a r k o w s k i (op. cit., s. 32): „Dzoe to życie niezindywidualizowane,
biologiczne w sensie ścisłym, organiczne, nad którym nie całkiem albo w ogóle nie panujemy, bo
nie my je sobie nadaliśmy, bios natomiast to życie wpisane w jednostkową biografię, przepuszczone przez jednostkowe filtry zakorzenione w kulturze”.
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EITHER WORD OR BODY CREATIVE DIALECTICS IN THE THIRD PART OF BRUNO
SCHULZ’S “TRAKTAT O MANEKINACH” (“TREATISE ON MANNEQUINS”)

The article is an interpretation of the third part of Bruno Schulz’s Traktat o manekinach (Treatise on
Mannequins). Canonical text reading was performed, employing the anthropological tools that allow for
the context of gender, and the study particularly describes the matter of maternalistic and paternalistic order rivalry. Special meaning is given here to the issue of competition which refers to male and
female creative potential. The part of Traktat o manekinach (Treatise on Mannequins) subtitled Dokończenie
(Completion) sketches a vision of male creation that realises with abstract civilisation tools and with
a creative word as its token. It is the order that in Schulz’s texts enters into conflict with the female
formula of creation effectuated by materiality supplemented by life element—the body’s dominium.
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KU HERMENEUTYCE I ETYCE NIEMOŻLIWEJ KAFKA I GOMBROWICZ
Bucowi (2015–2020)
Franz Kafka w liście do Mileny Jesenskiej zawarł taką oto opowiastkę:
Mimo wszystko pisanie jest dobrą rzeczą, czuję się spokojniej aniżeli dwie godziny temu na zewnątrz
na leżaku z Pani listem. Leżałem tam, krok ode mnie jakiś żuk upadł na grzbiet i był w rozpaczy, że nie
może wstać. Byłbym mu chętnie pomógł, tak łatwo było mu pomóc; oczywistej pomocy można mu było
udzielić jednym krokiem i lekkim popchnięciem, ale ja zapomniałem o żuku nad Pani listem, nie mogłem
również wstać i dopiero jaszczurka sprawiła, że znowu zacząłem dostrzegać otaczające mnie życie. Jej
droga wiodła przez żuka, który był już całkiem nieruchomy. A zatem, powiedziałem sobie, nie był to
żaden nieszczęśliwy wypadek, tylko pasowanie się ze śmiercią, rzadkie widowisko naturalnego zwierzęcego umierania; ale gdy jaszczurka przepełzła po nim, postawiła go na nogi. Leżał jeszcze wprawdzie
chwilę jak nieżywy, lecz potem, jakby to było samo przez się zrozumiałe, pobiegł w górę po murze domu.
Prawdopodobnie dzięki temu nabrałem jakoś odwagi, wstałem, napiłem się mleka i napisałem do Pani1.

Czy Gombrowicz nawiązuje do tej opowiastki w swojej słynnej przygodzie z żukami na plaży (D-2 52–542)? Czy mamy tu do czynienia z „literackim wpływem”3?
Listy do Mileny opublikowano po niemiecku w roku 1952, ale Gombrowicz w tym
języku nie czytał. Po polsku ukazały się dopiero w roku śmierci pisarza, natomiast
premiera francuska to rok 1956. Rok wcześniej zostały jednak wydrukowane po
hiszpańsku w Buenos Aires. Dziennikowy fragment datowany jest na rok 1958.
Wszystko wydaje się zatem możliwe. Czy Gombrowicz w ogóle jakoś tematyzował
ewentualną zależność artystyczną od Kafki? W roku 1966 w wywiadzie dla „Le Figaro” wspominał: „Kafkę poznałem dość późno. Podziwiam go, ale często mnie nudzi”
1
2

3

F. K a f k a, Listy do Mileny. Przeł. F. K o n o p k a. Przedm. Z. B i e ń k o w s k i. Wyd. 2. Kraków
1969, s. 24–25.
Cytaty z książek W. G o m b r o w i c z a opatruję następującymi skrótami: D-1 = Dziennik 1953–1956.
Kraków 1986; D-2 = Dziennik 1957–1961. Kraków 1986; D-3 = Dziennik 1961–1966. Kraków 1986;
P = Proza. (Fragmenty). – Reportaże. – Krytyka literacka 1933–1939. Kraków 1995; PW = Publicystyka. – Wywiady. – Teksty różne 1963–1969. Przeł. I. K a n i a [i in.]. Kraków 1997; W = Wspomnienia polskie. – Wędrówki po Argentynie. Kraków 1996. Ponadto w artykule stosuję skróty: A =
J. D e r r i d a, The Animal That Therefore I Am. Ed. M. L. M a l l e t. Transl. D. W i l l s. New York
2008. – M = I. K a n t : Metafizyka moralności. Przekł., przypisy, przedm. E. N o w a k. Przekł.
przejrzał M. J. S i e m e k. Warszawa 2005; U = Uzasadnienie metafizyki moralności. Przeł. M. W a rt e n b e r g. Przekł. przejrzał R. I n g a r d e n. Warszawa 1971. Liczby po łączniku wskazują numery tomów, pozostałe – stronice.
H. B l o o m: A Map of Misreading. New York 1980; Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł.
A. B i e l i k - R o b s o n, M. S z u s t e r. Kraków 2002.

90

Rozprawy i Artykuły

(PW 312)4. Znowu więc żadnej pewności. Choć bardzo lubię spekulacje „wpływologiczne”5, to dziś już właściwie nie przykładam większej wagi do tego, czy faktycznie
mam do czynienia z ewidentnym nawiązaniem. Sądzę, że nie jest to postępowanie
pochopne, w ostateczności takie zestawienie to zwykła praktyka komparatystyczna –
i jedyne ryzyko, jakie ponoszę, to ewentualność przygotowania nieprzekonującej
interpretacji. Nie zatem domniemana zależność, koniec końców, staje się kontekstem
czy desygnatem porównania, ale sam akt zderzenia dwóch kontekstów.
Kafkowskie interpretacje Gombrowicza mają już pewną, nader zresztą interesującą tradycję, związaną z dwoma nazwiskami. Recenzję Ferdydurki Bruno Schulz
napisał omalże pastiszując powieściowy dyskurs Procesu (nawiasem mówiąc, Gombrowicz imputował Schulzowi „pokrewieństwo z Kafką” áD-3 7ñ)6. Tę okoliczność
zauważyła Małgorzata Klentak-Zabłocka w ciekawej komparatystycznej książce,
w której wspomniane dwie twórczości są dla siebie wzajemnym kontekstem interpretacyjnym7. Tymczasem Gombrowicz robił wiele, aby pozbawiać złudzeń wszystkich, którzy chcieliby go zestawiać z Kafką – inna rzecz, że była to jego stała strategia, mająca potencjalnych egzegetów tyleż deprymować, co i prowokować do takich
zestawień. Przywołana uwaga krytyczna z wywiadu dla „Le Figaro” nie była niczym
wyjątkowym czy odosobnionym w swej ambiwalencji. Dziennikowe zapiski zawierają komentarze wyrażające uznanie (D-1 64, 65; D-3 7, 11, 211) albo lakoniczne
wzmianki o lekturze Dziennika (D-1 129)8. Innym znów razem Gombrowicz potwierdza, iż sprowokowany lekturą Dziennika Kafki, sięgnął po Proces i porównywał go
ze słynną sceniczną wersją André Gide’a9. Szczegółów tej refleksji nie zdradza
pewnie dlatego, że wszystko to było pretekstem do typowego dla niego wyznania,
iż nie udało mu się przeczytać książki w całości: „olśniewa mnie słońce genialnej
metafory, przebijające się przez chmury Talmudu, ale czytać stronę za stroną, nie,
to nad siły” (D-1 153). To prowadzi do jeszcze bardziej obrazoburczej myśli: „dlaczego w naszym stuleciu tylu wielkich artystów napisało tyle nieczytelnych dzieł.
I jakim cudem te książki nieczytelne i nie czytane zaważyły jednak na stuleciu i są
sławne” (D-1 153)10. Oczywiście, wiadomo, iż podobne filipiki Gombrowicza stano-

4
5
6
7
8

9

10

W. G o m b r o w i c z (Rozmowy z Dominique de Roux. Testament. Oprac. J. M a r g a ń s k i. Kraków
2018, s. 19) w Testamencie potwierdził, że nie znał Kafki pisząc debiutanckie opowiadania.
M. B i e l e c k i: Historia, dialog, literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego.
Wrocław 2010; Gombrowicziady. Reaktywacja. Warszawa 2020.
B. S c h u l z, „Ferdydurke”. W: Szkice krytyczne. Koncepcja ed. W. B o l e c k i. Koment., przypisy
M. W ó j c i k. Oprac. język. P. S i t k i e w i c z. Gdańsk 2017.
M. K l e n t a k - Z a b ł o c k a, Słabość i bunt. O twórczości Franza Kafki w świetle Gombrowiczowskiej
koncepcji „niedojrzałości”. Toruń 2005, s. 187–191.
W. G o m b r o w i c z w wywiadzie (w: Publicystyka. – Wywiady. – Teksty różne 1939–1963. [T. 1]
á1996ñ, s. 353) udzielonym J. S. Pasierbowi powiedział, że w literaturze oprócz Th. Manna najbardziej ceni Kafkę.
Jak wspomina A. R u s s o v i c h, oglądanie Procesu w tłumaczeniu A. G i d e ’ a, w reżyserii
J.-L. B a r r a u l t a to była jedyna wizyta Gombrowicza w teatrze, po spektaklu miał powiedzieć
m.in.: „Ale ja nie jestem ani tak smutny, ani tak nudny jak Kafka” (cyt. za: R. G o m b r o w i c z,
Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939–1963. Przeł. Z. C h ą d z y ń s k a, A. H us a r s k a. Kraków 2004, s. 144).
W innym miejscu G o m b r o w i c z stwierdził, że dzieła Kafki, Brocha i Joyce’a są „odległe, niedostępne i zimne...” (D-1 347).
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wią część bardziej zasadniczej polemiki z „Wysokim Modernizmem”11. Paradoks
wszakże polega na tym, że akurat Dzienniki nie są chyba najlepszym przykładem
„nieczytelności” Kafki, a ponadto owa właściwość w świetle dzisiejszej wiedzy o autorze Procesu to nie tyle ułomność, ile differentia specifica i bodaj przesłanie tego
dzieła.
Znakiem firmowym Kafki jest bowiem to, co potwierdzą każdy czytelnik i każda
czytelniczka jego prozy, mianowicie paradoks lektury, w której napotyka się osobliwą sprzeczność między wrażeniem pozornej ich czytelności i zrozumiałości,
opartym na omalże faktograficzności i biurokratycznej oschłości poetyki, a premedytowaną niekonkluzywnością tekstu. Szczególnej antyhermeneutyczności utworów
Kafki odpowiada jednocześnie zdumiewająca łatwość, z jaką poddają się wpisywaniu w rozmaite konteksty interpretacyjne oraz parafrazie w różnych językach teoretycznych12. Owa niekonkluzywność podlega nierzadko tematyzacji, zarówno na
płaszczyźnie performatywności tekstu, jak i na płaszczyźnie metaliterackich komentarzy. Najczęściej w listach do Felicji Bauer, której np. o książce Rozważanie
autor powiedział:
po prostu nie możesz się w niej połapać. Jest w niej rzeczywiście rozpaczliwy nieporządek, albo raczej:
są to światełka słabo oświetlające jakąś nieskończoną gmatwaninę i trzeba być bardzo blisko, żeby coś
zobaczyć13.

Kiedy indziej zapytywał i wskazywał na onomastyczne gry z imionami:
Czy ty w Wyroku znajdujesz jakikolwiek sens, mam na myśli sens prosty, konkretny, dający się
prześledzić? Ja takiego sensu nie znajduję i nie potrafię też niczego tam wyjaśnić. Ale jest tam wiele
rzeczy zastanawiających14.

Niewiele później zadecydował: „Wyroku nie można objaśnić”15. W liście do Maksa Broda wprost stwierdził, iż hermeneutyczna niekonkluzywność stanowi tyleż
właściwość tekstu, co i jego przesłanie: „głębszym sensem jest to, że takiego brak,
i to chyba wystarcza”16. Zatem prawie za każdym razem Kafka w tym samym momencie zaprasza do egzegezy i przekonuje, iż jest ona niemożliwa.
Dla kafkologów owa aporetyczna właściwość była od początku tyleż oczywista,
co intrygująca i inspirująca. Już Kurt Tucholsky w 1920 roku w recenzji Kolonii
karnej stwierdził: „Nie musicie pytać, co to wszystko ma znaczyć. To nie ma nic
znaczyć. To nic nie znaczy”17. Nie jest to sprawa błaha, ponieważ dotyczy, jak stwierdzają autorzy kafkowskiej encyklopedii – „sabotowania tradycyjnej pozycji herme11
12
13
14
15
16
17

Zob. M. B i e l e c k i, Literatura i lektura. O metaliterackich i metakrytycznych poglądach Witolda
Gombrowicza. Kraków 2004.
Metafora. Hasło w: R. T. G r a y, R. V. G r o s s, R. J. G o e b e l, C. K o e l b, Franz Kafka. Encyklopedia. Przeł. J. K o z a k. Warszawa 2017, s. 260.
F. K a f k a, list do F. Bauer, z 29/30 XII 1912. W: Listy do Felicji i inne z lat 1912–1916. E. C an e t t i, Drugi Proces – Kafki listy do Felicji. Przeł. I. K r o ń s k a. T. 1. Warszawa 1976, s. 208.
F. K a f k a, list do F. Bauer, z 2 VI 1913. W: jw., s. 410.
Ibidem, s. 413.
F. K a f k a, list do M. Broda, z 18 VII 1916. W: Listy do rodziny, przyjaciół, wydawców. Wybór,
przekł., koment. R. U r b a ń s k i, współpr. A. U r b a ń s k a. Warszawa 2012, s. 137–138.
P. P a n t e r [K. T u c h o l s k y], In der Strafkolonie. „Die Weltbühne” 1920, nr z 3 VI. Cyt. za:
Ł. M u s i a ł, Kafka. W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości. Wrocław 2011, s. 12.
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neutycznej”: „w wielu jego [tj. Kafki] tekstach, jak zauważył Walter Benjamin, występuje wolkige Stelle (mgliste miejsce) – miejsce radykalnego nieokreślenia, niepozwalające na domknięcie interpretacji”18. Maurice Blanchot tak ujął ową sytuację:
Teksty te [tj. Kafki] odzwierciedlają trudności lektury, która stara się uszanować zarazem zagadkę
i jej rozwiązanie, nieporozumienie i jego wyjaśnienie, możliwość czytania mimo niemożliwości interpretacji. Nawet wieloznaczność nas nie zadowala, wieloznaczność jest wybiegiem, pozwalającym zaledwie
na dotknięcie prawdy w ruchu, w przelocie, podczas gdy być może prawda tych utworów jest prosta
i jedyna19.

Ma się rozumieć, takie niuanse tekstualne, komplikujące proces lekturowy,
musiały okazać się szczególnie frapujące dla poststrukturalistów, zwłaszcza dla
dekonstrukcjonistów; i olśniewająca wykładnia Jacques’a Derridy opowiadania
Przed prawem właśnie aspekt wieloznaczności – sięgającej bezsensu, nieskończonego odraczania prawdy, permanentnej gry différence: odróżniania i opóźniania –
eksponowała 20. Podobnie sprawy widział Harold Bloom, powiadając, że Kafka
uczynił „wszystko, co tylko można, by uniknąć interpretacji, co znaczy mniej więcej
tyle, że interpretacji domagają się właśnie te fragmenty, w których najbardziej
perwersyjnie i rozmyślnie wymyka się on wszelkiej wykładni”21.
Czy może to mieć coś wspólnego z Gombrowiczem, który wedle mądrości powszechnej uchodzi za „Naczelnego Gombrowiczologa”, uporczywie kontrolującego
komentarze na temat swoich tekstów przez ich objaśnianie22. To prawda, ale prawda jedynie częściowa. Gombrowicz nie był naiwny i doskonale sobie zdawał sprawę,
że nie uda mu się ani całkowicie zawłaszczyć dyskursu na swój temat, ani nawet
zapanować nad semantyką własnych tekstów, tyleż ze względu na to, co się dzieje
w perspektywie odbioru i co się odbywa na płaszczyźnie samej tekstualności. Prewencyjnie zatem Gombrowicz uprzedzał owe niedogodności, przy czym wbrew
pozorom wcale nie robił wszystkiego gwoli czynienia swoich tekstów czytelniejszymi. I niektóre jego pomysły w tej mierze były tak samo radykalne jak antyhermeneutyczne zabiegi Kafki. Oto w ostatecznie wycofanej przedmowie Krótkie objaśnienie do Pamiętnika z okresu dojrzewania, a także w zamieszczonym zamiast niej
osobliwym motcie, zawarł coś, co bardzo przypomina przywołany wcześniej sąd
Tucholsky’ego:
(Ważna uwaga! Nie należy doszukiwać się żadnych symboli. Nie ma tam żadnych symboli, są tylko
skojarzenia. Trzeba to brać dosłownie tak, jak jest napisane. W ogóle nie bywam symboliczny.) Objaśnienia powyższe stanowią z konieczności nieścisłe i pobieżne uproszczenie tekstu, przeznaczone wy-

18

19
20
21
22

Hermeneutyka. Hasło w: G r a y, G r o s s, G o e b e l, K o e l b , op. cit., s. 179. A. L i p s z y c (Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina. Kraków 2012, s. 404–405) tak pisał
o Benjaminowskiej wykładni Kafki: „Teksty Kafki, owszem, są przypowieściami, ale znowuż bardzo
szczególnego rodzaju: są komentarzem bez tekstu komentowanego, objaśnieniem bez doktryny,
czyli – znowuż – hagadą bez halachy”.
M. B l a n c h o t, Wokół Kafki. Przeł. K. K o c j a n. Warszawa 1996, s. 55–56.
J. D e r r i d a, „Przed Prawem”. W zb.: Nienasycenie. Filozofowie o Kafce. Red. Ł. M u s i a ł,
A. Ż y c h l i ń s k i. Kraków 2011 (przeł. J. G u t o r o w).
H. B l o o m, Kafka. Brak stałego miejsca zamieszkania. W zb.: jw., s. 240 (przeł. A. B i e l i k - R o b s o n).
Ten dyskurs zaczął się w 1977 roku od klasycznego tekstu J. S ł a w i ń s k i e g o Sprawa Gombrowicza (w: Teksty i teksty. Kraków 2000. Prace wybrane. Red. W. B o l e c k i. T. 3).
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łącznie dla czytelników, niedobrze rozumiejących, „o co chodzi”. Proszę, aby nie były brane pod uwagę
przez osoby, które ich nie potrzebują. Nie jest to żadna przedmowa. Rzecz prosta, im mądrzejszy czytelnik, tym i książka okaże się mądrzejsza; im zaś czytelnik głupszy i bardziej jałowy, tym i książka
będzie głupsza. Możliwe też, że książka sama w sobie jest głupia23.

Jego niezbyt lojalny i niezbyt życzliwy kolega tak wspominał paratekstową
oprawę tomu:
Książka zaczyna się anagramem, który miał zawierać – jak to półżartem powiedział [Gombrowicz] –
„wielką tajemnicę” jego życia: „Ic ei leto can – wan nic”. Ponumerował litery i sylaby, z czego wychodzi:
„To nic nei z cai i wa lec”. Rzeczywiście tajemniczo. Na szczęście pod anagramem wyjaśnia: „Musiałem
coś wsadzić w ostatniej chwili, ponieważ usunąłem przedmowę i pozostała jedna biała karta. Wolałem
więc to niż cośkolwiek innego (np. dedykację). Miał to być anagram: »To wcale nic nie znaczy«, ale z pośpiechu pomyliło mi się i opuściłem parę sylab”24.

Nawet jeśli względnie łatwo zlekceważyć złośliwą pobłażliwość Tadeusza Kępińskiego, to i tak wolno przypuszczać, że może to być tylko przypadkowa zbieżność
i błaha facecja. Tak jednak nie jest. Niewiele później Gombrowicz pisze wszak
Ferdydurkę, w której rozwinie cały szereg przemyślnych, prawdziwie antyhermeneutycznych strategii: ekstremalne parodie konwencji realistycznych, zacieranie
granicy tekstu i metatekstu (autokomentarza), balansowanie w dyskursie metaliterackim na granicy serio-nie-serio, premedytowane inscenizowanie gry signifiants
aż do granicy nonsensu itd., itp., by nawet sformułować konstatację jak na speca
od autokomentarza cokolwiek niespodziewaną – „nie widziano jeszcze wyjaśnienia,
które by nie było zaciemnieniem”25.
Opowiastkę z listu do Mileny interpretowano np. tak oto: „pisarz gra rolę boga
podniesionego ponad ludzkie losy życia i śmierci”26. Nie wydaje się to słuszne.
Komentatorzy podkreślali fakt, że już we wpływowej wykładni Waltera Benjamina
pojawia się odteleologizowane pojęcie judaizmu27. Blanchot zauważał natomiast:
Niektóre z tych tekstów przełożono niegdyś na francuski, dodając w nich słowo „Bóg”. Ono tam nie
figuruje. Słowo „Bóg” nie pojawia się w Dziennikach niemal nigdy, a w każdym razie nigdy w sposób
znaczący. Nie oznacza to, że te pełne niepewności inwokacje nie miały charakteru religijnego, ale trzeba w nich uszanować siłę owej niepewności i nie odbierać Kafce rezerwy, którą zachowywał zawsze
wobec tego, co było dlań najistotniejsze28.

W imię podobnej wierności wobec interpretowanego tekstu wypada zaznaczyć,
iż Kafka jako bohater tego fragmentu wcale nie aspiruje do roli wszechmocnego
boga, ale całkiem przeciwnie – w sposób typowy dla swoich literackich protagonistów takiej omnipotencji czy absolutnej władzy raczej się wyrzeka, sugerując przygodność przedstawionej anegdoty, nie zaś poddanie jej jakiejkolwiek regule. To
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W. G o m b r o w i c z, Bakakaj i inne opowiadania. Oprac. Z. Ł a p i ń s k i. Kraków 2002, s. 338–339.
T. K ę p i ń s k i, Witold Gombrowicz i świat jego młodości. Kraków 1974, s. 268.
W. G o m b r o w i c z, Ferdydurke. Oprac. W. B o l e c k i. Kraków 2007, s. 7. Zob. też M. B i e l e ck i, Widma nowoczesności. „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Warszawa 2014, s. 90–140, 253–296.
D. M i r o n, The Animal in the Synagogue. Franz Kafka’s Jewishness. London 2019, s. 25.
Zob. R. G a s c h é, Prawo Kafki. W polu sił między judaizmem a hellenizmem. W zb.: Nienasycenie,
s. 349 (przeł. N. R a p p).
B l a n c h o t, op. cit., s. 94.
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najwyraźniej ta sama tendencja, wedle której u autora Procesu prawo zawsze jest
bezprawiem, władza zawsze jest obsceniczna, a wszelkie sugestie Opatrzności,
prowidencjalizmu czy uniwersalizmu od razu są kwestionowane. Dlatego rzeczony
fragment listu nieźle wpisuje się w kluczowe motywy i konteksty kafkowskie, które dałoby się ująć jego własnymi słowami jako „atak na granicę”, „granice tego, co
ludzkie”29. Ulubionych lub nawet obsesyjnych tematów bądź wątków jest tu zresztą więcej: udręka samotności, rozpacz bezsilności, niemożność czynu, przygodność
wydarzeń, fatalizm losu, determinizm naturalny. Przy tym wszystkim męczarnia
rozterki moralnej daje się, w jakiejś przynajmniej mierze, łagodzić przez literacki
zapis. Tak bywało często u Kafki, dla którego pisanie było praktyką obsesyjną,
przynoszącą – niczym pharmakon – udrękę i ukojenie, zatrucie i uzdrowienie. Omawiany fragment jest typowy także dlatego, że zwierzęta, zwłaszcza insekty, autor
Wyroku czynił nierzadko bohaterami swoich tekstów30.
Opowieść o żukach to jedna z najbardziej intrygujących historii Gombrowicza.
Przyciągała uwagę zarówno pisarzy – np. Andrzeja Kuśniewicza, Czesława Miłosza,
Sławomira Mrożka, Andrzeja Kijowskiego, Stefana Chwina31, jak i literaturoznawców, a w ich wykładniach dominantami były kwestie relatywizacji moralności
uniwersalnej, przejmowania przez człowieka prerogatyw boskości, zawieszenia
poczucia odpowiedzialności, obcości zwierząt 32. Na prawach wyjątku wymienić
wypada pionierską interpretację Anny Barcz wykorzystującą narzędzia animal
studies i czytającą ową scenę jako jedno z kilku podjętych przez Gombrowicza
nieudanych usiłowań wyjścia poza antropocentryczny świat33. Powiedziano o tym
fragmencie dość dużo i niełatwo proponować konkurencyjną wykładnię. Owym
29

30

31

32

33

F. K a f k a, Dzienniki 1910–1923. Cz. 1–2. Przeł. J. W e r t e r. London 1993, s. 224 (cz. 2), s. 57
(cz. 1). W podobnym sensie G. S c h o l e m (Żydzi i Niemcy. Eseje, listy, rozmowa. Przeł. M. Z aw a n o w s k a, A. L i p s z y c. Wybór, oprac., przedm. A. L i p s z y c. Sejny 2006, s. 292) w liście do
W. Benjamina pisał, że teksty Kafki stanowią „przypadek graniczny” religii.
Jedno z metaliterackich objaśnień tej predylekcji łatwo uzgodnić z antropologicznymi przeświadczeniami Gombrowicza: „Każdy żyje za kratami, które nosi w sobie. Dlatego teraz pisze się tak dużo
o zwierzętach. Jest to wyrazem tęsknoty za wolnym, naturalnym życiem. Jednakże naturalnym
życiem dla człowieka jest przecież życie ludzkie” (G. J a n o u c h, Rozmowy z Kafką. Notatki i wspomnienia. Przeł. J. B o r y s i a k, E. D y c z e k. Posł., przypisy E. D y c z e k. Warszawa 1993, s. 43).
A. K u ś n i e w i c z, Eroica. Łódź 1995, s. 50. – Cz. M i ł o s z, Widzenia nad Zatoką San Francisco.
Kraków 2000, s. 81. – S. M r o ż e k, Dziennik. T. 3: 1980–1989. Kraków 2013, s. 125. – S. L e m,
S. M r o ż e k, Listy. 1956–1978. Wstęp J. J a r z ę b s k i. Kraków 2011, s. 235–236. – A. K i j o ws k i, Sumienie rozszerzone i sumienie sztuczne. W: Gdybym był królem. Poznań 1988, s. 20–21. –
S. C h w i n, Kartki z dziennika. Gdańsk 2004, s. 317–318.
Zob. B. Z i e l i ń s k a, Gombrowicz i ból. Fantazje na usługach diabła. W: Namysły i pomysły.
Szkice o literaturze współczesnej. Warszawa 1995, s. 31. – Z. Ł a p i ń s k i, Ja, Ferdydurke. Kraków
1997, s. 114. – J. J a r z ę b s k i: Literatura jako forma istnienia. (O „Dzienniku” Gombrowicza).
W: Podglądanie Gombrowicza. Kraków 2000; Trudno być Bogiem. W zb.: jw., s. 172, 198; Gombrowicz i natura. W: Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu. Kraków 2007, s. 60–61. – K l e n t a k - Z a b ł o c k a, op. cit., s. 222–224. – J. M a d e j s k i, „Wystawianie duszy na niebezpieczeństwa”.
Gombrowicz Chwina. W zb.: Gombrowicze. Red. B. Ż y n i s. Słupsk 2006. – Ł. T i s c h n e r, Gombrowicza milczenie o Bogu. Kraków 2013, s. 201. – S. W r ó b e l, Polska pozycja depresyjna. Od
Gombrowicza do Mrożka i z powrotem. Kraków 2015, s. 281–282. – S. P o r z u c z e k, Mapowanie
bólu. Lektura, spojrzenie, afekt. Kraków 2020, s. 107–108.
A. B a r c z, Człowiek i zwierzę – problem granicy w „Dziennikach” Gombrowicza. W: Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej. Katowice 2016, s. 220.
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nierzadko wnikliwym, w wielu miejscach błyskotliwym komentarzom można by
wytknąć chyba to tylko, że sprowadzają zamierzenie Gombrowicza – tym samym
wpisując się w tendencję dominującą w gombrowiczologii – do strategii demaskacji,
demistyfikacji, dekonstrukcji. Do pewnego stopnia jest to słuszne, bo Gombrowicz
faktycznie coś takiego tu robi, dla mnie jednak takie postrzeganie go wydaje się od
jakiegoś czasu niewystarczające i redukcyjne, i to nie tylko dlatego, że stąd już
bardzo blisko do zarzutów, a właściwie etykiet w rodzaju cynicznej deprawacji,
nihilistycznej destrukcji, postmodernistycznego permisywizmu itp.
Chciałbym więc, nie tracąc z pola uwagi tego, co jest w przywoływanym fragmencie de-konstrukcją, wyinferować z niego, w miarę możliwości, jakąś pozytywność
albo nawet coś w rodzaju konstruktywnego czy afirmatywnego przesłania. Jeśli
stwierdził Jerzy Jarzębski, że opowiastka ta przedstawia „bankructwo abstrakcyjnej »uniwersalnej etyki«”34, to ową trafną sugestię dałoby się dopowiedzieć czytając
ją (tę opowiastkę), nb. podobnie jak to się często zdarza z przypowieścią Kafki Przed
Prawem35, jako polemikę z najsłynniejszą chyba koncepcją moralności wypracowaną przez Immanuela Kanta36. W Uzasadnieniu metafizyki moralności królewiecki filozof zadecydował o połączeniu zobowiązania etycznego i prawa: „O b o w i ą z e k
j e s t k o n i e c z n o ś c i ą c z y n u wypływającego z p o s z a n o w a n i a p r a w a”
(U 21). Dlatego prawo moralne wymaga bezwzględnego posłuszeństwa: „Każdy musi
przyznać, że prawo, jeżeli ma obowiązywać moralnie, tj. jako podstawa zobowiązania, musi się odznaczać absolutną koniecznością” (U 5). Nie może być więc sprawą
interpretacji – ta bowiem jest czymś przygodnym i historycznym. Tymczasem prawo przynależy do porządku abstrakcji, obiektywności, bezinteresowności, powszechności i powtarzalności. W swej istocie stanowi bezwarunkowy nakaz uchylający
roszczenia jednostkowych pragnień. Zatem jeśli przepis w jakiejś mierze powszechny opiera się na podstawach empirycznych, może uchodzić za regułę praktyczną,
ale prawem moralnym być nie może. A to dlatego, że doświadczenie dostarcza
wyłącznie „motywów przypadkowych” (U 58) – zmęczony umysł ma do nich szczególną skłonność, wskutek czego podrzuca moralności „bękarta zszytego z części
najróżnorodniejszego pochodzenia, który jest podobny do wszystkiego, co w nim
widzieć chcemy, tylko nie do cnoty, ázwłaszczañ dla tego, kto raz ją ujrzał w jej
prawdziwej postaci” (U 58). Doświadczenie i imperatyw moralny są z definicji rozłączne, bo nie ma doświadczenia, które byłoby uniwersalne, nie może więc ono
stanowić o tym, co ogólne (U 65)37.

34
35

36

37

J a r z ę b s k i, Literatura jako forma istnienia, s. 172.
Zob. M. P. M a r k o w s k i, Przed prawem. Interpretacja, literatura, etyka. „Teksty Drugie” 2002,
nr 1/2. – D e r r i d a, „Przed prawem”. – J. H i l l i s M i l l e r, Lektura opowiadania: Kant. W zb.:
Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni. Kalifornijska Teoria Krytyczna. Antologia tekstów. Red. E. B ob r o w s k a, M. M u r a w s k a, M. R u d k o w s k a. Warszawa 2019, s. 273 (przeł. I. B o r u s zk o w s k a).
Przywołanie Kanta nie jest przypadkowe, jest nawet w jakimś sensie oczywiste. Jak wskazuje
A. B a d i o u (Etyka. Przewodnik Krytyki Politycznej. Przeł. P. M o ś c i c k i. Warszawa 2009, s. 26),
ogólne wyobrażenie o etyce Kantowskiej stanowi podstawę współczesnego „powrotu do etyki” i Praw
Człowieka.
G. D e l e u z e (Filozofia krytyczna Kanta. Doktryna władz. Przeł. B. B a n a s i a k. Gdańsk 1999,
s. 24) pisał o tym tak: „Kryteriami a priori są konieczność i powszechność. A priori określa się jako
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Z takich samych powodów „podstawy zobowiązania nie należy [...] szukać
w naturze człowieka ani w okolicznościach ázachodzącychñ w świecie, w jakim
człowiek się znalazł, lecz a priori jedynie w pojęciach czystego rozumu” (U 5–6)38.
Co ważne, nie dotyczy to tych, którzy nie mieszczą się w przyjętym modelu człowieczeństwa: „Tylko istota rozumna posiada władzę działania w e d ł u g p r z e ds t a w i e n i a praw, tj. według zasad, czyli posiada wolę” (U 38). A skoro do dedukcji czynów z praw potrzeba rozumu, stąd prosty wniosek, że wola stanowi rozum
praktyczny. Prawo moralne uwarunkowane jest „dobrą wolą”, którą Kant uznaje
za jedyną w świecie rzecz absolutnie dobrą, wszystkie inne talenty umysłu czy
przymioty temperamentu pozostają czymś przygodnym i relatywnym (U 11). Dobra
wola ujmowana jest tutaj jako kategoria sama w sobie (analogicznie do imperatywu
kategorycznego – to czyn dobry sam w sobie áU 41ñ), niezależna od swoich potencjalnych konsekwencji: celów i skutków. Jako taka stanowi wystarczający warunek
tego, by człowiek zasługiwał na szczęście. Autonomia woli ma kluczową wartość
i oznacza niezależność od wszystkiego, co wobec niej – tak jak to, co zanadto subiektywne – heteronomiczne: od Boga, władzy politycznej, tradycji, obyczaju etc.,
a jej działanie konstytuuje prawo, które potencjalnie mogłoby mieć zakres powszechny. Nic więc dziwnego, że „dobra wola” jest „wolna” – chciałoby się sparafrazować
Herberta – „do pewnych rozsądnych granic”, ponieważ wpisana jest w strukturę
obowiązku (U 16). Obowiązku poddania się prawu moralnemu, który stanowi tym
samym urzeczywistnienie wolności.
W Krytyce rozumu praktycznego Kant zawyrokował o podmiocie prawa: „Wydaje [...] sąd, że coś może uczynić, ponieważ jest tego świadomy, że powinien to uczynić”39. A jeśli tak, to decyzja nie powinna mieć nic wspólnego z jakimikolwiek
uczuciami czy naturalnymi skłonnościami, bo jeśli coś rodzi przyjemność bądź
satysfakcję, to nie może mieć wartości moralnej (U 18) – czyli właśnie według Kanta jest „patologiczne”: związane z pathosem, ze znoszeniem czegoś, oddaniem się
popędowości i zmysłowości40. Nie zamiar a realizacja zasady, nie decyzja a koniecz-
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niezależne od doświadczenia, ale właśnie dlatego, że doświadczenie nigdy nie »daje« nam niczego,
co byłoby powszechne i konieczne. Słowa »wszyscy«, »zawsze«, »z koniecznością«, lub nawet »jutro«
nie odsyłają do czegoś w doświadczeniu: nie wywodzą się z doświadczenia, nawet jeśli stosują się
do niego”. Według H i l l i s a M i l l e r a (op. cit., s. 266) dążenie Kanta do obiektywności i uniwersalności okazało się farsą i uniwersalizacją tego, co partykularne, w tym przypadku – koncepcji
moralności charakterystycznej dla określonego kontekstu historyczno-kulturowego, kraju, klasy,
wyznania.
Na wzajemne implikacje Prawa Moralnego i Rozumu – oraz jego fundamentu: logiki, zwracał uwagę D e l e u z e (op. cit., s. 50–51). Stwierdzał też wprost, że Prawo Moralne „nie wymaga żadnych
subtelnych rozumowań, lecz opiera się na najzwyklejszym i najbardziej powszechnym użyciu rozumu” (ibidem, s. 60–61). I jeszcze komentarz M. H e i d e g g e r a (Kant a problem metafizyki.
Przekł., przedm., przypisy B. B a r a n. Warszawa 1989, s. 178): „Poddając się prawu, poddaję się
sobie samemu jako czystemu rozumowi”.
I. K a n t, Krytyka praktycznego rozumu. Przekł., przedm., przypisy J. G a ł e c k i. Warszawa 2012,
s. 52–53.
Na innym poziomie wyrzeczenie ascetyczne i poddanie się prawu przynosi odmienny, wyższy rodzaj
satysfakcji. To w tym kontekście S. Ž i ž e k (Wzniosły obiekt ideologii. Przeł. J. B a t o r, P. D y b e l.
Wstęp P. D y b e l. Wrocław 2001, s. 103–104, 196) pisze o obsceniczności prawa, którego roszczenia są puste i czysto formalne, nie zaś wsparte jakimiś pozytywnymi treściami, a ich spełnienie
się daje właśnie szczególną przyjemność. „Możesz, ponieważ powinieneś” – tak oto streszcza „im-
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ność czynu wynikającego z poszanowania prawa (U 20–21). Krótko mówiąc, żadnych
„skrytych pobudek miłości własnej” (U 30), tylko dyktat czystego rozumu. Wszelkie
zaś decyzje podjęte w takich okolicznościach będą konieczne obiektywnie i subiektywnie. Rozum praktyczny, „który każdorazowo wydaje werdykt o słuszności obowiązku”, jest więc tożsamy z sumieniem (M 268). Sumienie nie jest u człowieka
czymś przygodnie ustanowionym, ale pozostaje „organiczną częścią jego istoty”
(M 315). Nie bez znaczenia okazuje się także i to, że Rozum Praktyczny powinien
być zarazem Rozumem Prawodawczym41.
Gombrowicz nie posunął się do komentarzy tak dobitnych jak Friedrich Nietzsche, pomawiający Kanta o „fanatyzm moralny” albo stwierdzający, że „imperatyw
kategoryczny czuć okrucieństwem” 42. Niemniej jednak dogmatyczny charakter
Kantowskiej koncepcji moralności był dla Gombrowicza czymś oczywistym. Na
marginesie rozważań o egzystencjalizmie zapytywał retorycznie:
Czy kantowskie sądy syntetyczne a priori nie miały charakteru ponadczasowego w tym sensie, że
były uzależnione od samej struktury czasu? Czy Prawo Moralne nie świeciło wciąż na tym niebie, jak
konstelacja wskazująca drogę? [W 271]

W Przewodniku po filozofii w sześć godzin i kwadrans lekcję Kantowskiej metafizyki moralności wykładał z kolei tak:
Sądy traktujemy tutaj jako sądy imperatywne.
[...]
Krytyka praktycznego rozumu: chodzi o moją powinność, działanie (moralne). Imperatywy mogą
być hipotetyczne lub kategoryczne.
Imperatywy ákategoryczneñ są wtedy, gdy wola jest autonomiczna, tzn. przez nic nie uwarunkowana. Np. imperatyw „Trzeba być moralnym”, jest kategoryczny. Nie zależy bowiem od żadnego warunku.
Gdy mówię, że powinienem być moralny, abym mógł pójść do nieba albo by mnie ludzie szanowali, to
mamy tu już imperatyw hipotetyczny. Jest to ważne, bo w naszych czasach miesza się te rzeczy ze sobą.
Dla Kanta imperatyw moralny winien być bezinteresowny.
Ale moralność całkowicie zależy od woli. Tu uwaga. Są to prawa kantowskie, rozmaicie interpretowane. Przykład: Moja matka jest chora, a ja, w najlepszej woli uzdrowienia jej, podałem jej omyłkowo
zabójcze lekarstwo. Z moralnego punktu widzenia jestem w porządku.
Dlatego największe potwory w dziejach: Hitlera, Stalina, trzeba sądzić wedle intencji.
Gdyby Hitler uważał, że Żydzi są chorobą świata, byłby moralnie w porządku, choćby się nawet
mylił. Gdyby jednak w tym, co robił, miał osobisty interes, byłoby to niemoralne. Moralność dla Kanta
to wola moralna, dobra wola. [PW 67–68]43

41

42
43

peratyw kategoryczny” słoweński filozof. Wspomnieć należy, że Žižek podąża za wykładnią J. L ac a n a (Kanta Sadem. Przeł. T. K o m e n d a n t. „Twórczość” 1989, nr 8).
Oto bodaj najbardziej znane wysłowienie tej myśli: „nie powinienem nigdy inaczej postępować jak
tylko tak, ż e b y m m ó g ł t a k ż e c h c i e ć, a b y m a k s y m a m o j a s t a ł a s i ę p o w s z e c hn y m p r a w e m” (U 23). Na istotność metaforyki władzy i odniesień do kontekstów państwa
i polityki u Kanta zwracał uwagę Z. B a u m a n (Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność
wieloznaczna. Przeł. J. B a u m a n. Przekł. przejrzał Z. B a u m a n. Warszawa 1995, s. 37–45).
F. N i e t z s c h e: Notatki z lat 1885–1887. Przeł. M. K o p i j, G. S o w i n s k i. Łódź 2012, s. 376;
Poza dobrem i złem. Z genealogii moralności. Przeł. P. P i e n i ą ż e k. Łódź 2018, s. 255.
Na temat odniesień Gombrowicza do Kanta zob. H. B e r r e s s e m, Lines of Desire. Reading Gombrowicz’s Fiction with Lacan. Evanston, Ill., 1998, s. 56–78. – J. M a r g a ń s k i, Gombrowicz –
wieczny debiutant. Kraków 2001, s. 154–159. – M. G o d d a r d, Gombrowicz, Polish Modernism,
and the Subversion of Form. West Lafayette, Ind., 2010, s. 57–60, 107–108.
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Poza staranną rekonstrukcją poglądów Kanta pojawia się próba „domyślenia”
ich do ostatecznych, praktycznych konsekwencji44. Kategoria „dobrej woli”, wobec
której Gombrowicz był zawsze podejrzliwy45, okazuje się problematyczna, jeśli poddać ją – Gombrowicz to podkreśla – próbie interpretacji, co znaczy w istocie: skonfrontować ją z konkretnymi realiami. Konsekwentna absolutyzacja intencji i ideologicznych pryncypiów prowadzi do immoralizmu46. Jeśli Kantowskie krytyki, programowo wymierzone w przesądy, ateizm, libertynizm, fanatyzm, przewidywały
krytykę Rozumu, będącą w istocie namysłem nad warunkami jego możliwości, po
to aby tym samym zapewnić prawomocność jego dyktatu („Nieuprawnione użycie
rozumu prowadzi do dogmatyzmu, heteronomii i złudzeń” – stwierdził w związku
z tym Michel Foucault47), to raczej zatrzymywały się przed bardziej konsekwentnym
badaniem warunków niemożliwości tego systemu. Nie bez powodu. Jak wiadomo,
Kant nie tylko bardzo dbał o logiczność i spójność własnego systemu metafizycznego, lecz wprowadził taki sam rygoryzm w porządek swojej egzystencji. Systematyczny plan dnia, żelazna dyscyplina umysłu i ciała („nigdy się nie pocił”, podkreślał
biografista48). Dałoby się dziś oczywiście złośliwie sprowadzić to wszystko do poziomu zachowań fobicznych i natrętnych, ale chyba ciekawiej zastanawiać się nad
ogólnymi warunkami morderczej konsekwencji Kantowskiego projektu egzystencjalnego i filozoficznego. Nie ma bowiem wątpliwości, że podstawowym jego celem
było egzorcyzmowanie tego, co groziło zakłóceniem: odstępstwo, relatywność, etc.
A właśnie granice moralności zarysowywanej przez Kanta wydają się chyba najciekawsze. Kiedy powiada on np. tak: „Być dobroczynnym, gdzie tylko można, jest
obowiązkiem” (U 17), to niełatwo nie ulec pokusie zapytania, co z sytuacjami, „gdzie
nie można”. W innym miejscu pojawia się sugestia, że dobroczynność powinna mieć
swoje granice, kiedy wchodzi w konflikt z własnym szczęściem dobroczyńcy – i te
granice jest w stanie wyznaczyć wyłącznie on sam (M 259, 336). Dokładniejsze obrysowanie podobnych granic interesowałoby zapewne Gombrowicza (i Kafkę).
44

45
46

47
48

S. Ž i ž e k (W obronie przegranych spraw. Przeł. J. K u t y ł a. Warszawa 2008, s. 217) zastrzega,
że traktowanie Kantowskiej etyki bezwarunkowej powinności jako usprawiedliwienia (co zdarzyło
się np. A. Eichmannowi tłumaczącemu swój udział w planowaniu Holocaustu) to nadużycie polegające na nierespektowaniu założenia autonomii moralnej i odpowiedzialności podmiotu, uniemożliwiających zrzucenie winy na jakąś postać wielkiego Innego. Wspomina o tym również H. A r e n d t
w książce Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła (Przeł. A. S z o s t k i e w i c z. Kraków 1987, s. 174–176). Zob. też S. C h w i n, Gombrowicz i Niemcy. W zb.: Witold Gombrowicz
nasz współczesny. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w stulecie urodzin pisarza
Uniwersytet Jagielloński – Kraków, 22–27 marca 2004. Red. J. J a r z ę b s k i. Kraków 2010,
s. 100–115.
Zob. M. B i e l e c k i, „Ferdydurka” i „Mechaniczna pomarańcza”, czyli o nieoczywistości tego, co
niektórzy nazywają „wolną wolą”. „FA-art” 2016, nr 1/2.
Podobną kwestię podniósł R. R o r t y (Etyka zasad a etyka wrażliwości. Przeł. D. A b r i s z e w s k a.
Przekł. przejrzał A. S z a h a j. „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2, s. 62): „Bohaterowie homeryccy,
nazistowscy żołnierze w obozach koncentracyjnych, właściciele niewolników sprzed wojny secesyjnej – wszyscy oni posiadali zasady. Ich zasady nie obroniły ich jednak przed nieświadomym stosowaniem okrucieństwa wobec ludzi, o których nie myśleli jako o »nas«”.
M. F o u c a u l t, Czym jest oświecenie? W: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Przekł., wstęp
D. L e s z c z y ń s k i, L. R a s i ń s k i. Warszawa–Wrocław 2000, s. 282.
Th. d e Q u i n c e y, Ostatnie dni Immanuela Kanta. Przekł., wstęp, posł. A. P r z y b y s ł a w s k i.
Kraków 1996, s. 22.
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A co by było, gdyby postąpić na odwrót i odczytać dziennikowy fragment przez
pryzmat Kantowskiej moralności? Pomijam kwestię, że opowiastka Gombrowicza
mówi jednak o zobowiązaniu wobec zwierząt, a więc bytów nierozumnych, tymczasem Kant nie wątpił, iż jako takie nie obligują one człowieka do przyznawania im
jakichkolwiek praw ani do spełniania jakichkolwiek powinności względem nich: „Są
to istoty nierozumne, które do niczego nas nie zobowiązują, ani też my nie mamy
żadnych zobowiązań w stosunku do nich” (M 57). Kant dodał wprawdzie, że wskazane jest powstrzymywanie się od gwałtownego i okrutnego traktowania zwierząt
(„czyli ożywionej, ale bezrozumnej części stworzenia”, M 322) – musi się to wszakże
wiązać z powinnościami człowieka wobec samego siebie, ponieważ tego rodzaju
czyny osłabiają „odruch współczucia dla istot cierpiących” (M 322)49. Niemniej rację
miał Nietzsche imputujący Kantowi – a także Platonowi, Spinozie, La Rochefoucauld –
jednomyślność „w niskiej ocenie współczucia”50. W tej perspektywie Kant faktycznie
nie cieszył się najlepszą reputacją. Jacques Derrida sytuował go w szeregu takich
filozofów, jak Kartezjusz, Kant, Heidegger, Lévinas i Lacan, którzy w imię logocentrycznych inklinacji uznawali zwierzęta za istoty bezrozumne i odrębne od logosu,
a więc niezdolne do komunikacji, bo pozbawione możliwości odpowiedzi (lista braków
określających odrębność zwierząt jest tu dłuższa: historia, śmiech, żałoba, pochówek,
dar, instytucjonalność, technika, ubranie, kłamstwo, udawanie udawania, zacieranie śladów, płacz, szacunek itd. áA 5, 32, 52, 81, 89, 135ñ)51. Derrida uchyla tę
supozycję, traktując relację z logosem jako mniej istotną i – za Jeremym Benthamem
(A 27)52 – zapytuje, czy zwierzęta cierpią. To sprawa doniosła, bo tradycyjne konceptualizacje filozoficzne przez uwikłanie w system niesymetrycznych opozycji naznaczone były symboliczną, epistemologiczną przemocą – a jednocześnie legitymizowały przemoc najzupełniej realną. Ma się rozumieć, takie postawienie sprawy
przez Derridę nie buduje opozycji człowiek–zwierzęta, ale ją dekonstruuje. Inaczej
u Kanta, u którego zwierzę, jako niebędące racjonalną istotą, dla którego niemożliwa jest konstatacja „ja myślę”, stanowiąca warunek rozumienia i rozumowania, oraz
z tych samych powodów pozbawione wolności oraz autonomii, nie może stać się
podmiotem praw i zobowiązań (A 99). Zwierzę pozbawione jest tego, co Kant nazywa
„godnością”, wewnętrznej i bezcennej jakości, celu samego w sobie, dlatego w odróżnieniu od człowieka podlega ono rynkowej wycenie (U 70–78). Jest to kalkulacja
czystego praktycznego rozumu, przyjmującego ofiarę ze zmysłowości – i jak najza-

49

50
51

52

Kant jednak przyznaje człowiekowi prawo uboju zwierząt dla celów gospodarczych (we względnie
humanitarnych warunkach), wykorzystywania jako siły roboczej (ale nie nad miarę ich możliwości),
i zabrania fizycznych doświadczeń na zwierzętach. Uważa, że pośrednim obowiązkiem człowieka
jest wdzięczność dla „leciwego konia lub psa za ich wierną służbę” (M 322). Zob. P. G u y e r, Kant
o obowiązkach dotyczących przyrody. Przeł. M. G e n s l e r. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Philosophica” t. 10 (1993).
N i e t z s c h e, Poza dobrem i złem, s. 219.
Zob. J. D e r r i d a, The Beast & the Sovereign. T. 1. Ed. M. L i s s e, M. L. M a l l e t, G. M i c h a u d.
Transl. G. B e n n i n g t o n. Chicago, Ill. – London 2009, s. 97–135. Zob. też M. C a l a r c o, Zoographies. The Question of the Animal from Heidegger to Derrida. New York 2008.
Chodzi o następujące słowa: „Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować ani czy mogą
mówić, lecz czy mogą cierpieć” (J. B e n t h a m, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa. Przeł. B. N a w r o c z y ń s k i. Warszawa 1958, s. 420).
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sadniej Derrida mówi tu o jego potencjalnym okrucieństwie. Żadne zatem zwierzę,
nawet, lub raczej zwłaszcza zwierzę w człowieku, nie może dostąpić prawa, nie może
być celem, a jedynie środkiem. Z tego też powodu Theodor Adorno był szczególnie
nieufny wobec rzekomo przyrodzonej ludziom „godności”, służącej uzasadnieniu
dominacji człowieka nad naturą i zwierzętami. Nawet więcej niż podejrzliwy, bo
dokonał on kryminalizacji owej dominacji, ujmując w kategoriach nienawiści i wojny skierowanych przeciwko naturze. Derrida tak oto referował przekonania Adorna
na temat autora Metafizyki moralności:
Kant nie pozostawia miejsca na współczucie ani na litość między człowiekiem a zwierzęciem (jako
tym, które „może cierpieć”, jak powiedział Bentham). Adorno mówi, że nic nie jest bardziej odrażające,
bardziej nienawistne, bardziej wstrętne dla człowieka Kantowskiego niż pamięć o podobieństwie lub
powinowactwie między człowiekiem a zwierzęcością. Kant nienawidzi tylko zwierzęcość w człowieku.
Stanowi to nawet jego „tabu”, we wszystkich sensach tego terminu, a zaczyna się jako święte zranienie
przeciwko nieczystości. [...] Kantowskie określenie podmiotu ludzkiego (jedyny przykład bytu racjonalnego i skończonego, pojedynczy przykład intuitus derivativus) byłoby znakomitą formą tego transcendentalnego idealizmu. Ale Adorno niespodziewanie idzie o wiele dalej: mówi, że w systemie idealistycznym zwierzęta praktycznie odgrywają tę samą rolę, co Żydzi w systemie faszystowskim. Zwierzęta byłyby Żydami idealistów, którzy nie byliby niczym więcej niż wirtualnymi faszystami. I taki faszyzm
zaczyna się za każdym razem, gdy obraża się zwierzę, nawet zwierzę w człowieku. Autentyczny idealizm
polega na obrażaniu zwierzęcia w człowieku lub traktowaniu człowieka jak zwierzę. Adorno dwukrotnie
odwołuje się do idei zniewagi. Nie jest to po prostu agresja werbalna, ale agresja polegająca na poniżaniu, obrzydzaniu, dewaluacji kogoś, podważaniu jego godności. Nie obraża się czegoś, lecz kogoś. Adorno nie posunął się nawet do stwierdzenia, że idealista obraża zwierzę, ale że obraża materialistę lub
obraża człowieka, nazywając go zwierzęciem, co oznacza, iż
 „zwierzę” jest zniewagą. [A 103]

Gdyby jednak – przyjmuję – kierowany „odruchem współczucia dla istot cierpiących” Kant zgodził się na misję ratowania żuków, to, przypuścić należy z powodów już sugerowanych, zaangażowanie owo również musiałoby się kiedyś skończyć.
Z tego powodu dramatyczna dla Gombrowicza decyzja zaniechania ratowania
konkretnego żuka nie byłaby dla niego większym problemem, ponieważ projektowana metafizyka moralności uwzględnia w sytuacji ostatecznej najdosłowniejszy
prymat rozumu praktycznego nad odruchami empatycznymi. Tymczasem dla
Gombrowicza ten właśnie moment ma znaczenie kluczowe. Trzeba mi więc wrócić
do opowieści o żukach. Jest ona częścią obszerniejszego dziennikowego dyskursu
na temat zwierząt, a także (w ogólności) relacji człowiek–natura, rozwijanego przez
Gombrowicza niemal od pierwszych notatek z 1958 roku. Zaczyna się od spotkania
z krową – i zaskoczenia jej spojrzeniem, później mamy dyskusję z przyjaciółmi
o jeździe konnej („zwierzę nie rodzi się po to, aby dźwigać na sobie inne zwierzę”,
D-2 34), kolejne spotkanie z krowami, będące pretekstem do krytyki polskiej tradycji opisów natury, a następnie polemiki z katolickim stosunkiem do zwierząt („Katolicyzm zlekceważył wszelkie stworzenie, poza człowiekiem. [...] Ból człowieczy ma
dla katolika sens – podlega zbawieniu – wszak człowiek ma wolną wolę, więc to
kara za grzechy, wszak życie przyszłe wynagrodzi najściślej krzywdy tego życia. Ale
koń? Robak? O nich zapomniano. To cierpienie jest pozbawione sprawiedliwości –
nagi fakt ziejący absolutem rozpaczy. [...] Niech cierpią! [...] Przecież nie mają duszy”,
D-2 37), w końcu czytamy o przyznaniu się do obsesyjnych myśli o cierpiącej musze i o bólu w ogólności („Ból staje się dla mnie punktem wyjściowym egzystencji
[...]” – stwierdza Gombrowicz áD-2 39ñ). Po krótkiej przerwie temat wraca w formie
mocnej historii o postrzelonym charcie, Stepie, i z dylematem związanym z tą sy-
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tuacją: czy skrócić męczarnie konającemu psu? Po czym wreszcie następuje opowieść o żukach na plaży.
Jeszcze przez chwilę pójdę tropami kafkowskimi, ponieważ względnie łatwo
zauważyć, że już samo zaszycie się między wydmami ma w sobie coś z Kafki53.
Ascetyczna, pustynna sceneria, odosobnienie – to przecież ten klimat. „Zdarzyło
mi się wczoraj...” (D-2 52), zaczyna Gombrowicz. To z kolei jego ulubiona figura
incipitowa, zwiastująca wejście w inny, czasem najdosłowniej niesamowity wymiar –
w sensie freudowskim, ale też i kafkowskim. U autora Zamku byłby to zdeformowany, nieprzyjemny „przedświat”54, mający wiele wspólnego także z tym, co dzieje
się w powieściach Gombrowicza, kiedy gładką powierzchnię porządku kulturowego
naruszają jakieś zakłócenia: zerwanie komunikacji, dewiacyjne tożsamości, perwersyjne intrygi. Wybór żuków jako istot cierpiących też jest decyzją szczególną,
i to nie tylko dlatego, że Kafka miał upodobanie do kontekstu entomologicznego.
Można odnieść wrażenie, iż Gombrowiczowi blisko do intuicji rozpoznanych przez
badaczy, którzy zajmują się insektami w ramach animal studies – i te okoliczności
mają, jak się wydaje, niebagatelne znaczenie dla rozpisanej przez Gombrowicza
kwestii55. Pod jedną nazwą kryje się ujednolicenie ogromnej złożoności gatunkowej,
wobec której i Gombrowicz kapituluje („Żuki jakieś – nie wiem, jak je nazwać [...]”,
D-2 52). Relacja ludzi wobec owadów jest osobliwa, przyjmuje się bowiem milcząco
ich całkowitą odrębność – to dystans większy niż wobec innych zwierząt, bo ludzi
i owady dzieli coś głębszego od różnicy. Insekty to w perspektywie antropocentrycznej jeszcze mniej niż zwierzęta. Mimo nader częstych antropomorfizacji artystycznych nie jest nadużyciem mówienie wręcz o autentycznej kulturowej entomofobii,
na którą składają się fantazmaty zagrażającej niepoliczalności i rozmnożenia – w tym
sensie insekty stanowią zaprzeczenie pojedynczości istnienia, będącej przywilejem
zwierząt udomowionych56. Dlatego insekty są wyjęte spod prawa, przemoc wobec
nich nie jest ani karana, ani nawet wątpliwa moralnie. Być może właśnie z tych
powodów Gombrowicz stawiając kwestię bólu oraz ratowania konkretnego żuka,
wydobywa go z fantazmatu niepoliczalności i tym samym uruchamia Kafkowską
problematykę: decyzji, niemożności działania, odpowiedzialności i winy, a także
względności tego, co etyczne i nieetyczne.
Taki kontekst, kontekst moralności, powinności, zobowiązania oraz wrażliwości, Gombrowicz przywołuje już w pierwszych słowach przez nawiązanie do wcześniejszej opowieści o psie z estancji. Opowieść ta podejmowała podobną problematykę: sytuacji granicznej, relacji człowiek–zwierzę, życie–śmierć etc. Gombrowicz
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Dla J.-P. S a l g a s a (Gombrowicz lub ateizm integralny. Przeł. J. M. K ł o c z o w s k i. Warszawa
2004, s. 112) ma ten fragment „wymiar małego opowiadania kafkowskiego”.
Zob. W. B e n j a m i n, Franz Kafka. Z okazji dziesiątej rocznicy jego śmierci. W zb.: Nienasycenie,
s. 45, 52 (przeł. A. L i p s z y c).
Zob. M. Ż ó ł k o ś, Mikro-formy i makro-lęki. Owady jako wyzwanie dla animal studies. W zb.:
Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu. Red. A. B a r c z, D. Ł a g o d zk a. Warszawa 2015, s. 34–45.
Byłoby to przeciwstawienie zwierząt zedypalizowanych, a więc jednostkowych, sentymentalizowanych, antropomorfizowanych i stymulujących ludzki narcyzm, zwierzętom demonicznym, właściwym
sforom i afektom, które tworzą mnogość, jak powiedzieliby G. D e l e u z e i F. G u a t t a r i (Tysiąc
plateau. Red. merytor. i język. J. B e d n a r e k. Przedm. M. H e r e r. Warszawa 2015, s. 291).
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sugeruje, że tylko pisanie stanowiłoby ambiwalentne remedium na indywidualnie
doświadczaną rozterkę moralną: „Mógłbym to powiedzieć. Mogę też dręczyć się
tym – lub nie dręczyć – to właściwie ode mnie zależy” (D-2 52). Tym razem narracja
rozwija się spokojniej. Zaczyna się od żuka przewróconego przez wiatr i najwyraźniej
konającego. Gombrowicz konstatuje swoją absolutną inność od owada („Ja, olbrzym,
niedostępny mu swoim ogromem, który to ogrom czynił mnie dla niego nieobecnym”,
D-2 52), ale po niedługim namyśle ratuje go. Po czym widzi następnego w takich
samych opałach – i jego też ratuje. Uruchamia mu się imperatyw omalże kategoryczny: „jeśli już zacząłem to ratowanie, nie miałem prawa zatrzymać się w dowolnym
miejscu” (D-2 53). Gombrowicz ratuje kilkanaście, może kilkadziesiąt kolejnych,
szybko jednak uzmysławia sobie, że w imię takiej samej, z ducha kantowskiej moralności, kiedyś musi (może?) się zatrzymać, problem polega wszakże na tym, żeby
„była jakaś g r a n i c a, coś co mogłoby upoważnić [...] do zaprzestania [...]” (D-2 53).
Ale takiej granicy na horyzoncie nie było. Ta scena nie ma świadków. Jest tak najpewniej z powodów, które sugerowała autorka wstępu do amerykańskiego wydania
Ferdydurki, Susan Sontag: „gdy chodzi o oglądanie cudzego cierpienia, żadnego »my«
nie wolno uznawać za oczywiste”57. Gombrowicz zostaje sam ze sobą, jest odpowiedzialny wyłącznie przed sobą, skazany na podjęcie decyzji na własny koszt, ze
wszystkimi tego konsekwencjami. Dylemat w skrajnej postaci brzmiał jednak tak:
więc musi nadejść moment, w którym powiem „dość” i musi nastąpić ten pierwszy żuk nie uratowany.
Który? Który? Który? Co chwila mówiłem sobie „ten” – i ratowałem go nie mogąc się zdobyć na tę straszną, nikczemną prawie arbitralność – bo i dlaczego ten, dlaczego ten? [D-2 53]

W końcu Gombrowicz reaguje niespodziewanym, gładkim zawieszeniem w sobie empatii. Przyznaje się, iż poczuł obojętność i niechęć, wcześniej jeszcze wspomniał, iż osiągnął miejsce, w którym „człowieczeństwo musi wymiotować...” (D-2 52).
Nie jest to przypadek ani jakaś prowokacyjna manifestacja nihilizmu, ale najbardziej
bolesnej bezradności, co potwierdza Sontag pisząca, że kiedy człowiek nie może nic
zrobić w sytuacji dojmującego współczucia, „to ogarnia go nuda, cynizm, apatia”58.
Ma się rozumieć, nie bezradność – co najczęściej sugerowali dotychczasowi
komentatorzy i komentatorki – jest tu czymś najdotkliwszym, ale całkiem przeciwnie: konieczność podjęcia decyzji, decyzji, k t ó r e g o żuka uratować jako o s t a tn i e g o, k t ó r e g o zaś s k a z a ć na agonię i śmierć. Wydaje się jasne, iż wybór
jest konieczny, lecz zarazem w tym sensie niemożliwy, że każde rozwiązanie będzie
problematyczne59. Wymiar etyczny tej historii uruchamia się właśnie na płaszczyź57
58

59

S. S o n t a g, Widok cudzego cierpienia. Przeł. S. M a g a l a. Kraków 2016, s. 13.
Ibidem, s. 121. Warto dodać, że podobne emocje wzbudzały w G o m b r o w i c z u same myśli
o uporczywej odrębności zwierząt, aczkolwiek wpisywał je w kontekst najważniejszych swoich
zaciekawień:
„Mnie ku tym dołom, ku konfrontacji z koniem, żukiem, rośliną, pcha moje dążenie do »nawiązania
z niższością«. [...]
Ale – jakaś niechęć... Przyznam się – to mnie nudzi. Nie chce mi się o tym myśleć. I nie lubię,
prawie nie znoszę – wybierać się myślą poza królestwo ludzkie. [...]
Rozumieć naturę, oglądać ją, badać – to jedna sprawa. Ale gdy usiłuję podejść do niej, jak do
czegoś zrównanego ze mną wspólnością życia, które nas obejmuje, gdy chcę być ze zwierzętami,
z roślinami »na ty« – ogarnia mnie niechętna ospałość, tracę animusz, co prędzej wracam do mego
ludzkiego domu i zamykam drzwi na klucz” (D-2 38).
Tylko J a r z ę b s k i (Literatura jako forma istnienia, s. 173) trafiał w punkt: „nie sposób podjąć
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nie lektury i narracja Gombrowicza w sposób oczywisty dotyka tematyki krytyki
etycznej, podejmującej kwestie wyborów moralnych, których dokonują protagoniści literaccy i czytelnicy/czytelniczki w praktykach lekturowych, a także wrażliwości, empatii i powinności wobec rzeczywistości pozatekstowej60. Czytelnik/czytelniczka niejako tworzą inscenizację aktu problematycznej decyzji na własny koszt
ze wszystkimi tego konsekwencjami. Odgrywają powtórzenie, które nie jest powtórzeniem61. Dochodząc do momentu decyzji dziennikowego Gombrowicza, empatycznie przeżywają ów wybór ostatniego uratowanego żuka oraz myśli o kolejnym
żuku, który nie został uratowany. Czytelnik/czytelniczka mogą przystępować do
lektury z konkretnym bagażem przeświadczeń moralnych na temat zobowiązań
etycznych, różnic między człowiekiem a zwierzęciem etc. Opowiastka ta ma więc
władzę, żeby zdruzgotać kościec moralny czytelnika/czytelniczki, jest zdolna jednak
uruchomić przeżycie etyczne: uwrażliwienie na ból, refleksję nad zobowiązaniami
moralnymi, wątpliwości w sprawie istnienia uniwersalnej etyki, sympatię wobec
zwierząt itd. Ale to nie koniec. Decyzja staje się najbardziej dotkliwa, kiedy przebudzoną empatię wspiera wyobraźnia. To ważne: porządek fikcji utrudnia decyzję,
lecz czyni ją tym samym rzeczywistym wyzwaniem, prawdziwym wyborem, przydaje największego znaczenia lekturze etycznej. Fikcyjny namysł pozwala na zniuansowanie kwestii: ta konkretna istota, ten a nie tamten. Wyobraźnia pracuje dalej
i podsyła hipotetyczne scenariusze nieziszczonej, niemożliwej egzystencji, zapytuje: jakiej żuk był płci (czy one w ogóle mają płeć?), czy był młody czy stary, jakie
dotąd było jego życie (szczęśliwe czy pełne cierpienia), a jakie byłoby, gdyby nie
powzięta decyzja (niewykluczone, iż tylko pomyślne). Nie jest też tak, że jakaś
nieokreślona przyszłość może dać potwierdzenie. Nic podobnego. Przyniesie wzrastającą niepewność co do słuszności podjętego wyboru. Decyzje są brzemienne w skutki i konsekwencje, te zaś pozostają określone. To już kwestia realnej
odpowiedzialności za dokonany wybór. Widzimy tu następne argumenty, że potencjał afektywny opowieści sentymentalnej charakteryzuje się większą skutecznością perswazyjną i edukacyjną od normatywnego dyskursu na temat moralności62.
Wydaje mi się, iż Gombrowicz staje – i stawia czytelników/czytelniczki – przed
aporią, iście dekonstrukcyjną nierozstrzygalnością niesprowadzającą bynajmniej
wszystkiego, jak utrzymuje doksa powszechna niezaznajomiona dokładniej z dekonstrukcją63, do horyzontu wyrafinowanych tekstualnych igraszek, nieskazującą

60

61
62

63

suwerennej decyzji o czyimś »być albo nie być« i z pełną świadomością zaprzestać na którymś
konkretnym żuczku akcji ratunkowej”.
Zob. J. H i l l i s M i l l e r, Czytanie dokonujące odczytania. W zb.: Dekonstrukcja w badaniach literackich. Red. R. N y c z. Gdańsk 2000, s. 126 (przeł. P. W a w r z y s z k o). – N. C a r r o l l, Sztuka a krytyka etyczna. Przegląd najnowszych kierunków badań. „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2 (przeł.
J. Z i ę b a). Zob. też A. B u r z y ń s k a, Dekonstrukcja, polityka i performatyka. Kraków 2013,
s. 37–125.
Zob. D. A t t r i d g e, Jednostkowość literatury. Przeł. P. M o ś c i c k i. Kraków 2007, s. 130.
H i l l i s M i l l e r (Czytanie dokonujące odczytania, s. 126–127) podkreśla osobliwość związków
narracyjności i konkretności (w sensie: nieabstrakcyjności) w dyskursie etycznym. Nawiązując do
Kanta historii o człowieku składającym obietnicę, wyciągnie dekonstrukcjonistyczny wniosek: bez
opowieści nie ma teorii etyki, ale opowieść kwestionuje prawo moralne.
Nie tylko zresztą potoczna, bo np. R. B r a i d o t t i (Postludzkie, arcyludzkie. Ku nowej ontologii
procesualnej. Przeł. J. M a l i ń s k i. „Machina Myśli” 2018, s. 4. Na stronie: http://machinamy-
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na polityczną impotencję i niezamykającą możliwości wyboru i, w ogólności, refleksji etycznej, ale ją tak naprawdę otwierającą. Derrida w następujący sposób uzasadniał w książce Aporias swoje przywiązanie do tej kategorii:
greckie słowo „aporia” [...] wybrałem dawno temu [...], nie wiedząc wcale, dokąd zmierzam poza tym, że
wiedziałem, iż w tym słowie chodzi o „nie wiem, dokąd iść”. Musiało być w nim coś z nieprzekraczania,
braku przejścia, a raczej doświadczenia braku przejścia, doświadczenia tego, co się w tym braku przejścia wydarza i co fascynuje, paraliżując nas w tym rozdzieleniu w sposób, który niekoniecznie jest
negatywny: przed drzwiami, na progu, na granicy, na linii lub po prostu na krawędzi albo na skraju
tego, co inne jako takie. Byłaby to kwestia tego, co w sumie zdaje się blokować nam drogę lub zatrzymywać nas w miejscu, w którym n i e j e s t j u ż m o ż l i w e s t w o r z e n i e p r o b l e m u, żadnego
projektu bądź projekcji, tj. w miejscu, gdzie każdy problem czy problematyka staje się niemożliwa i gdzie
jesteśmy wystawieni, całkiem bezbronni, bez problemu i bez żadnej protezy, żadnego możliwego zastępstwa, osobliwie wystawieni w naszej absolutnej i absolutnie nagiej pojedynczości64.

Jest to pojęcie prawdziwie graniczne w tym sensie, iż stawia w obliczu transgresji, na krawędzi, w sytuacji przejścia i wyboru, w sytuacji najdosłowniej bezwyjściowej, w sytuacji totalnej niewiedzy, którą drogę wybrać. Bez zabezpieczeń ontologicznych i dyskursywnych, bez jakichkolwiek presupozycji gwarantujących powodzenie. Tu nie ma żadnego alibi w postaci uprzedniej wiedzy, którą można by się
posłużyć niczym poradnikiem albo kodeksem. A jednak sytuacja podobnego paraliżu to dla Derridy okoliczność niekoniecznie beznadziejna. On nie widzi już problemu – w sensie przede wszystkim etymologicznym. „Problēma” znaczyć może
zarówno „projekcję”, jak i „protekcję”, a zatem i postawienie przed czymś – projektem czy zadaniem, i ochronę. „Każda granica jest p r o b l e m a t y c z n a w tych
dwóch sensach”65 – powiada w związku z tym. Z kolei w pracy Darować śmierć
(Donner la mort) wykładał:
Taka jest aporia odpowiedzialności: w samym procesie t w o r z e n i a pojęcia odpowiedzialności
ryzykujemy niemożność jego akceptacji. Odpowiedzialność bowiem (nie odważymy się już mówić o „powszechnym pojęciu odpowiedzialności”) wymaga od nas dwóch sprzecznych postaw. Z jednej strony,
żąda wytłumaczenia, ogólnego odpowiadania-za-siebie w ogóle i wobec ogółu. Z drugiej strony, pragnie
wyjątkowości, absolutnej jednostkowości, a więc milczenia, tajemnicy i niepowtarzalności66.

To sytuacja Abrahama, który ofiarowuje Bogu swojego syna Izaaka. Tytułowe
darowanie śmierci oznacza pozbawienie życia w imię miłości, ale za cenę zdrady.
Moralność łączy się z tu z niemoralnością, odpowiedzialność z nieodpowiedzialnością. I przekroczeniem granic rozumu: „Chwila decyzji jest szaleństwem” – w związ-

64

65
66

sli.org/postludzkie-arcyludzkie-ku-nowej-ontologii-procesualnej-2/ ádata dostępu: 21 III 2020ñ)
pomawia Derridę o „celebrację niedecydowalności”.
J. D e r r i d a, Aporias. Transl. T. D u t o i t. Stanford, Calif., 1993, s. 12. Przy innej okazji francuski filozof stwierdził: „Decyzja może jedynie zaistnieć w przestrzeni przekraczającej obliczalny
program, który zniszczyłby wszelką odpowiedzialność, przekształcając ją w programowalny skutek
określonych przyczyn. Nie byłoby odpowiedzialności moralnej ani politycznej bez tej próby i tego
przejścia drogą nierozstrzygalności. Nawet jeśli decyzja wydaje się podjęta w sekundę, niepoprzedzona żadnymi rozważaniami, to jest ona ustrukturowana przez to d o ś w i a d c z e n i e i e k sp e r y m e n t n i e r o z s t r z y g a l n o ś c i” (J. D e r r i d a, Afterword: Toward an Ethic of Discussion.
W: Limited Inc. Ed. G. G r a f f. Transl. S. W e b e r. Evanston, Ill., 1988, s. 116).
D e r r i d a, Aporias, s. 12.
J. D e r r i d a, Darować śmierć. Komu darować. (Wiedzieć, by Nie Wiedzieć). W zb.: Czytanie Derridy. Red. B. M a ł c z y ń s k i, R. W ł o d a r c z y k. Wrocław 2005, s. 76 (przeł. K. L i s z k a, M. P a wl i k o w s k a).
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ku z tym za Kierkegaardem powiada Derrida67. Nieco dalej czytamy następujące
słowa:
Nie mogę odpowiedzieć na czyjeś wezwanie, prośbę, zobowiązanie czy nawet miłość, bez poświęcenia mu kogoś innego, innych innych. K a ż d y i n n y j e s t c a ł k i e m i n n y átout autre est tout autreñ.
Pojęcia inności [l’altérité] i jednostkowości konstytuują zarówno pojęcie zobowiązania, jak i odpowiedzialności. W rezultacie pojęcia odpowiedzialności, decyzji czy zobowiązania skazane są a priori na
paradoks, skandal, aporię. Paradoks, skandal i aporia same w sobie nie są niczym innym, jak ofiarą,
obnażeniem myślenia konceptualnego w jego granicach, w jego śmierci i skończoności68.

W rozmowie z Elisabeth Roudinesco autor Widm Marksa powiedział:
Ale tam gdzie przychodzi ten (to), kto (co) pozostaje do nadejścia, jestem narażony, powołany do
bycia wolnym i do decydowania według miary, której nie mogę przewidzieć, z góry określać, prognozować. [...] Stan decyzji ádécisionñ (decyzji, że t r z e b a i że trzeba wszędzie robić założenia) to doświadczenie owej nierozstrzygalności áindécidableñ, o której mówiłem właśnie pod postacią tego, „kto (co)
nadchodzi”. Jeśli wiem, co trzeba zadecydować, nie decyduję. Między wiedzą a decyzją wymagany jest
skok, nawet jeśli przed podjęciem decyzji trzeba wiedzieć najwięcej i najlepiej, jak to możliwe69.

W takim kontekście Derrida myśli o „postdekonstruktywistycznej cnocie”,
oznaczającej swoistą „odpowiedzialność p r z e d moją wolnością”70. Cnota ta jest
szczególnym, paradoksalnym rodzajem odpowiedzialności w heteronomii, wolności
bez autonomii i z otwarciem na to, co absolutnie nieprzewidywalne. Ten kto – lub
co – nadchodzi, nie musi być innym człowiekiem, bliskim albo bliźnim, może to być
„życie”, „widmo” w formie zwierzęcej czy boskiej (niebędące „zwierzęciem” lub „Bogiem”) bądź istota poza binarnymi, heteroseksualnymi rozróżnieniami.
Wydaje się, że podobną konfrontację inscenizuje Gombrowicz. Ból – powtarza
raz po raz – tak dla zwierzęcia, jak i dla człowieka pozostaje czymś niedostępnym,
wykluczającym możliwość interpretacji, co znaczy tu: usensownienia albo sublimacji (przykład stanowi chrześcijańskie rozumienie bólu jako czynnika duchowo
uszlachetniającego, z którym Gombrowicz polemizował m.in. w opowieści o Stepie,
stwierdzając rzecz zastanawiającą: „Jedyne, co nas łączyło z tym stworzeniem, to
zrozumienie bólu – ten smak znaliśmy” áD-2 46ñ)71. To, że chodzi tu o zwierzę, że
chodzi tu tylko o insekta, nie jest ważne, ponieważ bólu człowieka i zwierzęcia
Gombrowicz nie chce różnicować. Tu wybór pada na „robaki”, ale poprzednia opowieść dotyczyła konkretnego charta, mającego imię i wyjątkową relację z właścicielem. Gombrowicz bohaterami podobnej historii nie zdecydował się uczynić
swoich zwierzaków: Psinę albo kota Autostopa, z którymi pokazywał się na zdjęciach
67

68
69
70
71

Ibidem, s. 79. Warto wspomnieć, że z tych słów J. D e r r i d a (Cogito i historia szaleństwa. W: Pismo i różnica. Przeł. K. K ł o s i ń s k i. Warszawa 2004, s. 57) uczynił motto w słynnej polemice
z M. Foucault dotyczącej Historii szaleństwa w dobie klasycyzmu.
D e r r i d a, Darować śmierć, s. 81.
J. D e r r i d a, E. R o u d i n e s c o, Z czego jutro... Dialog. Przeł. W. S z y d ł o w s k a. Warszawa
2016, s. 79.
Ibidem, s. 77.
Wedle mojej wiedzy nikt dotąd tego nie zrobił, ale możliwość interpretacji kategorii bólu u Gombrowicza za pomocą Lacanowskiego terminu „Realne” jest oczywista. Zwłaszcza że J. L a c a n (The
Seminar. Cz. 7: The Ethics of Psychoanalysis 1959–1960. Ed. J.-A. M i l l e r. Transl. D. P o r t e r.
New York – London 1997, s. 20) łączy nakaz moralny z Realnym. Kategorię tę – rozumianą jako to,
co bezforemne, przygodne, asymboliczne, pozaludzkie, nieznośne, a co zawsze wraca na to samo
miejsce – zastosowałem do opisu „Niedojrzałości” (zob. B i e l e c k i, Widma nowoczesności, s. 44).
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(mimo że przedstawiając filozofię Kanta, nie wahał się uczynić przykładem hipotetyczne uśmiercenie swojej matki). Bez wątpienia byłaby to szczególna komplikacja,
która pomogłaby uniknąć impasu sugerowanego przez Derridę, kiedy to podnosząc
par excellence filozoficzny problem bycia widzianym nago pod prysznicem przez
swoją kotkę, kładł nacisk na to, że jest to jego kotka, prawdziwa, konkretna, niepowtarzalna, nie będąca figurą kota w ogólności albo kulturową alegorią, ani nieprzynależąca do Kafkowskiej zoopoetyki, ani nie pozwalająca się wpisać w filozoficzne, homogenizujące tendencje, które ujmują zwierzęta w kategoriach ogólnych,
niwelujących ich różnorodność (A 6, 32, 47–48, 59)72.
„Nie istnieje coś takiego jak zwierzę w ogólnej liczbie pojedynczej, odseparowane
od człowieka przez jedną niepodzielną granicę” (A 47) – przekonuje Derrida. W jakiejś
mierze z uogólniającej pułapki, w jaką wpędziła go metafora entomologiczna, Gombrowicz wywikłał się w opowieści o Stepie, gdzie decyzję podejmuje właściciel. Tylko
on może to zrobić i wybrać życie zamiast śmierci, mając nadzieję, iż pies wydobrzeje – aczkolwiek Gombrowicz sugeruje, że czyni to w imię pobudek narcystycznych
i egoistycznych, o czym czytamy w Heglowskiej retoryce Pana i Niewolnika, oraz
walki o uwielbienie lub uznanie. Wychodzi raczej na to, iż w żadnej ze wspomnianych
historii – o Stepie, o krowie, nawet o żukach, jeśli ma się na myśli, że najbardziej
problematyczny i dramatyczny moment to ten związany z koniecznością wyboru
między konkretnymi żukami, a także inne przygodne uwagi (np. w rekonstrukcji
polemiki Sørena Kierkegaarda z Georgiem Wilhelmem Heglem73) – Gombrowicz nie
wpisuje się w tradycję alegoryczną, w której zwierzęta występują w roli „uosobionych
abstrakcji”74, stanowiących w istocie figury cech ludzkich.
Gdyby chcieć nakreślić jakieś najbardziej prowizoryczne ramy etyki, jaką projektowałby tutaj Gombrowicz, to warto na wstępie zwrócić uwagę na kolejność
zdarzeń. Dziennikowy Gombrowicz na początku jest kimś, kto po prostu leży na
plaży, kto tym samym jakby usiłuje się zdystansować od innych i raczej nie ma
zamiaru przeżywać rozterek etycznych. Pojawia się jednak cierpiący żuk, po nim
następne. Najpierw jest więc przeczucie przejmującego, nieznośnego bólu, dopiero
potem przychodzi odruch moralny. Uwrażliwienie na ból stanowi coś, co wzywa
i prowokuje. Afektywne doznanie empatii, zaświadczenie czyjegoś bólu, są zatem
czymś uprzednim względem działania i namysłu moralnego – i dopiero ten mo72
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Polski pisarz antycypuje wiele z sugestii francuskiego filozofa. U Gombrowicza zwierzęta cierpią,
umierają i patrzą. Scena ukazująca Derridę zakłopotanego spojrzeniem kotki przywodzi na myśl
Gombrowicza skonfundowanego spojrzeniem krowy: „wstyd człowieczy wobec zwierzęcia. Pozwoliłem, żeby ona spojrzała na mnie i zobaczyła mnie – to nas zrównało – wskutek tego stałem się
także zwierzęciem [...]” (D-2 34). Nie jest to sprawa błaha, bo „spojrzenie [...] widzące” (D-2 36)
zwierzęcia oznacza, po pierwsze, uświadomienie sobie nagości (a więc przejście od zwierzęcości),
po drugie, pozbawienie człowieka uprzywilejowanego zmysłu, przynajmniej we wzrokocentrycznej
filozofii. Na ten temat pisze M. J a y (Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought. Berkeley – Los Angeles 1994). „Stawanie się zwierzęciem” u Gombrowicza
zauważył G. D e l e u z e (Literatura i życie. W: Krytyka i klinika. Przeł. B. B a n a s i a k, P. P i en i ą ż e k. Łódź 2016, s. 5).
Oto dwa z argumentów przeciwko uogólnieniom Hegla: „Ale ten abstrakcyjny koń to jest właśnie
koń, który nigdy nie istniał, w życiu mamy tylko tego, czy owego, zawsze konkretnego konia”
(W 277); „Ale taki koń nigdy nie istniał, gdyż każdy konkretny koń ma swoją barwę” (PW 83).
D. L. S a y e r s, O pisaniu i czytaniu utworów alegorycznych. W zb.: Alegoria. Red. J. A b r a m o ws k a. Gdańsk 2003, s. 22 (przeł. P. G r a f f).
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ment czyni Gombrowicza podmiotem etycznym. Doświadczenie Innego poprzedza
tu etykę, poprzedza zobowiązanie, poprzedza decyzję. Zobowiązanie polega wobec
tego na przejściu od podmiotowej autonomii do heteronomii doświadczenia Innego.
Inny pojawia się jako wyzwanie i zobowiązanie: w imię solidarności w bólu. Gombrowicza zatem – jak Benthama, a w odróżnieniu od wielu, wielu filozofów – nie
interesuje u zwierząt brak świadomości czy ich niezdolność do komunikacji, ale
przynajmniej nie są to wątpliwości najważniejsze; to zaś, co prawdziwie niewątpliwe i przez to zajmujące, stanowi wspólnota w doświadczaniu bólu. To jedyna podstawa, jaką potrafię dostrzec w zarysowanej sytuacji.
Gombrowicz nie tworzy żadnej hipostazy, żadnego imperatywu, żadnego uniwersalnego nakazu. Żadnego prawa moralnego obligującego do bezwarunkowej
pomocy. Nie tworzy teoretycznej abstrakcji w Innym, Inności czy czegoś w tym
stylu – choć zdarzało mu się posługiwać podobnymi kategoriami. Nie zostaje ustanowiony nawet jakiś podmiot etyczny, poprzedzający decyzję, raczej to przygodna
sytuacja wymusza decyzję i przez to kreuje performatywnie podmiot etyczny.
Wszystko to bardzo zgadza się z Gombrowiczowską filozofią interakcyjności. Nie
ma tu autonomicznego podmiotu Kanta, jest podmiot heteronomiczny, uwarunkowany sytuacyjnie i relacyjnie – doświadczeniem kogoś bezradnego, bezbronnego,
cierpiącego, kto nawet nie prosi o pomoc. Prawdopodobnie to przynosi dodatkowe
wyjaśnienie, dlaczego bohaterami historyjki stały się żuki, będące – jak człowiek –
czymś żywym, ale jednocześnie czymś maksymalnie odległym, jakąś elementarną,
prymitywną formą istnienia (może czymś na kształt greckiego dzoē, czyli nagiego
życia właściwego wszystkim bytom ożywionym), zredukowaną dodatkowo do traumatycznego doznania, które pozostaje jeszcze czymś przez Gombrowicza domniemanym, ale mimo to stanowi motywację do działania. Wszystko to potrzebne było
Gombrowiczowi, aby sformułować minimalną płaszczyznę relacji. Bez możliwości
czy wręcz pokusy jakiejkolwiek identyfikacji – pozytywnej w rodzaju utożsamienia
albo negatywnej w postaci odróżnienia75. Bez komunikacji, poznania, zrozumienia.
Bez ewentualności asymilacji, wspólnoty i sentymentalizmu. Nawet bez – jakkolwiek
to zabrzmi – poszanowania.
Dlatego język Kantowski: powinności, obowiązków, imperatywów, ale też uniwersalnego humanizmu, zupełnie nie przystaje do tej sytuacji. Impuls afektywny
musi się wydawać bardziej wiarygodny i autentyczny, ponieważ działanie wynikłe
z potrzeby jest więcej warte niż sprowokowane zobowiązaniem. Efektem będzie
myślenie o etyce, której nie da się wydedukować z czegoś uprzedniego względem
sytuacji wyboru, niemającej żadnego ugruntowania poza wrażliwością i empatią
powodowaną świadomością wspólnoty, która jest podatna na ból i cierpienie. Tak
jakby Gombrowicz intuicyjnie antycypował Derridy grę słów w tytule L’Animal que
donc je suis między dwoma znaczeniami „je suis” (a także z Kartezjańską formułą
„myślę, więc jestem”) – „jestem” i „podążam”; grę, która miała sugerować pierwszeństwo i zarazem bycie doświadczeniem formacyjnym zwierzęcia (sc. natury) dla człowieka (A 3). Tymczasem część gombrowiczologów powiela tradycyjne uprzedzenia
filozoficzne i na założeniu nieposiadania przez zwierzęta świadomości i ich niezdol-
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Gombrowicz nie wpada zatem w pułapkę mimetyzmu w doświadczeniu etycznym polegającą na
podwojeniu własnego wizerunku zamiast na relacji z Innym. Zob. B a d i o u, op. cit., s. 39.
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ności do komunikacji opiera przeświadczenia o tym, że Gombrowicz stabilizuje
opozycję między ludźmi a zwierzętami76. Jest to mniemanie błędne nie tylko dlatego, iż łatwo o dowody, że zwierzęta mają świadomość, złożone systemy komunikacji,
formy organizacji symbolicznej i struktury społeczne77, ani dlatego nawet, że właśnie
komunikację ludzką Gombrowicz przedstawia w swoich tekstach jako jedno wielkie
nieporozumienie albo coś właściwie niemożliwego – to m.in. zakładałem, pisząc
o antyhermeneutyce i hermeneutyce niemożliwej, ale przede wszystkim z tego powodu, iż Gombrowicz wcale nie żyruje takiej „prostej i opozycyjnej granicy między
Człowiekiem a Zwierzęciem” także w swoim dyskursie literacko-filozoficznym78.
Gombrowiczolodzy omawiający przygodę dziennikowego Gombrowicza na plaży nie zwracali uwagi – poza jednym wyjątkiem – na zamieszczony zaraz na następnej stronicy komentarz do całego zajścia. Nie jest on ani szczególnie czytelny, ani
konkluzywny. Ale już chyba wiadomo, że nie może być inny. Gombrowicz od początku tego fragmentu wykonuje niejasne gesty, lecz trudno nie widzieć w tym
przejawów najwyższego zakłopotania. Siedzi w cukierni na „rambli”, trwa dancing
i samba, i w tej atmosferze Gombrowicz usiłuje się rozluźnić po traumie plażowej.
Na darmo jednak. Myśli są obsesyjne, jak zwykle – dają się zanotować wyłącznie
w cudzysłowie i sprowadzają rzecz do „kompromitacji”, „nikczemności” i „bezsilności”. Wpisuje je Gombrowicz w dyskurs często u niego się pojawiający o „kiwaniu
na diabła”, zaraz wszakże nadmienia, że nie jest to stylizacja na jakąś zamierzchłą
demonologię, ale całkiem przeciwnie – przynależy do przyszłości. Gombrowicz
przyznaje się do porażki, wspomina o abdykacji ze sprawiedliwości, moralności
i ludzkości, ponieważ nie mógł sprostać ilości:

76

77
78

Zob. W. B o l e c k i, „Jak zachować się wobec krowy?” (Wstęp do bestiarium Witolda Gombrowicza).
Wstęp w: W. G o m b r o w i c z, Bestiarium. Wybór, układ W. B o l e c k i. Kraków 2004, s. 15–16. –
M. P. M a r k o w s k i, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura. Kraków 2004, s. 123, przypis 85.
Zob. J. B e d n a r e k, Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta. Warszawa 2017,
s. 120–135.
D e r r i d a, R o u d i n e s c o, op. cit., s. 92. Parę dowodów na tę nieufność Gombrowicza. Wczesny
tekst Z diariusza prywatnego Hieronima Poniżalskiego, z bohaterem, któremu odrzucono tekst
Człowiek-zwierzę (P 19). W autokomentarzu Postawa nowych autorów. Choromański, Gombrowicz, Rudnicki zacytowane są słowa Esquirola o człowieku, będącym „machiną z natury już bezrozumną, łączącą w sobie właściwości zwierzęcia i poety [...]” (P 135). To skojarzenie zwierzęcości
i poezji dochodzi do głosu także w metaforyce krytycznoliterackiej, np. w recenzjach twórczości
E. Szemplińskiej (P 139–141). Później jest nie inaczej. W kontekście traumy obozu koncentracyjnego G o m b r o w i c z rzuca uwagę: „Środki naszego obcowania z ludźmi są dotąd znikome. Straszna
samotność zwierząt, które zaledwie się porozumiewają... Ale człowiek? Niezbyt jeszcze oddaliliśmy
się od zwierząt i pojęcia nie mamy, czym może być wdarcie się drugiego człowieka w naszą jaźń
zamkniętą” (D-1 278). Pisarz we wspomnianej polemice z tradycją hippiczną człowieka nazywa
zwierzęciem. Żeby była jasność: Gombrowiczowi nie idzie o zlikwidowanie granicy między ludźmi
a zwierzętami, ale – myślę, że podobnie jak Derridzie (D e r r i d a, R o u d i n e s c o, op. cit., s. 96–97) –
o multiplikację różnic zacierających czystość tego nazbyt prostego podziału. G o m b r o w i c z
stwierdza np. prowokująco: „między człowiekiem a człowiekiem powstają różnice stokroć większe
niż w całym świecie zwierzęcym” (D-2 80). Z kolei w polemice dotyczącej traktowania zwierząt przez
chrześcijan używa przewrotnie argumentu religijnego – skoro człowieka i konia tworzył Bóg, to
wiosek z tego rozumowania musi być następujący: „Tak tedy koń z człowiekiem zlewają się w harmonii tego prapoczątku. Kontrast między nimi jest uleczalny” (D-2 37). Zob. M. P a ń c z a k, „Antynaturalizm” Gombrowicza, albo po co ekokrytyce pamięć o nowoczesności. „Przestrzenie Teorii”
2017, nr 28.
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Przepraszam! Ależ to równa się stwierdzeniu, że moralność jest niemożliwa. Ni mnie ni więcej. Gdyż
moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwością, a więc niemoralna. Ale ta ilość, ten ogrom ilości, skoncentrował się na jednym jedynym robaku,
którego już nie wybawiłem – na którym przerwałem. Dlaczego on akurat, a nie inny? Dlaczego ten jeden
musi płacić za to, że ich miliony? [D-2 54–55]

Podsumowuje kwestię tak oto:
W miarę rozmyślania nad tym [tj. nad wątpliwościami związanymi z okazywaniem litości] moje
samopoczucie staje się jakieś dziwne; mam wrażenie jak gdybym dysponował tylko moralnością ograniczoną... i fragmentaryczną... i arbitralną... i niesprawiedliwą... moralnością, która (nie wiem, czy to
jasne) jest z natury swojej nie ciągła, ale z i a r n i s t a. [D-2 55]

Forma zapisu nie jest, oczywiście, przypadkowa, a wykładnik stylistyczny
w postaci wyliczenia, zawieszanej i rwanej składni zdaje się obrazować trudności,
z jakimi wiąże się próba skodyfikowania wypracowywanej koncepcji moralności.
Trzeba to chyba rozumieć jako rezygnację z jakiejkolwiek kategoryczności i jako
zaniechanie czy odroczenie wszelkiej konkluzywności. Na podobną trudność zwracał uwagę Derrida, zastanawiający się nad dyskursem negatywności – który przypomina nb. teologię negatywną – w jaki wikła się myślenie o niemożliwym zobowiązaniu, i jak miałoby to myślenie znaleźć swoje afirmatywne przełożenie. Nieuchronność ta bierze się z konieczności uniknięcia wszelkiej krzepiącej pozytywności:
dobrego sumienia, subiektywnej pewności, a także wsparcia w postaci wiedzy albo
teorii, ponieważ jako takie wykluczają się one z sytuacją absolutnego ryzyka związanego z prawdziwą obietnicą, z realnym zaangażowaniem i odpowiedzialną decyzją79. Użyte przez Gombrowicza kategorie, określające jego koncepcję moralności,
są zagadkowe. „Ograniczona”, „fragmentaryczna”? Zrozumiałe, że nie chodzi mu
o konstatację „bankructwa uniwersalnej etyki” – to nazbyt oczywiste dla każdego,
kto nie jest fundamentalistą moralnym czy fanatycznym kaznodzieją. Nie idzie tym
bardziej o instrukcję w rodzaju: którego żuka uratować. Ani o uspokojenie, że
wszystkie żuki (całego świata) nie sposób uratować 80. Wręcz odwrotnie, żadne
pocieszenie nie jest tu możliwe. Gombrowicz nie namawia do cynizmu, nie głosi
niemożliwości empatii albo zarzucenia idei pomocy czy odpowiedzialności. Przeciwnie, decyzja o pomocy stanowi odruch, zobowiązanie do czegoś oczywistego. Na
tym jednak oczywistości się kończą.
Gombrowicz nie daje recepty, ale inscenizuje same ogólne warunki i procedurę decyzji etycznej. Moralność „ziarnista”, „nieciągła” i „niesprawiedliwa”?81 Sądzę,
że byłaby ona w dosłownym, opisowym, a nie wartościującym sensie relatywistyczna. Przedstawiona przez Gombrowicza sytuacja problematyzuje rozróżnienia na to,
co altruistyczne i egoistyczne, odpowiedzialne i nieodpowiedzialne, sprawiedliwe
i niesprawiedliwe. Czyż dziennikowy „Gombrowicz” w owej scenie nie jest bliski tej

79
80

81

Zob. D e r r i d a, Aporias, s. 19.
W kategoriach „ironicznej pointy”, sprowadzającej scenę do konstatacji niemożności pomocy
wszystkim cierpiącym, czyta zakończenie tej sceny w innym swoim tekście S. C h w i n („Matnia”
Gombrowicza. W: Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni. Gdańsk 2010, s. 380).
Z koncepcjami Rorty’ego i Baumana „ziarnistą” moralność Gombrowicza łączył A. S z a h a j (Ironia
i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm. Wrocław 2002,
s. 215).
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szczególnej sytuacji, w jakiej znajdował się Abraham: jest bowiem tak samo jednocześnie absolutnie odpowiedzialny i absolutnie nieodpowiedzialny – odpowiedzialny wobec absolutnego zobowiązania pomocy, odpowiedzialny wobec każdego uratowanego żuka, i absolutnie nieodpowiedzialny w momencie przerwania pomocy
i względem pierwszego nieuratowanego żuka82. Mimo to widzę w tym próbę wyjścia
poza reaktywność, tzn. poza konstytuowanie pozytywności na tle uprzedniej negatywności („żuk nieuratowany”), nie zaś jakiejś obłędnej arytmetyki nieustępliwości
i skuteczności („żuki uratowane”), ale w afirmacji decyzji i konieczności powodowanej wspólnotą doświadczenia. To w tym momencie opowiastka Gombrowicza jest
najbardziej dotkliwa. Decyzja okazuje się zatem tyleż niemożliwa, co konieczna.
Niemożność podjęcia bezproblemowej decyzji oznacza warunek możliwości podjęcia
decyzji. Aporetyczność rozwiązania dylematu nie stanowi rezultatu jego złożoności,
ale warunek możliwości wyboru. Kiedy wybór jest oczywisty, to w istocie nie jest
wyborem. Z prawdziwym wyborem mamy do czynienia wyłącznie wówczas, gdy
każdy werdykt okazuje się wątpliwy. Obowiązuje tu etyka niedająca się sprowadzić
do uniwersalnych zasad, jakichś ogólnych imperatywów. Nie jest to zatem sytuacja,
w której samoświadomy podmiot, znajdujący wsparcie w systemie metafizycznie
umocowanych presupozycji moralnych, dokonuje suwerennego wyboru między
tym, co dobre, a tym, co złe, tym, co właściwe, a tym, co niewłaściwe, tym, co rozumne, a tym, co nierozumne. Zostaje bez procedury działania, protokołu powinności, kodeksu wartości. To implikuje wyjście poza pozorną oczywistość rozwiązania, poza złudną jednoznaczność wyboru, poza oszukańczą pewność samoświadomości. Pewna jest tylko konieczność wzięcia odpowiedzialności za dokonany wybór,
a czasem i nieznośna, nieredukowalna wątpliwość, czy on był słuszny, która pozostanie już na zawsze.
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TOWARDS HERMENEUTICS AND IMPOSSIBLE ETHICS KAFKA AND GOMBROWICZ
The article interprets the famous scene from Witold Gombrowicz’s Dziennik (Diary) in which the writer
saves beetles on a beach. The episode is discussed in a comparative context (a similar scene in Kafka’s
diary), philosophical (Kantian morality), and theoretical (Derrida and animal studies). Following the
argumentation offered in the article, Gombrowicz challenges the attempts at creating universal morality and suggests his own ethics in which the crucial meaning is given to the issues of individual decisions and personal responsibility.
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Wydaje mi się, że Gombrowicz byłby bliski myśleniu S. C r i t c h l e y a (Nieustające żądanie. Etyka polityczna. Przeł. R. D o b r o w o l s k i, M. G u s i n. Wrocław 2006), dla którego doświadczenie
etyczne poprzedzone zostaje działaniem moralnym, ponieważ stanowi jego siłę motywacyjną. Na
początku jest niemożliwe żądanie i postawa zaangażowania, które w nieredukowalnie nieautentycznym i ekscentrycznym podmiocie tworzą rozdźwięk, będący w istocie głosem sumienia – dalekim jednak od nietzscheańskich i freudowskich konotacji. Dlatego C r i t c h l e y pisze o „etyce
niewygody”, będącej „hiperboliczną etyką opartą na internalizacji niemożliwego do spełnienia żądania etycznego”, a także o „wygórowanym żądaniu nieskończonej odpowiedzialności” z pełną
świadomością, że temu żądaniu nikt „nigdy nie sprosta” (ibidem, s. 32, 92).
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PAWEŁ HUELLE – CZYTANY Z WALTEREM BENJAMINEM*
Protagonista debiutanckiej powieści Weiser Dawidek Pawła Huellego 1 to uosobienie tajemnicy i nierozwiązywalnej zagadki – nie tylko dla narratora. Również interpretatorzy tego tekstu nie są zgodni, gdy idzie o odczytywanie tytułowej postaci; świadczą o tym różne przypisywane jej znaczenia, które nierzadko trudno ze
sobą pogodzić.
Prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnione i najtrafniejsze interpretacje
znajdziemy w pracach Przemysława Czaplińskiego. Poznański literaturoznawca
umieścił powieść w nurcie nostalgii, który według niego charakteryzuje polską literaturę lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku2. Rzeczywiście, jako
centralny topos powieści Huellego można postrzegać wspominanie utraty, i to na
kilku płaszczyznach: dorosły narrator pamięta Dawida Weisera, towarzysza cudownych zabaw dzieciństwa, który zniknął w tajemniczy sposób. Poprzez wspomnienia
o Weiserze powraca nie tylko do swojego dzieciństwa, ale również do Gdańska lat
pięćdziesiątych. Sam Weiser również jest figurą pamięci. Opowiada dzieciom o historii niemieckiego Gdańska, a jego własna, mało znana biografia, wpisuje się
w historię Shoah.
Aby omówić znaczenie tych wspomnień w powieści Huellego, kilku interpretatorów posługuje się pojęciem tożsamości: poprzez pamięć o Dawidzie Weiserze
narrator poszukuje świadomości siebie. Według François Rosseta narrator pyta
o Weisera, chcąc dowiedzieć się czegoś o sobie3, Czapliński zaś traktuje powieść
Huellego jako jeden z tych utworów literackich, „dla których zagadnieniem podstawowym była kwestia tożsamości”4. Poszukiwanie własnej tożsamości postrzegane
jest ponadto jako próba odnalezienia się Polaka w Gdańsku, w mieście, które
*

Artykuł stanowi nieco zmienioną i rozszerzoną wersję niemieckiego artykułu Paweł Huelle gelesen
mit Walter Benjamin, który ukazał się w zb.: In officio amicitiae: Andreas Lawaty dem Grenzgänger
und Freund zum 65. Geburtstag. Hrsg. K. R u c h n i e w i c z, S. T r o e b s t, M. Z y b u r a. Dresden
2018. Za redakcję polskiego tłumaczenia dziękuję pani prof. UAM dr hab. M a ł g o r z a c i e Z d un i a k - W i k t o r o w i c z.
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P. H u e l l e, Weiser Dawidek. Gdańsk 1987.
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w pewnym stopniu było dla niego kulturowo obce. Poprzez pytanie „kim jest Weiser”
narrator zastanawia się nad swoją tożsamością – polskiego gdańszczanina5.
Jan Błoński z kolei czyta powieść również jako część nurtu literackiego, który
charakteryzuje „szukanie czy odtwarzanie jednostkowej i zbiorowej tożsamości”,
ale interpretuje ten utwór w innym kontekście:
Poddana pustoszącej presji reżimu, który człowieka upraszczał, ujednolicał, można by powiedzieć
nihilizował... literatura szukała ratunku w korzeniach, w historii, w przeszłości. Stąd moda na Kresy,
Habsburgów, Żydów... na to, co inne, własne6.

Z tej perspektywy w postać Dawida Weisera można wpisać nadzieję na inne
życie, bohater ten może uosabiać wartości i ideały, których brakowało w socjalistycznej Polsce. Błoński zadał nawet pytanie, czy Weisera da się odczytać jako
parabolę polityczną:
Czy on nie jest przypadkiem Solidarność, ten cały Weiser? Pomyślcie, gdzie, kiedy, skąd się wziął,
czego chciał i kogo nie lubił... I jak się pod ziemię zapadł, kto go szuka? Nie, nie, na pewno tak nie jest,
nie rób Pan z ludzi wariatów, panie Błoński! Pewnie że nie jest. Ale przecież trudno nie dosłyszeć rozmaitych drażliwych rezonansów tej powieści...7

Weiser jako uosobienie kulturowego Innego staje się w powieści znakiem obietnicy szczęśliwego życia. Przemawia za tym także pewien pre-tekst (przed-tekst,
intertekst) Weisera Dawidka, a mianowicie utwór Mój przyjaciel Meaulnes Henriego Alaina-Fourniera8, który to utwór wskutek tego, że analizując inspiracje powieści Huellego, przywoływano głównie takie dzieła Güntera Grassa, jak Kot i mysz oraz
Blaszany bębenek, zszedł w badaniach na nieco dalszy plan. Wydaje mi się on
jednak istotny, ponieważ Alain-Fournier opisuje w jego pierwszej części spotkanie
w szkole młodych ludzi z nowym uczniem, który staje się dla nich uosobieniem
niezwykłego życia. Ze zbliżoną sytuacją mamy do czynienia w powieści Huellego,
gdzie pierwszoosobowy narrator, opowiadający później o owym wyjątkowym spotkaniu z Weiserem, ulega wielkiej fascynacji tajemniczym przybyszem.
Analizując utwór Huellego, Lothar Quinkenstein zwrócił uwagę na związek
między pamięcią a myśleniem o przyszłości. Pisał, że w końcowej sekwencji powieści „daremne poszukiwanie Weisera przedłuża się jak niekończąca się spirala”,
wyobrażona jako „ciągłe, bezsilne powtórzenie”9. Nadzieja na powrót Weisera nie
zostanie spełniona, lecz będzie przesuwana w nieokreśloną przyszłość, pozostanie
już poza narracją.
Z perspektywy narratora Weiser przyjmuje cechy oczekiwanego zbawiciela.
Narrator przypomina sobie sen, w którym, niczym w scenie apokaliptycznej, para5
6

7

8
9

R o s s e t, op. cit., s. 125.
Czarna dziura lat osiemdziesiątych. O literaturze ostatniej dekady dyskutują: Jan Błoński, Tadeusz
Nyczek, Jerzy Jarzębski, Marian Stala oraz – ze strony redakcji „TP” – Jerzy Pilch. „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 13, z 1 IV, s. 4.
J. B ł o ń s k i, Duch powieści i wąs Stalina. W: Wszystko, co literackie. Pisma wybrane. Wybór,
oprac. J. J a r z ę b s k i. T. 1. Kraków 2001, s. 373. (Pierwodruk: „Tygodnik Powszechny” 1987,
nr 44).
Zob. T. K o m e n d a n t, Sny na jawie. „Twórczość” 1992, nr 1, s. 103.
L. Q u i n k e n s t e i n, Entzifferte Geschichte. Bild und Funktion der Stadt bei Günter Grass, Bolesław
Fac, Stefan Chwin, Paweł Huelle und Jerzy Limon. Poznań 1998 (nieopublikowana praca doktorska),
s. 120.
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frazującej wizję proroka Daniela10, Weiser ukazał mu się jako Mesjasz. Błoński
nawiązuje do tej wizji w stwierdzeniu: „Najwłaściwsze jest [...] dla Weisera odniesienie mesjańskie”11. Ta perspektywa interpretacyjna poparta zostaje elementami
chrystologicznymi, takimi jak imiona chłopców przypominające apostołów (Szymon,
Piotr i prawdopodobnie Paweł) czy piknik w przeddzień zniknięcia Weisera. Analiza tychże wątków doprowadziła Krzysztofa Gajewskiego w artykule poświęconym
utworowi Huellego do konkluzji: „W powieści Weiser Dawidek, jej bohater tytułowy,
stanowi figurę Chrystusa”12. Także Marek Zaleski odczytuje postać Weisera jako
„figurę sacrum”, podkreśla jednak, że „to sacrum niekoniecznie z tradycji chrześcijańskiej czy judaistycznej”, lecz raczej „sacrum pierwotne”13.
Na tle tych tez interpretacyjnych ważne wydaje mi się pytanie o to, w jaki sposób można przy lekturze Weisera Dawidka zbudować most myślowy prowadzący
od pamięci historii jako przeżycia straty (strat) bądź jako traumy do obietnicy
szczęśliwej przyszłości, a nawet do mesjanizmu, zatem most między doświadczeniem
historycznym i religijnym.
Taką możliwość dają nam tezy Waltera Benjamina zawarte w jego pracy O pojęciu historii. Ten ostatni tekst myśliciela, który pozostał fragmentem, szkicem,
a uważany jest za jego „filozoficzno-polityczny testament”14, został napisany zimą 1939/40 i stanowi reakcję filozofa nie tylko na wybuch drugiej wojny światowej,
ale także na „szok wywołany paktem Hitler–Stalin”15. W swych historyczno-filozoficznych tezach Benjamin spogląda więc na historię z perspektywy porażki i krytykuje wywodzącą się z oświecenia liniową koncepcję postępu, która charakteryzuje
również myśl marksistowską, materializm historyczny i programy polityczne ruchu
robotniczego. Przeciwstawia tej koncepcji figurę myślową, za której pomocą da się
uchwycić przełamanie kontinuum historycznego, czyli momentu, kiedy, według
Benjamina, możliwa jest rewolucyjna zmiana i inna/nowa przyszłość. Ideę postępu
charakteryzuje on za pomocą słynnej interpretacji grafiki Paula Klee Angelus Novus
jako „anioła historii”:
Twarz zwrócił ku przeszłości. Gdzie n a m ukazuje się łańcuch wydarzeń, o n widzi jedną wielką
katastrofę, która nieustannie piętrzy gruzy i ciska mu je pod nogi. Chciałby może się zatrzymać, pobudzić umarłych i złączyć to, co rozbite. Lecz od raju wieje wicher, który zaplątał mu się w skrzydła i jest
tak potężny, że anioł nie może już ich złożyć. Wicher ten gna go niepowstrzymanie w przyszłość, do
której zwrócony jest plecami, podczas gdy przed nim po samo niebo rosną zwaliska gruzów. To, co my
nazywamy postępem, to t e n właśnie wicher16.

10
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Zob. M. P a r z y c h, „Weiser Dawidek”. Klucz do twórczości Pawła Huellego. Studia. Białystok 2016,
s. 89.
B ł o ń s k i, op. cit., s. 371–372.
K. G a j e w s k i, „Weiser Dawidek” jako opis doświadczenia religijnego. „Teksty Drugie” 2004,
nr 1/2, s. 299.
M. Z a l e s k i, Czarna dziura. W: Formy pamięci. Gdańsk 2004, s. 97.
M. B r o d e r s e n, Walter Benjamin. Frankfurt am Main 2005, s. 129.
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też K. S a u e r l a n d, Od Diltheya do Adorna. Studia z estetyki niemieckiej. Warszawa 1986,
s. 140–141.
W. B e n j a m i n, O pojęciu historii. W: Konstelacje. Wybór tekstów. Wstęp A. L i p s z y c. Kraków
2012, s. 316 (przeł. A. L i p s z y c).
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Przeszłość rysuje się tu Benjaminowi jako katastrofa, jako nagromadzenie
gruzów, pozostałości zniszczeń, przemocy i wojen. Myślenie historyczne ukierunkowane na postęp łączy się z utożsamieniem się ze zwycięzcami, władcami, natomiast opowieści pokonanych, przegranych są zapomniane, wyparte, odesłane
w niebyt. Benjaminowi chodzi jednak właśnie o tę stłumioną przeszłość. „Materialista historyczny”, za którego sam się uważa, nie może widzieć teraźniejszości
wyłącznie jako części kontinuum historii, jako (pustego, do wypełnienia przez nas)
okresu przejściowego między wczoraj a lepszym jutrem. Teraźniejsza chwila musi
reprezentować stłumioną przeszłość, „zapamiętać” ją. „Anioł historii” nie jest w stanie zatrzymać się w czasie, aby „pobudzić umarłych i złączyć to, co rozbite”. Benjamin tworzy inny model, pozwalający myśleć o teraźniejszości, w której kontinuum
historii zostaje przełamane. Filozof opiera się przy tym na mesjańskiej idei cechującej judaizm, dla Żydów bowiem „każda [...] sekunda była małą furtką, przez
którą mógł wkroczyć Mesjasz”17. Nie „anioł historii”, ale Mesjasz może „pobudzić
umarłych i złączyć to, co rozbite”. Moment, w którym przywróci w teraźniejszość
to, co zostało wcześniej wyparte, Benjamin opisuje jako moment „mesjańskiego
powstrzymania biegu wydarzeń”18. Sam proces zapamiętania uciemiężonej przeszłości, domagania się pamięci o przegranych Benjamin ujmuje w słowie „Eingedenken”, które według Adama Lipszyca można tłumaczyć jako „ruch pomnienia
czy upomnienia się”19. Jak podkreśla Stefano Marchesoni, w rozumieniu Benjamina „Eingedenken” „nie polega na przypomnieniu sobie treści pamięci, lecz na niezamierzonym i niespodziewanym wtargnięciu w teraźniejszość potencjału drzemiącego w przeszłości, tzn. ostatecznie na ż ą d a n i u / w e z w a n i u wskazującym na
przyszłość”20. Moment pamięci i przerwania kontinuum historycznego jest jednocześnie momentem rewolucyjnym. Benjamin mówi o „rewolucyjnej szansie w walce na rzecz uciśnionej przeszłości”, o tym, że my – jak uczy „tradycja uciśnionych” –
żyjemy w sytuacji, którą można nazwać stanem wyjątkowym i że naszym zadaniem
jest „wprowadzenie rzeczywistego stanu wyjątkowego”21.
Choć refleksja historyczno-materialistyczna zapewne nie była bliska Huellemu,
istnieją uderzające podobieństwa między myślą Benjamina o czasie zastoju jako
momencie mesjanistycznym, w którym wraca wyparta przeszłość nosząca ze sobą
potencjał zbawczy, a powieścią Weiser Dawidek. Spotkania dzieci z Weiserem przypadają na jedno lato, kiedy czas zwykły zatrzymuje się. Śmierć ryb w Zatoce Gdańskiej powoduje, że dzieci nie mogą spędzać wakacji tak jak zawsze nad morzem i ze
swoimi zabawami przenoszą się na zaniedbany niemiecki cmentarz, miejsce o charakterze transgranicznym, gdzie przekraczają próg między teraźniejszością a przeszłością. Czas zastoju przybiera wymiar apokaliptyczny. Ten wątek podkreślają
wypowiedzi duchownych, interpretujących klęskę żywiołową jako karę za grzeszne
17
18
19

20
21

Ibidem, s. 323.
Ibidem, s. 321–322.
M. O l e s i k, Lipszyc: Celan – język i Zagłada. Rozmowa z A. Lipszycem. „Dziennik Opinii. Krytyka
Polityczna” 2013, nr z 18 XI. Na stronie: http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/kultura/20131117/lipszyc-celan-jezyk-i-zaglada (data dostępu: 5 V 2020).
S. M a r c h e s o n i, Walter Benjamins Konzept des Eingedenkens. Über Genese und Semantik einer
Denkfigur. Berlin 2016, s. 294.
B e n j a m i n, op. cit., s. 322, 315.
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życie, a „Żółtoskrzydlaty”, uciekinier ze szpitala psychiatrycznego, publicznie głosi
kazania o bliskim Sądzie Ostatecznym. Weiser ujawnia się w tej sytuacji jako uosobienie tłumionej przeszłości i jej mesjańskiego wymiaru.
Motyw wstrzymanego czasu można odnaleźć nie tylko w fabule powieści, ale
także na poziomie narracji. Czytelnik nie dowiaduje się o współczesności narratora prawie niczego, wiemy jedynie, że jest on skupiony na poszukiwaniu prawdy
o Weiserze, wypełniony pamięcią i tęsknotą za jego powrotem. Czas narracji można
uściślić jako początek lat osiemdziesiątych i tym samym kojarzyć z rzeczywistym
stanem wyjątkowym w Polsce: stanem wojennym lat 1981–1983. Ponieważ jest to
także czas, w którym powieść została napisana22, wolno nawet zaryzykować stwierdzenie, że Huelle opowieścią o apokaliptycznym lecie przeciwstawił realnemu stanowi wojennemu, rozbiciu Solidarności – inny stan: stan zastoju, w którym stłumiony Nieobecny przyjmuje wymiar mesjański. Tak jak Benjamin zarysował swoje
tezy historyczno-filozoficzne w obliczu politycznej porażki, również Huelle napisał
Weisera Dawidka w sytuacji przegranej. Późniejsze wspomnienie autora o tym, iż
zdjęcie Chrisa Niedenthala z 14 grudnia 1981, przedstawiające warszawskie kino
„Moskwa” z napisem „Czas Apokalipsy” (tytułem filmu F. F. Coppoli), stało się
„jedną z pierwszych – niezwykle popularnych – ikon stanu wojennego”23, dowodzi,
że brutalne zakończenie procesu demokratyzacji, rozpoczętego w sierpniu 1980,
postrzegano w kategoriach apokalipsy. O przypisywaniu zaginionemu Weiserowi
roli zbawiciela mówi nie tylko sen, w którym bohater ukazuje się jako Mesjasz
walczący z apokaliptycznymi bestiami. Strzelanie dzieci do makiet z podobiznami
Hitlera, Stalina i znienawidzonego nauczyciela przyrody M-skiego sygnalizuje ponadto związany z pojawieniem się Weisera element oporu przeciwko totalitaryzmowi i opresyjnej władzy.
Również w innych tekstach Huellego do spotkań narratora z obcą kulturowo
przeszłością dochodzi w momentach, gdy przerywany jest regularny bieg czasu.
Takie otwierające się na historię okna czasowe można znaleźć m.in. w opowiadaniach Stół (droga w historię zaczyna się od problemu: stół, nabyty kiedyś od Niemca, nie nadaje się już do użytku i trzeba kupić nowy) oraz Winniczki, kałuże, deszcz
(tutaj okno czasowe pojawia się wraz ze zwolnieniem z pracy ojca narratora). Z kolei w Przeprowadzce opóźnia się transport mebli do nowego mieszkania i rodzina
narratora niespodziewanie musi zostać dłużej w pokoju wynajętym po wojnie
w dawnym niemieckim domu. Narrator, 4- lub 5-letni chłopiec, w tej sytuacji zastoju nagle znajduje w sobie odwagę: mimo zakazu matki pójdzie do byłej właścicielki domu, której gra na fortepianie fascynowała go od dawna. Podobnie jak
w Weiserze Dawidku przeszłość staje się w tym opowiadaniu znakiem obietnicy
szczęścia – niespełnionej i przez to wskazującej na czas poza narracją: wśród utworów, które niemiecka sąsiadka gra bohaterowi, brakuje właśnie jego ukochanej
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Powieść ukazała się, co prawda, dopiero w roku 1987, Huelle zakończył ją jednak już w 1984 roku.
O związkach między pierwszymi próbami pisania a doświadczeniem Solidarności i stanu wojennego zob. P. H u e l l e, „Interesuje mnie zmyślenie i forma”. Rozmowa „Pulsu” z Pawłem Huelle. „Puls”
1991, nr 3, s. 40–44.
P. H u e l l e, W cieniu Conrada. W zb.: Księga Janion. Oprac. Z. M a j c h r o w s k i, S. R o s i e k.
Gdańsk 2007, s. 383.
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melodii. Pewnego wieczoru rodzice tańczyli do tej melodii, marząc o podróży poślubnej, do której nigdy nie doszło. Protagonista nazywa ów utwór „melodią czerwcowego wieczoru” i jest pewny, że to „melodia miłosna”. Od sąsiadki nie dowie się
jednak, kto ją skomponował, a na koniec opowieści pomyśli: „nigdy się już tego nie
dowiem”24.
Tak więc, podobnie jak w Weiserze Dawidku, kulturowo obca przeszłość uosabia tęsknotę za szczęściem i spełnieniem. Moim zdaniem, wrażenie, że późniejsze
teksty Huellego tracą magię, wynika z faktu, iż spotkanie z przeszłością i jego
znaczenie dla bohatera-narratora nie zostaje w nich przedłużone w otwartą, nieznaną przyszłość, poza fabułę narracyjną; innymi słowy – że utwory te nie pozostawiają już pustego miejsca, które może wypełniać tęsknota za Nieobecnym.
Przykład tego stanowi powieść Śpiewaj ogrody z 2014 roku. Narrator odwiedza
swoją byłą niemiecką sąsiadkę Gretę Hoffmann, najpierw kilka razy w jej domu,
później w domu starców, i pyta ją o przeżycia z przeszłości. Spotkania te sięgają
również w przyszłość, gdyż bohater utrwala je potem w swej sztuce, a dokładniej:
we własnej kompozycji („partyturze”). Jako taką kompozycję charakteryzuje wreszcie sam tekst powieści. W jej zakończeniu powie:
Tak, zacząłem pisać moją partyturę właśnie od tej sceny [...]. Rozpisałem motyw altowiolisty Foxa
na kilka stron, lecz przecież nie mógł ogarnąć tej historii, płynnie przechodzić z jednego miejsca do
drugiego [...]. Odłożyłem go i teraz umieszczam na końcu, choć miał być na początku25.

Katastrofy historyczne XX wieku występują w powieści Śpiewaj ogrody w dużo
większym stopniu niż w Weiserze Dawidku. Utwór opowiada o czasach nazistowskich, prześladowaniach Żydów i Słowian, o śmierci w obozach koncentracyjnych,
deportacjach, przymusowym wysiedleniu i utracie ojczyzny. Przeszłość ta nie nosi
jednak „sekretnego wskaźnika, który odsyła ją ku zbawieniu” w rozumieniu Benjamina26. Huelle przeciwstawia jej bowiem sztukę, wrażliwość estetyczną, a także
miłość i empatię. W powieści brakuje natomiast wymiaru przyszłości; obietnica
szczęścia nie jest rzutowana w nieznaną przyszłość, ale spełnia się w twórczości
artystycznej, w sztuce mówiącej o tym, czego nie ma. Przywołany w tytule motyw
ogrodu, który zatrzymuje zaginioną przeszłość w jednym obrazie, ma tu zasadnicze
znaczenie. Frazę „Śpiewaj ogrody” zawiera początek jednego z Sonetów do Orfeusza
Rainera Marii Rilkego (2, 21):
Śpiewaj ogrody, których nie znasz, serce moje, jak w szklane
naczynia wlane ogrody, jasne, nieosiągalne27.

Tytuł ten nawiązuje równocześnie do dwóch wspomnianych w powieści ogrodów:
ginącego po wojnie parku przy domu Grety Hoffmann oraz galicyjskiego, opuszczonego ogrodu babci narratora. Oba miejsca można odczytać jako obrazy przeszłości,
nieosiągalnej dla bohatera-narratora, a przez to przybierającej dlań arkadyjskie

24
25
26
27

P. H u e l l e, Opowiadania na czas przeprowadzki. Londyn 1991, s. 51.
P. H u e l l e, Śpiewaj ogrody. Kraków 2014, s. 318.
B e n j a m i n, op. cit., s. 312.
R. M. R i l k e, Sonety do Orfeusza: pomyślane jako epitafium dla Wery Ouckama Knopp. Przekł.,
wstęp M. J a s t r u n. Kraków 1961, s. 75.
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cechy. To, co utracone, jest w nich zamknięte niczym w pięknym medalionie.
W momencie, kiedy dostrzega podobieństwo babci i byłej niemieckiej sąsiadki,
czyli więź między obiema kobietami i ich ogrodami, narrator po raz pierwszy myśli
o „własnej partyturze”, w której będzie zapisywał spotkania z Gretą.
Przedstawione przeze mnie rozważania pokazują, że „sonda” Benjaminowska
może przyczynić się do głębszego zrozumienia twórczości Pawła Huellego. Pozostaje jeszcze pytanie, czy Huelle inspirował się Benjaminem. Sądzę, że jest to możliwe,
ponieważ ten niemiecko-żydowski filozof był silnie obecny w „kolektywie myślowym”
(Ludwik Fleck) krytycznych intelektualistów w Polsce w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Tezy historiozoficzne
Benjamina ukazały się w 1975 roku w pierwszym polskim wydaniu jego esejów
Twórca jako wytwórca, zredagowanym przez poznańskiego germanistę Huberta Orłowskiego. We wstępie do tego tomu czytamy m.in., że Benjamin nie brał
pod uwagę pewnych aspektów istotnych dla myśli marksistowskiej28. Odchylenia
od marksizmu mogły nadać jego esejom szczególną aurę i budzić zainteresowanie,
co potwierdza recenzja Adama Zagajewskiego, który określił książkę jako dzieło
„marksisty z drugiej strony frontu ideologicznego”29. Leszek Kołakowski w trzeciej
części swojej książki Główne nurty marksizmu, wydanej w Paryżu w latach 1976–
1978, odnosząc się do historyczno-filozoficznych tez Benjamina, podkreślił właśnie
zawartą w nich krytykę pojęcia postępu i marksistowskiej idei historii, prowadzącej
do jakiegoś stanu idealnego. Pisał też o „dziurze w czasie”, przez którą wchodzi
Mesjasz:
Benjamin miał silne konserwatywne poczucie trwałości przeszłości i usiłował je godzić z rewolucyjną wiarą w nieciągłość dziejów. Sam kojarzył tę ideę nieciągłości z tradycją żydowskiego mesjanizmu
i wbrew marksizmowi uważał, że eschatologia czysto immanentna nie jest możliwa, że eschaton nie
może zjawić się jako naturalna kontynuacja dotychczasowego potoku zdarzeń, ale musi wkroczyć przez
jakąś dziurę w czasie, właśnie jak Mesjasz30.

Komentarze te, zawarte w bardzo znanym dziele Kołakowskiego, które do roku 1989 mogło być publikowane tylko na emigracji i w niezależnych wydawnictwach
w Polsce, musiały czynić eseje Benjamina szczególnie atrakcyjnymi dla osób myślących krytycznie. Twórczość Benjamina była również tematem na seminarium Marii
Janion na Uniwersytecie Gdańskim31, w którym uczestniczył młody Paweł Huelle.
Rozmowa z Günterem Grassem w czerwcu 1981 pokazuje natomiast, że jednym
z tematów, którymi interesowali się uczestnicy tego seminarium, była krytyka Heglowskiej koncepcji postępu32.
Wyjątkowy w twórczości Huellego wybór żydowskiego bohatera, z jakim mamy

28
29
30
31
32

Zob. J. K m i t a, wstęp w: W. B e n j a m i n, Twórca jako wytwórca. Wybór H. O r ł o w s k i. Przeł.
H. O r ł o w s k i, J. S i k o r s k i. Poznań 1975, s. 5–10.
Cyt. za: R. R ó ż a n o w s k i, Walter Benjamin po polsku – aspekty recepcji. „Zbliżenia Polska–Niemcy” 1994, nr 1, s. 23.
L. K o ł a k o w s k i, Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład. T. 3. Paryż 1978, s. 351.
Odmieńcy. Wybór, oprac., red. M. J a n i o n, Z. M a j c h r o w s k i. Gdańsk 1982, s. 433. – Osoby.
Wybór, oprac., red. M. J a n i o n, S. R o s i e k. Gdańsk 1984, s. 355, 376, 383.
Grass, Hegel i Syzyf. Dyskusja w: Günter Grass i polski Pan Kichot. Napisała i zebr. M. J a n i o n.
Gdańsk 1999, s. 9–10.
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do czynienia w powieści Weiser Dawidek, może również wskazywać na Benjaminowskie inspiracje gdańskiego pisarza. Kreację tej niezwykłej postaci można zatem wytłumaczyć nie tylko pamięcią o traumatycznej przeszłości, ale także nawiązaniem do mesjanistycznego myślenia opartego na religii żydowskiej.
Abstract
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DZIEŁO – HORYZONT DZIAŁAŃ EDYTORSKICH
Gdy Paweł Bem opublikował w 2016 roku artykuł Dlaczego polskie edytorstwo
naukowe nie istnieje1, rozważałem napisanie tekstu, który można by uznać za
wyraz sprzeciwu wobec tego dobitnego i (do dzisiaj tak uważam) niesprawiedliwego
w swej konkluzji głosu. Wówczas stwierdziłem jednak, że ani mój dorobek, ani
temperament polemiczny nie upoważniają mnie do przyjęcia roli pierwszego obrońcy edytorstwa naukowego w Polsce. Niemniej prowadziłem z tym stanowiskiem
swoje prywatne debaty, szukałem argumentów, kolekcjonowałem przykłady, a także próbowałem lepiej zrozumieć i racje, i cele Bema. Przez kolejne cztery lata nikt
z moich koleżanek i kolegów nie odpowiedział na ten tekst wprost. Polskie edytorstwo naukowe (istniejące, a jakże, i to istniejące w postaci krytykowanej przez
autora) zajęte było przygotowywaniem rozmaitych wydań, z mniej lub bardziej
hermetycznymi rozważaniami, ale nie uzasadnianiem własnego istnienia. Tymczasem wraz z końcem roku 2020 pojawił się kolejny głos, który można potraktować
jako wyraz poglądu zasadniczo zgodnego z przekonaniami Bema. Zmierzch edycji
krytycznych? autorstwa Marii Prussak podejmuje bardziej szczegółową niż w przypadku pierwszego tekstu problematykę, lecz w swojej wymowie jest z nim jednomyślny2. Sądzę, że wystąpienie to nie może się spotkać z milczeniem.
Drugi ze wspomnianych artykułów ma w tytule znak zapytania, co odbieram
nie jako świadectwo wątpliwości, bo autorka przedstawia swoje racje i poglądy
w sposób jednoznaczny, ale jako zaproszenie do dyskusji o edytorstwie naukowym.
Przyjmując to zaproszenie, bynajmniej nie zamierzam odpierać kolejnych zarzutów,
rozliczać autorów z terminologii (o której uporządkowanie słusznie upomina się
Bem) czy drobiazgowo sprawdzać argumentów, które pod adresem tzw. tradycyjnego edytorstwa formułują owi badacze. Raczej potraktuję ich tezy jako pretekst
do powiedzenia czegoś, co uznaję za podstawę teoretyczną własnych prac edytorskich. A jest to podstawa zupełnie różna od tej zaproponowanej przez oboje autorów.
Taki rodzaj prowadzenia sporu uważam za bardziej produktywny. Niekiedy będę
musiał wyraźniej odnieść się do rzeczonych artykułów, ale nie celem dyskredytowania moich poprzedników. W nauce klarowne formułowanie własnych przekonań
zawsze musi jednak do jakiegoś stopnia odbywać się w opozycji do innych poglądów.
Kluczowym punktem odniesienia dla Bema i Prussak jest orientacja metodolo-

1
2

P. B e m, Dlaczego polskie edytorstwo naukowe nie istnieje. „Teksty Drugie” 2016, nr 1.
M. P r u s s a k, Zmierzch edycji krytycznych? „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 4.
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giczna, którą określają oni jako „tradycyjne edytorstwo”, a którą uważają za niemożliwą obecnie do utrzymania, wręcz za szkodliwą dla studiów nad literaturą. Chodzi
im o edytorstwo, w którym podejmuje się działania zmierzające do tego, by ustalić
jeden, wolny od błędów, zgodny z intencją twórczą autora tekst dzieła literackiego.
Innymi słowy, swój sprzeciw badacze ci wyrażają nie pod adresem każdego edytorstwa uprawianego w Polsce, lecz tylko pod adresem edytorstwa przyjmującego za
podstawę dokumenty literackie i zmierzającego do opracowania kanonicznej wersji
tekstu. Zarzuty Bema i Prussak opierają się na dwojakich argumentach – wynikających z aktualnego stanu edytorstwa i teoretyzujących refleksji edytorskich oraz
ze szczegółowej wiedzy na temat historii konkretnych problemów wydawniczych.
Mimo różnic oba stanowiska mają ważny punkt wspólny, wprawdzie nieujawniany
wprost, ale dający się łatwo rozpoznać. Zidentyfikujemy go, gdy przyjrzymy się zarówno krytykowanym przez Bema i Prussak rozstrzygnięciom, jak i aprobowanym
przez nich rozwiązaniom wydawniczym. Tym wspólnym mianownikiem jest kryzys
pojęcia dzieła literackiego, którego miejsce zajmuje pojęcie dokumentu literackiego.
Moim zdaniem, to stąd właśnie bierze się intensywna krytyka tezy o możliwości
uchwycenia tekstowej tożsamości dzieła literackiego.
Utwór literacki pozostaje w nieoczywistej łączności z tekstem, ze „swoim” tekstem3.
(Chciałbym to „swoim” napisać bez cudzysłowu, ale na razie chyba lepiej tak to
zostawić.) Paradoksalność tego związku widać, gdy dokładnie przyjrzymy się aktowi lektury. Dzieło literackie możemy poznać wyłącznie dzięki tekstowi. Nie ma
znaczenia rodzaj nośnika; odczytane czy odsłuchane – wszyscy poznajemy to samo
dzieło tak długo, jak długo odczytywana bądź odsłuchiwana jest ta sama sekwencja znaków językowych. Poznajemy to samo, ale poznajemy inaczej. W idealnej
sytuacji nieuchronne odrębności w poznawaniu dzieła pojawiają się dopiero na
kanwie lektury, wynikają z różnych konkretyzacji i odmiennego rozumienia, spowodowane są różną wrażliwością, różnym wykształceniem czy doświadczeniem
czytelników. Nierzadko zachodzą jednak sytuacje, gdy w dziele, konstytuującym
się w odbiorze na podglebiu tekstu, coś jest nie tak. Czytamy tekst, obcujemy
w swoim umyśle z dziełem, ale wracamy ze sfery dzieła do tekstu, bo coś wzbudza
nasz niepokój. Powracamy do tekstu, by zweryfikować to coś, potwierdzić lub zmodyfikować. Tak jest np. wtedy, gdy nasza lektura potyka się o omyłkę.
Wybrałem ten właśnie problem do zaprezentowania mojego stanowiska,
ponieważ został on wspomniany przez Prussak. I jest to chyba jedno z ważniejszych,
bo symptomatycznych miejsc w jej wywodzie:
Pojęcie błędu – z wyjątkiem oczywistych literówek – jak od początku podkreślali to świadomi tekstolodzy, jest subiektywne, bo podporządkowane indywidualnemu odczuciu i językowej kompetencji
osoby oceniającej tekst pod tym kątem4.

3

4

Wiele lat temu zacząłem na własne potrzeby naukowe adaptować określone propozycje z zakresu
teorii dzieł literackich. Istotną inspiracją dla tych przemyśleń była praca T. K u l a s a Edytorstwo
dzieł literackich w świetle filozofii Romana Ingardena („Roczniki Humanistyczne” 2003, z. 1).
Uważny czytelnik bez trudu znajdzie w moim artykule odniesienia do koncepcji Ingardena, nie
będę ich więc opatrywał rodowodem.
P r u s s a k, op. cit., s. 34.
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Podany przez autorkę przykład takiej sytuacji pozwolę sobie jednak zastąpić
przykładem mi bliższym, a chyba też bliższym nam wszystkim, bo nie tak odległym
czasowo. Oto późny wiersz Anny Kamieńskiej zatytułowany Plan miasta:
To miasto jest planem miłości
na tej ulicy mnie spotkałaś
tu śnieg połączył nasze usta
tu się żegnaliśmy
i patrzyłeś za mną długo
tu pobrały się nasze drogi
tu zamieszkały nasze dłonie
tu biegłam do ciebie w chorobie
tu wiozłam cię raz ostatni
tu się ukryłeś przede mną
tu nie przestaję cię szukać5.

Czy w drugim wersie mamy do czynienia z literówką? Czy zamiast „spotkałaś”
nie powinno być „spotkałeś”? Rzecz ta ma pierwszorzędne znaczenie dla zrozumienia utworu. Ponieważ nie udało mi się odnaleźć żadnego autorskiego przekazu tego
tekstu, a jedynym dostępnym jest pośmiertny druk książkowy z formą „spotkałaś”,
przy rozstrzyganiu tej kwestii pozostaje intelektualna gra z możliwymi wariantami,
a ostatecznie lektura subiektywna, tj. podporządkowana indywidualnemu odczuciu
odbiorcy. Dla mojego wywodu nie jest aż tak istotne, żeby sformułować tutaj w tej
sprawie jakąkolwiek konkluzję6. W konkretnej edycji, jeśli tylko ma to być edycja
tradycyjna w rozumieniu Prussak i Bema, decyzję trzeba byłoby jednak podjąć:
albo zmienić na „spotkałeś”, albo zostawić „spotkałaś”. Dla mnie ważne jest teraz
samo dostrzeżenie specyficznego ruchu. Tekst jest punktem wyjścia w poznawaniu
wiersza. W wierszu odnajdujemy miejsce, które stawia nam opór w rozumieniu.
A od rozumienia zależy sposób, w jaki wydamy wiersz. Próbujemy ów opór złamać,
dopuszczając domysł, że mamy w tekście do czynienia z omyłką literową. I decydujemy, czy wraz ze zmianą litery ów opór znika, a rozumienie nas satysfakcjonuje. Możemy jednak przekuć opór w nieoczywiste zrozumienie utworu, a formę
„spotkałaś” zakonserwować w tekście. Bez względu na decyzję i jej zmaterializowany w tekście efekt nieuchronnym etapem w procesie poznawania utworu jest ruch
wstecz. Najpierw był to ruch od tekstu do dzieła, od materialnej tekstowej konkretności ku intencjonalnie bytującemu, wykraczającemu poza tekst dziełu. Później
od tego idealnego dzieła znów w stronę tekstu, by się upewnić: istotnie „spotkałaś”?
Jeśli zdecydujemy się na meliorację tekstu, uczynimy to ze względu na domniemany porządek dzieła. Jeśli zaniechamy poprawki, to również ze względu na domysł –
że dzieło tego nie potrzebuje. To ów idealny kształt dzieła wymaga od nas (lub nie
wymaga) korekty w tekście. Czynnikiem tym nie jest rozbisurmaniona wola edytora.
Zwróćmy uwagę, że raczej trudno przyznać omówionej zmianie taką samą zasadność
jak domysłowi, iż w Planie miasta czwarty wers („tu się żegnaliśmy”) powinien zostać
5
6

A. K a m i e ń s k a, Plan miasta. W: Poezje zebrane. Red. W. K r u s z e w s k i. T. 3. Lublin 2020,
s. 384.
Wskazanemu w tym wierszu problemowi poświęciłem artykuł napisany wraz z grupą studentów i doktorantów: E d y t o r s t w o K U L, „Plan miasta” – późny erotyk Anny Kamieńskiej i jego
(nad)interpretacja („eleWator” 2020, nr 2).
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zastąpiony przez: „tu się pożegnaliśmy”. Wygląda na to, że owe dwa porządki, tekstowy i związany z dziełem, warunkują się wzajemnie. Ich uzgodnienie jest w podobnych sytuacjach probierzem jakości prac edytorskich. To w ten sposób ostatecznie
weryfikujemy, czy koniektura jest właściwa i czy tekst ustalony przez edytora został
ustalony poprawnie. W gruncie rzeczy tak właśnie postępowała Zofia Stefanowska,
przywołana w artykule Prussak, wskazując przykład edytorskiego błędu we fragmencie o liściu czy liściach na czole jednej z Mickiewiczowskich postaci7.
Przedstawiony tutaj w uproszczeniu ruch towarzyszący lekturze – ruch bardzo
często doświadczany w pracy edytorskiej – pozwala potwierdzić wątpliwości Prussak
i ujrzeć ten zasadniczy problem we właściwym świetle, ale też w całym skomplikowaniu: nawet identyfikacja oczywistej literówki może nie być oczywista. Chciałbym
jednak podkreślić, że zaniechanie działania i rezygnacja z jakiegokolwiek komentarza wcale nie unieważni tego kłopotu. Przed subiektywnością w pracy z utworami literackimi po prostu nie ma ucieczki8. Najbardziej podstawowe, wydawałoby
się, czynności edytorskie zawsze są uwikłane w konkretyzację i w interpretację,
a więc w to, jak postrzegamy świat dzieła, nie tekstu. A dzieje się tak dlatego, że
choć takie działania materializują się w tekście dzieła, podejmowane są ze względu
na coś, co się do tego tekstu nie sprowadza. Z drugiej strony, to coś nie jest skazane na pastwę swobodnych skojarzeń. Owa subiektywność jest wyraźnie powściągana przez obiektywność zapisu utrwalonego w konkretnym dokumencie.
Wielość ujęć właściwej postaci tekstowej dzieła nie oznacza więc ich zupełnej
dowolności. Weryfikują je: dokumentacja literacka, znajomość języka autora, jego
zwyczajów pisarskich, praktyk wydawniczych określonego miejsca i czasu, kontekst
historyczny... Mnogość detali, które trzeba przyswoić, i kontekstów, które trzeba
uruchomić, aby uprawdopodobnić decyzję edytorską czy jej zaniechanie, z trudem
daje się wpisać w jeden algorytm postępowania. Ale czy w związku z istnieniem
owego horyzontu subiektywności postulowane przez Bema i Prussak edytorstwo
dojrzałe, wyrosłe z etapu naiwności dzięki przyswojeniu zachodnich prac teoretycznych, zawstydzone swoimi dotychczasowymi potknięciami, winno odrzucić ideał
tekstu ustalonego krytycznie? Moim zdaniem – nie.
Jak rozstrzygnąć, czy dany domysł jest uzasadniony, czy rzeczywiście mamy
do czynienia z omyłką, a zaproponowana przez nas lekcja (to kolejny, równie nieoczywisty krok) jest poprawna, zgodna z wolą twórczą autora? Uzyskujemy tę
możliwość dzięki właściwie skonstruowanej nocie edytorskiej i dzięki towarzyszącej
decyzjom wydawniczym dokumentacji przedstawionej w rejestrze odmian. Czytelnicy otrzymują całą edycję, nie tylko część zawierającą tekst dzieła. Wszystkie zebrane w niej informacje są po to, żeby czytelnik niczego nie musiał brać na wiarę,
żeby mógł sprawdzić choćby owe miejsca zawieszone wyłącznie na subiektywnych
przeświadczeniach edytora. Edycja krytyczna jako całość jest, a przynajmniej winna być, nie tylko naczyniem dostarczającym tekst dzieła, lecz i narzędziem pozwa7
8

P r u s s a k, op. cit., s. 36, przypis 24.
Termin „subiektywność” rozumiem tak, jak zaproponował to S. J u d y c k i w Epistemologii (t. 1.
Poznań–Warszawa 2020, s. 179–183). W moim najgłębszym przekonaniu sądy dotyczące dzieł literackich mogą być wyłącznie subiektywne epistemologicznie. Nie oznacza to jednak (o czym dalej),
że są niesprawdzalne.
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lającym zweryfikować poprawność skonstruowania tego tekstu. Rejestr odmian nie
służy więc temu, żebyśmy mogli zrekonstruować na jego podstawie dokument.
Oryginalnego dokumentu (co słusznie zauważa Prussak) nie zastąpi nic, więc jeśli
kogoś on interesuje – zaprośmy taką osobę do archiwum albo dajmy jej możliwie
najwierniejszą kopię dokumentu.
Sądzę, że za podejściem podkreślającym niemożność przekroczenia porządku
dokumentalnego skrywa się nieporozumienie. Cele edytorstwa naukowego m o g ą
być realizowane w procesie krytycznego ustalania tekstu dzieła. Nie m u s z ą! Bem
zupełnie słusznie upomina się o inny model uprawiania dyscypliny. Ale nie mogę
się zgodzić na wykluczenie możliwości uprawiania tradycyjnego edytorstwa. Ponieważ jednak dzieło bytuje intencjonalnie, nieuchronnie oznacza to poznawczy subiektywizm. Skoro zaś od subiektywizmu nie ma ucieczki, niech to będzie chociaż
subiektywizm sprawdzalny, a ostatecznie: falsyfikowalny. W przypadku właściwie
skonstruowanej edycji krytycznej jest to możliwe, a ewentualny brak weryfikacji
obciąża wówczas odbiorcę, nie edytora. Jeśli zaś takiej części w edycji nie ma,
oznacza to, że edycja została źle przygotowana. Ale nie należy z tego wyciągać
wniosku, że edycja krytyczna tekstu dzieła literackiego, edycja, dla której kluczowa
jest koncepcja kanonu tekstowego, jest w ogóle niemożliwa.
Konkludując ten etap prezentacji moich sądów o edytorstwie naukowym, zapytam: czym wobec tego jest ów Święty Graal edytorstwa naukowego, kanon tekstowy? Jeśli intencja autorska, błąd i omyłka, emendacja i koniektura – kategorie
niezbędne do zrealizowania tak pomyślanego projektu naukowego – są mocno zależne od indywidualnego osądu, trzeba stwierdzić, że tekst dzieła będzie miał zawsze
status hipotetyczny. To jednak nie znaczy, że edytorstwo, które taką hipotezę stawia w centrum swoich dociekań, traci status naukowy. Paradoksalnie, jest dokładnie na odwrót. To właśnie tekst dzieła jako hipoteza badawcza, a nie jako wierne
odwzorowanie zapisu z dokumentu, jest gwarantem naukowego charakteru naszej
dyscypliny. Tak rozumianej hipotezie badawczej służą wszystkie czynności angażujące kompetencje pismoznawcze, bibliograficzne, biograficzne, językoznawcze,
literaturoznawcze, tekstologiczne, historyczne... a choćby i botaniczne.
W pracy nad tekstem ustalonym krytycznie wydawca musi sobie uświadamiać,
jakie są granice dzieła. Edytorzy formułują odpowiedź na pytanie o te granice
w sposób praktyczny: przygotowując tekst. Z części sygnałów tekstowych pochodzących z podstawy druku rezygnują, inne sygnały konserwują. Konsekwencje dla
dzieła, z jakimi wiążą się te czynności, widać choćby wtedy, gdy przyjrzymy się
procedurom, dla których hasłem wywoławczym jest modernizacja. Przetransliterowanie zapisu z dokumentu, zachowanie wszystkich znaków z podstawy najczęściej
nie wystarcza, aby dzieło mogło być poznawane właściwie. Kilkakrotnie przeprowadziłem ze studentami proste prace ćwiczeniowe pozwalające zauważyć, że fragment, w którym ja widzę jedynie świadectwo oddziaływania dawnej normy interpunkcyjnej czy ortograficznej, słabo przygotowani czytelnicy traktują jako miejsce
znaczące, nawet bardzo znaczące. I że rozkwita wtedy tysiąc nadinterpretacji wynikających z ignorancji, nie zaś ze znajomości realiów epoki, w której powstał dany
dokument. Z roku na rok coraz częstsze są też sytuacje – ma to związek z coraz
płytszym zakorzenieniem młodszego pokolenia w kulturze druku i właściwych dla
niego konwencjach – że np. dłuższy wers poetycki, który nie mieści się w jednym
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rządku pisma, wobec czego złamany został w dwa rządki, traktowany jest jak dwa
wersy. Im dana konwencja graficzna odleglejsza od naszych czasów, tym większe
pole do nieporozumień. A rolą wydawcy naukowego przygotowującego edycję krytyczną nie jest konserwowanie osobliwości techniki drukarskiej czy redakcyjnej,
ale tylko (i aż) tego, co ma związek z porządkiem dzieła.
I tu nawet wzmocniłbym sformułowane przez Prussak uwagi dotyczące modernizacji. Moim zdaniem, warstwa brzmieniowa stanowi integralny element
dzieła literackiego bez względu na to, czy chodzi o poezję, czy o prozę, i niezależnie
od tego, czy dana forma jest poprawna z punktu widzenia historii języka i na tle
dzisiejszej normy. Warstwa ta jest zorganizowana właściwie (pomijam ewidentne
omyłki, o których wspomniałem wcześniej), jeśli jest autoryzowana, a więc jeśli
można ustalić, że dany zapis został bezpośrednio lub pośrednio zatwierdzony przez
autora. Cechę tę w znakomitej większości sytuacji można dość dobrze określić na
podstawie świadectw zewnętrznych wobec danego dokumentu i na podstawie
studiów wewnętrznych. Choćby dlatego zmiana Norwidowskich form „koketeria”
i „mystyka” na „kokieteria” i „mistyka” nie może być we współczesnej edycji uznana nawet za modernizację, ale za deformację, powodowaną źle rozumianą troską
o dobro autora Assunty. Dlatego np. przygotowując edycję krytyczną wiersza [Nad
wodą wielką i czystą], powinniśmy zostawić formy z akaniem: „Ta woda widzę
dokoła”, wbrew Stanisławowi Pigoniowi i Czesławowi Zgorzelskiemu, którzy optowali za zmienieniem zapisu i za wersją: „Tę wodę widzę dokoła” 9. Używam określenia „zmienianie”, nie „poprawianie”, bo w oryginalnych, przywołanych tu zapisach
nic nie jest złe. Jest odmienne. To tylko nasz zmysł językowy, szlifowany przez
ogólnopolskie, wszechobecne media i przez system edukacji skrojony wedle jednego wzorca, każe nam to dostosować do powszechnie akceptowalnej dziś formy.
Podobnie w dziedzinie przestankowania. W wielu znanych mi dziełach z wieku XIX znaki przestankowe wprowadzone są niezgodnie z obowiązującymi dziś
regułami, ale pilnowanie się ich podczas lektury pozwala przeczytać utwór tak, jak
autorzy chcieli, żeby on wybrzmiewał. I nie trzeba tu przywoływać wielkiej sztuki
poetyckiej i kłopotów wydawniczych choćby z Norwidowską interpunkcją. Nawet
w publicystycznych Rachunkach Józefa Ignacego Kraszewskiego pełno jest znaków,
które na pierwszy rzut oka są dla nas niezrozumiałe: cztero- i pięciokropki, podwójne pytajniki i podwójne wykrzykniki, myślnik poprzedzony średnikiem... W normalizowaniu takich miejsc przez wydawcę jest coś nie tyle z pychy, nie tyle nawet
z ignorancji, ile z mylnego rozpoznania interesu czytelnika. Zastępowanie takich
(przyznajmy to uczciwie) kłopotliwych dziś dla odbiorców miejsc formami mieszczącymi się w nudnym nowoczesnym horyzoncie oczekiwań wypacza dzieło w całym
bogactwie jego brzmieniowego i retorycznego zorganizowania. Z Mickiewicza nie
róbmy Jacka Dehnela, a z Kraszewskiego – Krzysztofa Ibisza! Ułudą jest przekonanie, że owe zbędne działania na języku przybliżą naszych klasyków współczesnemu
pokoleniu10.

9

10

S. P i g o ń: Dwie właściwości gwarowe w języku Mickiewicza. „Język Polski” 1949, nr 5; Jeszcze
o akaniu Mickiewicza. Jw., 1960, nr 4. – A. M i c k i e w i c z, Wiersze 1829–1855. Oprac. Cz. Z g or z e l s k i. Wrocław 1981, s. 327. Dzieła wszystkie. T. 1, cz. 1.
Na marginesie... Nie tak dawno usłyszałem od polonisty o imponującym dorobku i uznanej w po-
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Brzmi to trochę jak manifest, więc pozwolę sobie wrócić do wyłożonej już tezy
o tekście kanonicznym jako hipotezie badawczej. Właściwe rozumienie dzieła literackiego pozwala wyznaczyć granice ingerencjom edytorskim. Jeśli uznamy błędnie,
że dzieło literackie to po prostu określone kwantum informacji semantycznej, nic
nie powstrzyma deformacji polszczyzny, w jakiej te dzieła zostały uformowane.
Jeśli błędnie odróżnimy to, co pod względem językowym czysto konwencjonalne,
od tego, co obciążone funkcją dziełotwórczą, ryzykujemy, że pozbawimy dzieło jego
istotnego wymiaru, bez którego przestaje ono być tym właśnie dziełem, o którego
poznanie zabiegamy. Podałem przykłady natury fonetycznej i interpunkcyjnej, ale
rzecz dotyczy też np. graficznej organizacji utworów poetyckich. Trudno dziś kwestionować, że dzieła poetyckie to w jakiejś mierze także utwory graficzne, obliczone
na to, że w druku będą się w specyficzny sposób prezentować naszemu wzrokowi11.
Tej warstwie również należy się odpowiednia pieczołowitość. A w związku z tym ani
systemowe zaniechania, ani niczym nieograniczona inwencja nie są dobrymi wyjściami. Dzieło literackie należy przedstawić graficznie tak, aby oddać jego istotny
rys w tym zakresie.
Przygotowany przez edytora krytycznie tekst dzieła nigdy nie powinien być traktowany jako ustalony ostatecznie i bezspornie. Bo co, jeśli po latach się okazuje, że
ustalony przez wydawcę tekst jest trudny do utrzymania? Choćby tekst Pana Tadeusza (przykład podany przez Prussak), w którym między „zająca” a „charty”
zamiast „psów” edytor wstawił „pył”. Co wtedy? Przyjmujemy wówczas inną hipotezę, taką, w której tego „pyłu” nie ma. Taką, która lepiej służy uniwersum dzieła.
I ma ona swój walor tak długo, jak długo ktoś przekonująco nie uzasadni innej
postaci tekstowej Mickiewiczowskiego arcypoematu. W tego rodzaju przypadkach
sfalsyfikowana hipoteza trafia po prostu na karty historii naszej dyscypliny. I tyle.
Tak właśnie działa nauka. Ale nie należy z takich sytuacji wyciągać wniosku, że
tekst ustalony krytycznie jest ideałem utopijnym. Historia edycji klasycznych
utworów w literaturze polskiej dowodzi, że można zrekonstruować porządek dający się opisać jako linia doskonalenia naszego rozumienia tekstu dzieła, a nie jako
chaotyczne majaczenie szalonych umysłów. Zestawmy choćby kolejne edytorsko
ważne publikacje Vade-mecum Cypriana Norwida. Czy naprawdę jedyne, co z tego
zestawienia wynika, to wzbudzająca konfuzję feeria fantazji edytorskich? Czy nie
widać tu przede wszystkim stopniowego narastania świadomości edytorskiej, formułowania i falsyfikowania kolejnych propozycji badawczych, a w efekcie – stopniowego pomnażania wiedzy pewnej o tekstowej tożsamości cyklu? I piszę o wiedzy
wykrystalizowanej w edycjach tego zbioru, nie o artykułach na jego temat.
Ale rzeczywiście, nierzadko mamy do czynienia z trudną do uzasadnienia od-

11

lonistyce pozycji, autora licznych prac wydawniczych, że modernizacja musi być zgodna z istniejącym aktem o charakterze prawnym, z polską normą dekretującą zakres modernizacji tekstów
dawnych. Nic bardziej błędnego. W modernizacjach materializuje się fragment tezy badawczej. Ta
zaś nie zależy od prawodawcy, choćby działającego w najlepszej wierze. Modernizacja nie jest
czynnością, która bez szkody dla dzieła może być wykonywana przez maszynę czy przez przeszkolonego dyletanta. Stawką jest tu nie uniknięcie wyroku skazującego, ale prawda o dziele, o autorze,
o epoce.
Zob. np. W. S a d o w s k i, Wiersz wolny jako tekst graficzny. Kraków 2004.
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miennością. Taki jest koszt pracy naukowej nad dziełem literackim. Ujmę to inaczej,
odwołując się do słów, które kiedyś usłyszałem od Józefa Ferta. Powtarzam je, bo
uznaję ich słuszność: każde pokolenie musi wydać klasyków po swojemu. Dlaczego Zgorzelski usuwał Mickiewiczowskie akanie? Dlaczego ja dziś skłonny byłbym
je zostawić? Nie jest tak, żeby kluczowa była kwestia pojawienia się jakichś nowych
dowodów w sprawie języka Adama Mickiewicza. Dokumentacja w tej sprawie nie
zmieniła się. Jeśli różnię się w tej kwestii od Zgorzelskiego, to przede wszystkim
dlatego, że inaczej identyfikuję granice dzieła literackiego i odmiennie widzę rolę
dokumentacji literackiej w procesie edytorskim12. Język nie znajduje się na zewnątrz
utworu, ale stanowi jego istotny element. Przekonanie to jest dla mnie ważniejsze
niż to, że kiedyś przy podobnej okazji Mickiewicz najprawdopodobniej zdecydował
o językowym znormalizowaniu zapisu.
Hipoteza, którą jest tekst dzieła, nieuchronnie wikła się więc w założenia teoretycznoliterackie. Te zaś się zmieniają. Ale też nie ma hipotez bezzałożeniowych.
Specyfika humanistyki polega na tym, że nie istnieją metody weryfikacji hipotez
takie jak w matematyce. Uniemożliwia to sama natura naszej dyscypliny, która dla
swoich prac potrzebuje nie tylko dokumentów, lecz także – a nawet przede wszystkim – dzieł, podobnie jak matematyka potrzebuje aksjomatów. Niemożliwe są u nas
dowody, możliwa jest jednak argumentacja, prezentowanie racji. I ich weryfikowanie.
Z tej perspektywy, moim zdaniem, dałoby się odmiennie spojrzeć na problem wielowariantowości dzieł literackich, zjawiska poświadczonego dokumentami pozostałymi z procesu twórczego. Dzieła literackie mają swoje bruliony, mają kolejne redakcje, reedycje z odmienionymi tekstami tych dzieł. Bem i Prussak najzupełniej
słusznie upominają się o ich uwzględnienie w pracach wydawniczych. Sam jednak
fakt, że w jakiejś wersji tekstu autor nie wziął pod uwagę tych czy innych istniejących wcześniej fragmentów (świetny przykład podaje Prussak – w didaskaliach do
trzeciej części Dziadów Mickiewicz raz każe wejść na scenę więźniom w szlafrokach,
a drugi raz nic o szlafrokach nie wspomina), nie przekreśla możliwości ustanowienia przez wydawcę tekstu Dziadów drezdeńskich. Wskazując jedną z redakcji jako
podstawę prac nad ustaleniem tekstu dzieła, edytor formułuje część hipotezy badawczej. Prawdą jest, jak zauważa Prussak, że – tu upraszczam – w takich sytuacjach obie wersje są autoryzowane. Śmierć autora nie czyni z nich wersji nieautoryzowanych. Ale prawdą też jest, że owe autoryzowane wersje można ułożyć
chronologicznie. Autoryzacja jest czasowa, obowiązuje od momentu pojawienia się
danej wersji do momentu pojawienia się wersji kolejnej, która odbiera w aktualnym
czasie autoryzację wersji wcześniejszej. A autoryzacja ostatniej wersji kończy się
wraz ze śmiercią autora. Jeśli zaprzeczyć, że pojęcie autoryzacji umożliwia zobaczenie w kolekcji dokumentów systemu wzajemnie unieważniających się wersji, jak

12

Dziękuję Pani U r s z u l i J a ń c z y k za zwrócenie mi uwagi na przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL maszynopis o sygn. Rkps 2506: Fert Józef, ed. Vade-mecum Norwida. Jest to
pochodząca z roku 1987 recenzja wydawnicza Cz. Z g o r z e l s k i e g o. Widać w niej wyraźnie, że
Zgorzelski wielką wagę przykładał do działań modernizacyjnych, lecz modernizowane cechy językowe uznawał za miejsca pozwalające uzupełnić wiedzę o autorze, nie za integralną, nienaruszalną warstwę dzieła literackiego (zob. s. 5 recenzji, 52 w teczce).
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w ogóle wyjaśnić, że autor zdecydował się taką kolejną wersję powołać do istnienia?
Z tego wyciągam wniosek, że gdy nie zachodzą żadne nadzwyczajne okoliczności
(jak to, że autor wyraził wprost wolę, by którąś z wersji wcześniejszych uczynić
podstawą prac wydawniczych, albo że wersja ostatnia jest niewątpliwie nieukończona), to właśnie ostatnia (nie ostateczna!) wersja ma dla wydawców naukowych
szczególną moc zobowiązującą. Jeśli tylko można ją uznać za ukończoną, to właśnie
ona ma większe szanse, by stać się podstawą wydania. Bo autor wyraził swoją wolę,
bo zmienił – niekoniecznie poprawił. I dlatego, że po tej wersji nie ma już kolejnej
autoryzowanej.
Prawdą jest także, że autoryzacja autoryzacji nierówna. Inaczej to wygląda
w sytuacji, gdy autor ma absolutną swobodę w decydowaniu o swoim tekście,
a inaczej, gdy jest poddany przeróżnym presjom, np. ze strony urzędu cenzorskiego, choć autorzy miewają też zwyczaj samodzielnego, uprzedzającego cenzurowania
się. Ale i chronologia, i stopień autoryzacji (sam posługuję się pojęciami autoryzacji czynnej i biernej) winny być uznawane za wskazówkę przy określaniu właściwej
podstawy tekstowej, nie za skuteczną, trwałą blokadę przeprowadzenia pracy edytorskiej. Trzeba w tym materiale, niejednokrotnie bardzo splątanym, trudnym,
szukać jakiejś racjonalności. I przekuwać to w konkretne decyzje wydawnicze.
Bardzo rzadkie są zjawiska, gdy jednego tekstu dzieła literackiego nie sposób
określić. Jako dobry przykład podałbym pewne dzieła Tadeusza Różewicza, poety,
który grał wariantywnością na oczach czytelników, komponując niektóre swoje
publikacje tak, żeby uwidocznić proces tworzenia, niekiedy nawet proces zapisywania. W tym przypadku dzieło po prostu nie ma jednego tekstu, lecz konstytuowane jest przez wiele równoprawnych tekstów. Ale jednak: przez wiele, a nie przez
wszystkie! Różewicz nie podał wszystkich istniejących odmian tekstu do książki
Historia pięciu wierszy13. Być może podał tylko niektóre. Odnalezienie w jego archiwum innych wersji każdego z pięciu utworów z tej publikacji, wersji nam dziś
nieznanych, nie umożliwia nam wydania innej Historii; musimy się ograniczyć do
tego, co zdecydował się ujawnić sam autor (lub co mógł ujawnić). Jest to sytuacja
zupełnie wyjątkowa, ale również tutaj, chciałbym to mocno podkreślić, zaproponowane rozwiązanie przyjąłbym ze względu na rozpoznany przeze mnie charakter
dzieła.
Edytorstwo naukowe, w którego centrum znajduje się idea edycji krytycznej z jednym tekstem kanonicznym dzieła, ma, moim zdaniem, swoje wyraźne ograniczenie.
Jawi mi się ono, gdy próbuję domyśleć do końca kategorie dzieła i autoryzacji.
W archiwach literackich znajduje się wiele dokumentów, o których trudno powiedzieć, że zawierają zapisy dzieł. Najczęściej nie można nawet stwierdzić, czy są to
fragmenty większych całości, czy też zarzucone projekty literackie, które miały
skończyć się tekstem dzieła. Doskonałe przykłady takich dokumentów można
wskazać w archiwum Mickiewicza. Wiersz [Gęby za lud krzyczące] znajduje się
w dokumencie w jednym z muzeów paryskich14. Zapis ten został uczyniony wierszem
13
14

Pierwsza edycja: Kłodzko 1993.
Owej sprawie poświęciłem krótki artykuł Mickiewiczowski rękopis „№ 38” raz jeszcze („Sztuka
Edycji” 2018, nr 1).
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nie przez Mickiewicza, lecz przez tradycję edytorską. Istnieją powody, żeby potraktować go jako wariant części innego zapisu poetyckiego, nie za autonomiczny utwór.
Tylko w takich sytuacjach uznałbym tezę o niemożności ustalenia tekstu kanonicznego, a także o konieczności zastąpienia edycji krytycznej edycją dokumentacyjną.
Jakkolwiek by to było trudne, tak właśnie trzeba zrobić; ale to ze względu na charakter dokumentacji literackiej, nie ze względu na postulaty jakiegokolwiek badacza co do materialności tekstu.
Na koniec muszę sformułować jedną wątpliwość. Dotyczy ona wyrażonej przez
oboje autorów wiary, że edycja cyfrowa otwiera przed edytorami zupełnie nowe
obszary, dotąd im nieznane. Bem pisze wprost, że nie chodzi tu wyłącznie o dostarczenie narzędzi będących w stanie unieść obszerną dokumentację, której nie
udźwignie edycja papierowa; chodzi o stworzenie czegoś zupełnie nowego, odmiennego typu edycji. Ja w to na razie nie wierzę.
Przede wszystkim nie wierzę w to dlatego, że możliwe są edycje, o które upominają się Prussak i Bem, ale realizowane tradycyjnymi środkami redakcyjnymi
i poligraficznymi. Weźmy chociażby Alchemię rękopisu Marka Troszyńskiego 15.
Autor obył się tam z powodzeniem bez porządku związanego z dziełem, a jego opracowanie rękopisów Juliusza Słowackiego ma wszelkie znamiona ważnej i rzetelnej
edycji dokumentacyjnej, przygotowanej z pełną świadomością zmian, które zaszły
na świecie w opracowaniu tego typu materiałów. Innymi słowy, nie sądzę, żeby
w najistotniejszych sprawach edycja materiału dokumentalnego związanego z Samuelem Zborowskim przygotowana narzędziami cyfrowymi różniła się znacząco od
tej książki. Bo np. udostępnienie użytkownikom takiej edycji cyfrowej (nie czytelnikom! – to ważne) narzędzia do manipulowania zdjęciami, choćby zmiany kontrastu obrazu, to dla mnie nie powód, aby taką edycję cyfrową oceniać lepiej niż Alchemię rękopisu, żeby uznać to za ową przewidywaną nowość.
Nie wierzę w przełomowość edycji cyfrowych także dlatego, że jak dotąd wyraźnie adaptują one narzędzia wypracowane przez edytorstwo tradycyjne. Bem
wspomina o standardzie Text Encoding Initiative (TEI) w kodowaniu edycji cyfrowej. Jest to – tak wynika też z moich obserwacji – bardzo popularne, często używane rozwiązanie do zakodowania edycji w języku XML. Ale znakomita większość
proponowanych w tym standardzie znaczników odpowiada po prostu kategoriom
wziętym z tradycyjnego edytorstwa. TEI-owska ontologia jest w gruncie rzeczy
bardzo tradycyjna. TEI nie wyklucza stworzenia edycji cyfrowej, w której podamy
jeden, ustalony, wolny od błędów, zgodny z domniemaną intencją twórczą autora
tekst dzieła. TEI zna tagi „áchoiceñ”, „áregñ” czy „ácorrñ”, zna atrybuty „@cert” czy
„@evidence”, dzięki którym możliwe są nie tylko transliteracje i transkrypcje, ale
i modernizacje, emendacje, koniektury... 16 Natomiast bez wątpienia TEI umożliwia
obnażenie wszystkich działań edytorskich, które do tej pory były ukrywane w edycji. W kodzie XML takie uniki są łatwe do zidentyfikowania. Trudno jednak z samej

15
16

Rzecz ukazała się z podtytułem „Samuel Zborowski” Juliusza Słowackiego (Warszawa 2017).
Pełna dokumentacja aktualnej wersji TEI dostępna jest zarówno do odczytania online, jak i w plikach do pobrania i do lokalnego odczytu na stronie: https://tei-c.org/guidelines/p5 (data dostępu:
11 I 2021).
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architektury systemu TEI wnioskować, że nagle otworzyło się przed nami jakieś
zupełnie nowe edytorstwo. Nowe są tylko narzędzia.
Nie wierzę w zmierzch edycji krytycznych, wypieranych przez edycje cyfrowe,
także dlatego (ale to akurat najmniej istotny argument), że w międzynarodowym
ruchu wydawców cyfrowych model tradycyjny jest traktowany jako pełnoprawny,
na równi z edycjami dokumentacyjnymi. Bem wskazał przygotowany przez Institut
für Dokumentologie und Editorik dokument, który określa sensowne kryteria ewaluacji edycji cyfrowych17. W jednym z punktów tej instrukcji jej autorzy uznają, że
właściwie sporządzona recenzja powinna zdawać sprawę m.in. z tego, w jakim
modelu teoretycznym (oni nazywają to celami i metodami) została edycja przygotowana: czy jest to edycja dzieła, czy dokumentów. Ale trudno z tej instrukcji wyczytać – chociaż może to tylko mój kłopot – żeby w ewaluacji uprzywilejowane były
tylko edycje drugiego typu. To raczej wskazówki, jak właściwie dopasować recenzję
do tego, co podlega ocenie, lecz bez przykrajania pod jeden szablon.
Chciałbym mocno podkreślić, że tak jest na razie. Nie wiem, w jaką stronę to
się rozwinie. Nie można wykluczyć, że nowe technologie informacyjne rzeczywiście
nie tyle nawet odnowią edytorstwo naukowe, ile je zupełnie przeorientują. Gdybym
miał jednak zaryzykować jakieś przewidywanie w tej sprawie, sformułowałbym je
tak: edytorstwo dzieł literackich, dla którego kluczowe jest krytyczne ustalenie
tekstu dzieła, pozostanie pełnoprawną subdyscypliną literaturoznawczą tak długo,
jak długo ludzie będą czytać literaturę piękną. Nie sądzę, by było to tylko pobożne
życzenie.
Abstract
WOJCIECH KRUSZEWSKI John Paul II Catholic University of Lublin
ORCID: 0000-0003-1314-4620
THE WORK—A HORIZON OF EDITORIAL ACTIVITIES
The paper polemises with Maria Prussak’s and Paweł Bem’s theses referring to the methodological assumptions of practising scholarly editing. The author formulates a thesis that a critical edition of
a literary work is possible, and his line of reasoning employs the categories of a literary work and authorisation.
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Zob. na stronie: https://www.i-d-e.de/publikationen/weitereschriften/criteria-version-1-1 (data
dostępu: 11 I 2021).
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ŻYWA NAUKA FRANCISZKA SIEDLECKIEGO*
Danucie Ulickiej
Pół wieku za późno
Oto wybrane zdania ze wstępu do zbioru szkiców Fragmenty, który powstał w roku 1934, a więc gdy bohater tego tekstu, Franciszek Siedlecki, miał 28 lat:
Sama forma prowadzi do geometrycznych kombinacji, co duszę ludzką otaczają zwałem zimnych
kształtów niedopuszczających doń żadnych wzruszeń uczuciowych. Duch bez formy zagubia się w mglistych majaczeniach. Złączenie ducha i materii stwarza dzieło sztuki będącej w swej istocie symbolem
tremendae majestatis, pierwiastka boskiego, źródła wszystkich fenomenów. [...] W każdym dziele sztuki doszukiwałem się symbolu pierwiastków boskich, bez względu na programy, szkoły lub kierunki, bez
względu na czas i miejsce, gdzie powstało1.

Ale nie on je napisał. Ich autorem jest człowiek o tym samym imieniu i nazwisku (1867–1934): malarz, grafik, krytyk sztuki związany z secesją i symbolizmem,
współpracownik „Chimery”. W roku publikacji Fragmentów Siedlecki (1906–1942)
był szerzej nieznanym twórcą jednego szkicu popularyzującego naukę o wierszu.
Zanim, niespełna 8 lat później, w dramatycznych okolicznościach zmarł na gruźlicę, zdążył opublikować dwutomową książkę naukową, esej biograficzny i szereg
rozpraw wersologicznych oraz krytycznoliterackich, w których dał się poznać
m.in. jako niepohamowany krytyk właśnie takiej postawy wobec sztuki, jaką zaprezentowano w cytowanym ustępie: doszukiwania się w dziele „symbolu pierwiastków boskich” czy akcentowania roli „wzruszeń uczuciowych” w lekturze.
Jednak niezależnie od dzielących ich gruntownych różnic światopoglądowych
i metodologicznych artysta i badacz nazywali się tak samo, obaj publikowali w międzywojniu, chociaż w innych czasopismach. Ten pierwszy był autorem Fragmentów,
drugi – Fragmentów o Błoku. Pech chciał, iż do dzisiaj są myleni. W niedawnej
biografii Juliana Tuwima napisano, że Balem w operze, czytanym jeszcze w odpisach, zachwycał się „przejęty malarz i grafik Franciszek Siedlecki”2. Tego błędu

*

Artykuł powstał w ramach grantu NCN 2014/13/BHS2/00310 Wiek teorii. Sto lat polskiej myśli
teoretycznoliterackiej. Za konsultacje, liczne krytyczne uwagi i sugestie bibliograficzne, które pomogły mi w napisaniu tego tekstu, chciałbym bardzo podziękować prof. M a r i i P r u s s a k.

1

F. S i e d l e c k i, Fragmenty. Warszawa 1934, s. [1–2].
M. U r b a n e k, Tuwim. Wylękniony bluźnierca. Warszawa 2013, s. 150.
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można by uniknąć dzięki ustaleniu dat (Siedlecki-artysta zmarł w 1934 roku, Bal
w operze powstał w 1936 roku). Ale nie tylko biografista Tuwima zaniechał weryfikacji faktów. Zapomniał o tym także autor hasła biograficznego z największej
internetowej encyklopedii, który przypisał zasługi literaturoznawcy jego imiennikowi, twierdząc, że grafik i malarz „Zwrócił uwagę dobrymi studiami z dziedziny poetyki (druk. w »Skamandrze«, »Przeglądzie Współczesnym«), w których
m.in. teoretycznie polemizuje z Zawodzińskim”3. A przecież w okresie publikacji
tych tekstów (1935–1938) ilustrator „Chimery” już nie żył...
Naturalnie, literaturoznawcy rzadko cieszą się sławą porównywalną do pisarzy,
artystów czy nawet wziętych krytyków, ale skala zapomnienia o Siedleckim mimo
wszystko może zastanawiać. Wśród badaczy historii nauki polskiej o literaturze
panuje zgoda, że autor Studiów z metryki polskiej zaliczał się w latach trzydziestych
XX wieku do prekursorów nowoczesnego literaturoznawstwa, którą to nazwę skądinąd sam (jak widać z sukcesem) propagował4. Lektura jego tekstów, zachowanych
listów, archiwaliów i wspomnień na jego temat nie pozostawia wątpliwości, że
Siedlecki był organizatorem i inspiratorem ruchu teoretycznoliterackiego działającego najpierw przy Kole Polonistów Studentów Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a potem przy klubie dyskusyjnym, który zbierał się w salach
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi5. To m.in. z inicjatywy Siedleckiego i pod jego
redakcją powstały dwie publikacje najważniejsze dla polskiego literaturoznawstwa
przedwojennego i zarazem stanowiące ewenement na skalę światową6: Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu7, gromadzące teksty najwybitniejszych teoretyków na świecie, jak również (zniszczona w pożarze drukarni podczas okupacji)
pierwsza na świecie antologia rosyjskiego formalizmu8. Rzeczywistej pozycji Sie-

3
4
5

6
7

8

Franciszek Siedlecki (1867–1934). Hasło w: Wikipedia, wolna encyklopedia. Na stronie: pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Siedlecki (data dostępu: 20 IV 2020).
Zob. F. S i e d l e c k i, Biorę na siebie winę (1938). W: Pisma. Red. M. R. M a y e n o w a, S. Ż ó łk i e w s k i. Warszawa 1989, s. 98–99.
Zob. np. fragment listu F. S i e d l e c k i e g o do K. W. Zawodzińskiego (z 22 I 1934. Bibl. Narodowa. Archiwum Karola Wiktora Zawodzińskiego. Korespondencja K. W. Zawodzińskiego, t. 26,
rkps 7419 III) dotyczący powstania serii wydawniczej „Archiwum Tłumaczeń z Teorii Literatury”,
redagowanej przez młodego badacza: „po dwuletnim duszeniu Koła Polonistów o przystąpienie do
wydawania »Archiwum« wymogłem wreszcie przed niespełna rokiem, że zaczęto zbierać materiały
[...]. Ale sprawa napotyka na [!] pewien opór czy też – mówiąc ostrożnie – na [!] »brak entuzjazmu«
i niezliczone zastrzeżenia, a to niestety nie tylko z zewnątrz, ale nawet przez same Koło Pol. traktowana jest dość niechętnie (broszura wydana n a k ł a d e m Koła, ale s t a r a n i e m wyłącznie
moim)”.
Zob. D. U l i c k a, Rzut oka na nowoczesne polskie literaturoznawstwo teoretyczne. W: Wiek teorii.
Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego. T. 1: Monografia. Warszawa 2020, s. 24, 85–86.
Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Red. M. K r i d l. Wilno 1937. Rola Siedleckiego jako
rzeczywistego redaktora książki, negocjującego z redaktorem serii wydawniczej „Z Zagadnień Poetyki”, M. Kridlem, listę tekstów i ustalającego ich układ, wyłania się z korespondencji między nimi,
zachowanej w wileńskim archiwum autora Wstępu do badań nad dziełem literackim (zob. zwłaszcza F. S i e d l e c k i, list do M. Kridla, z 1935 á?ñ. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Rankraščių skyrius, F. 115, vnt. 271, lap. 3–6).
W grudniu 1937, kiedy w opracowaniu była antologia Rosyjska szkoła formalna 1914–1939, planowana jako kolejna pozycja w serii „Archiwum Tłumaczeń z Teorii Literatury”, F. S i e d l e c k i
żalił się K. Wyce (list z 27 XII 1937. Bibl. Narodowa. Archiwum Kazimierza Wyki. Korespondencja
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dleckiego w nie mniejszym stopniu dowodzą jego wizjonerskie postulaty akcentujące konieczność reorganizacji nauki o literaturze w Polsce – badacz głosił
m.in. potrzebę powstania Instytutu Badań Literackich9, biblioteki o profilu teoretycznoliterackim oraz powołania cyklicznych ogólnopolskich konferencji młodych
badaczy literatury. Wszystkie postulaty, jak wiadomo, zrealizowano po jego śmierci. Do tej listy zasług wypada dopisać obmyślenie, wraz z Kazimierzem Budzykiem
i Tadeuszem Mikulskim, kolegami z pracy w dziale starodruków Biblioteki Narodowej w Warszawie, planu powstania „Vademecum Polonisty”, w tej postaci nigdy
wprawdzie nie zrealizowanego, ale wprowadzonego przez Mikulskiego do tajnych
kursów polonistycznych – ich uczestnikiem był np. Tadeusz Borowski10.
Jako ważną postać dla polskiego literaturoznawstwa teoretycznego przed wojną postrzegali Siedleckiego również inni. Pierwszy pomysł wydania jego prac rozproszonych pojawił się już w 1946 roku: na ogólnopolskim zjeździe w Krakowie
upomnieli się o to młodzi poloniści, postulując także wznowienie serii „Archiwum
Tłumaczeń z Teorii Literatury”11. Równolegle wydanie jego pism planowali koledzy
z Warszawy i Wilna – publikacji miały towarzyszyć rozprawy takich autorytetów,
jak Roman Jakobson, Kazimierz Nitsch czy Manfred Kridl12. Ostatecznie nic z tego
nie wyszło, ale problem upamiętnienia Siedleckiego co jakiś czas powracał. Na
początku lat pięćdziesiątych XX wieku Maria Renata Mayenowa korespondowała
w tej sprawie z przebywającym już w Stanach Zjednoczonych Kridlem13. W liście
ze stycznia 1960 Jakobson informował Mayenową, że od Petera de Riddera czeka
„na wieść o terminie wydania tomu Siedleckiego”14, a w kwietniu 1970 autorka
Poetyki teoretycznej zapewniała: „Przygotowujemy reedycję Siedleckiego”15. O tym,
że tom Pism ukaże się w Państwowym Instytucie Wydawniczym, wiedziano już

9
10

11

12

13
14
15

K. Wyki, t. 5, rkps akc. 18677): „Co do dalszych planów »Archiwum Tłumaczeń«, to poza ponad
20-to arkuszowem [wyraz nieczytelny] Rosyjska szkoła formalna nic nie wiem, co będzie – może
wyjdzie tom Z pogranicza literatury i folkloru z przedmową Krzyżanowskiego, ale to nie ja już robię –
w ogóle wiążąc to wydawnictwo ze studencką organizacją, przysądziłem jego los: że po paru latach
jako »stary« będę musiał »odejść«, a tymczasem ani nie mam zaufania do ludzi młodych, niesprawnych zupełnie, którzyby tę imprezę po mnie odziedziczyli, ani nie chciałbym wypuścić z rąk rzeczy,
którą stworzyłem i którą sobie planowałem w ramach co najmniej 8–9 tomików. Nie wiem jednak,
czy mi się uda nadal prowadzić ten »sklepik« – boć to i jak oderwać się od Koła Polon., to gdzie
znów finansy? Itd. itd. [...]”.
S. Ż ó ł k i e w s k i, Z historii IBL. „Biuletyn Polonistyczny” 1973, nr 49.
M. K l i m o w i c z, Tadeusz Mikulski. W zb.: Księga wspomnień o zmarłych pracownikach powojennej polonistyki wrocławskiej. Red. M. U r s e l. Wrocław 2002, s. 10–11. – T. B o r o w s k i, Profesorowie i studenci. W: Pewien żołnierz. Opowieści szkolne. Warszawa 1947.
Z. W a s i l e w s k i [i in.], Resumé 1-go po wojnie ZJAZDU OGÓLNEGO ZWIĄZKU KÓŁ POLONISTYCZNYCH P. M. A. – Kraków, 31 X – 4 XI 1946 r. Bibl. Narodowa. Archiwum K. W. Zawodzińskiego.
Korespondencja K. W. Zawodzińskiego, t. 34, rkps 7419 III. Drugi z przywoływanych tu listów do
tego adresata także pochodzi ze wskazanego zasobu archiwalnego.
Zob. M. R. M a y e n o w a, list do R. Jakobsona, z 27 X 1946. Massachusetts Institute of Technology, Mayenowa folder in the Jakobson papers MC-0072, box 44, folder 15. Pozostałe listy Mayenowej pochodzą z tego samego folderu.
M. R. M a y e n o w a, list do M. Kridla (z początku lat pięćdziesiątych XX w.). Columbia University.
Manfred Kridl Papers. Rare Books & Manuscripts Library, series II, box 3.
R. J a k o b s o n, list do M. R. Mayenowej, z 19 I 1960.
M. R. M a y e n o w a, list do R. Jakobsona, z 20 IV 1970.
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w 1984 roku16, chociaż książka wyszła drukiem dopiero w roku 1989 – zatem blisko pół wieku po tym, gdy po raz pierwszy ją zaplanowano! Omówienie, dlaczego
tom Siedleckiego tak długo nie był publikowany – oprócz przyczyn łatwych do
wydedukowania (problematyczny stosunek do rosyjskiego formalizmu w kręgach
partyjnych, wydarzenia Marca 1968, które uderzyły i w Stefana Żółkiewskiego,
i w Mayenową, krzyżując wiele ich planów) – to temat na osobną rozprawę.
Wrażenie robią nazwiska uczonych wypowiadających się o uczonym z uznaniem.
Jakobson, z którym Siedlecki żywo korespondował przed śmiercią, nazwał go „wybitnym badaczem” i umieścił jego nazwisko obok Kridla jako reprezentanta „polskiej
grupy” teoretyków literatury17. Kazimierz Wóycicki, prekursor nowoczesnych studiów nad literaturą i zarazem nauczyciel Siedleckiego, pisał, że „zgrzeszyłby niewdzięcznością”, gdyby w przedmowie do swej ostatniej książki nie złożył podziękowań młodszemu koledze, „którego żywy umysł, bogata wiedza i wprawiająca
w podziw znajomość literatury przedmiotu przychodziły [...] [mu] niejednokrotnie
z najżyczliwszą pomocą i zawsze oddziaływały pobudzająco”18. Ale dla młodego literaturoznawcy cenniejsza od tej kurtuazyjnej formuły musiała być uwaga zawarta w kolejnym zdaniu: „Terminologię zachowuję ustaloną przez Siedleckiego”19.
Maria Dłuska, mimo ostrych z nim polemik, dedykowała zmarłemu koledze po
fachu swe Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej i wspomnieniu o nim poświęciła osobiste posłowie, akcentujące „fenomenalne zdolności i równie fenomenalne,
żarliwe, nieomal religijne umiłowanie przedmiotu, który wybrał”, a także określające Siedleckiego i nią samą jako „czcicieli wielkiej damy serca”, czyli wersologii20.
Pozytywnie wypowiadali się o Siedleckim też Konstanty Troczyński21 oraz Kazimierz
Wyka22, który widział w nim jednego z niewielu ciekawych autorów reaktywowanego w latach trzydziestych XX wieku „Skamandra” i który brał go w obronę przed
nadmierną, jego zdaniem, krytyką ze strony Karola Wiktora Zawodzińskiego23.
Już po śmierci Siedleckiego wspomnieniowe szkice, bezcenne z punktu widzenia wiedzy biograficznej na jego temat, i analizy poświęcili mu np. Kridl24, Budzyk25
oraz Aleksandra Okopień-Sławińska i Janusz Sławiński; ci trzeci w tytule swojego
artykułu stawiali znak równości między zmarłym a „polskim formalizmem”26. Sie-

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

S. Ż ó ł k i e w s k i, Franciszek Siedlecki i początki strukturalizmu polskiego (sprawozdanie). „Rocznik
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” t. 47 (1984), s. 41.
R. J a k o b s o n, Polish-Russian Cooperation in the Science of Language. W: Selected Writings. T. 2.
The Hague – Paris 1971, s. 454–455.
K. W ó y c i c k i, Rytm w liczbach. Z 28 tablicami. Wilno 1937, s. [1].
Ibidem.
M. D ł u s k a, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. T. 1. Kraków 1948, s. 358–360.
K. T r o c z y ń s k i, Polonistyka najmłodsza. Refleksje po zjeździe. „Dziennik Poznański” 1935,
nr z 29 XI, s. 2, 3.
K. W y k a, rec.: F. S i e d l e c k i, Studia z metryki polskiej. Wilno 1937. „Ateneum” 1938, nr 4/5.
K. W y k a, Czasopisma literackie (1938). W: Stara szuflada i inne szkice z lat 1932–1939. Oprac.
M. U r b a n o w s k i. Kraków 2000, s. 511, 513.
M. K r i d l, Franciszek Siedlecki. W zb.: Straty kultury polskiej 1939–1944. Red. A. O r d ę g a,
T. T e r l e c k i. Glasgow 1945.
K. B u d z y k, O Franciszku Siedleckim wspomnienie. „Pamiętnik Literacki” 1946, z. 3/4.
A. O k o p i e ń, J. S ł a w i ń s k i, O Franciszku Siedleckim i „polskim formalizmie”. „Twórczość”
1960, nr 10.
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dlecki jawi się jako jedna z istotniejszych postaci polskiego przedwojennego literaturoznawstwa także w świetle powstałej wiele lat później książki zbiorowej Tradycje
polskiej nauki o literaturze27, gdyż nikomu nie poświęcono tyle uwagi i osobnych
analiz, ile autorowi Studiów z metryki polskiej.
Ponawiam pytanie: dlaczego postać tak istotna dla polskiej humanistyki została dzisiaj, nie licząc wąskiego kręgu specjalistów, prawie zapomniana? Przyczyną,
jak się wydaje, nie jest brak upamiętnienia, lecz upamiętnienie, o czym pisałem
wcześniej, o pół wieku spóźnione i (co z tego również wynika) redukujące Siedleckiego do roli osobistości wprawdzie ważnej dawniej, ale niezbyt atrakcyjnej po latach.
Znakiem tego są już wspomnienia Budzyka, który przekonywał, że „Wiele z naukowej ścisłości zachowały do dziś z niczym ówcześnie nie dające się u nas porównać studia wersyfikacyjne Siedleckiego, choć niewątpliwie w pełni ich dzisiaj
aprobować nie sposób”28. Data powstania tego szkicu (1950) jest wystarczającym
uzasadnieniem takiego, a nie innego tonu wypowiedzi („Formalizm w nauce,
a w praktyce społecznej – komunizm? Dziś to wydaje się dość dziwne, żeby nie
powiedzieć – dziwaczne”29). Ale również w dwóch obszernych wprowadzeniach do
wyboru Pism Siedleckiego z 1989 roku, pióra Żółkiewskiego i Mayenowej, zaprezentowano badacza jako zmierzającego w dobrym kierunku, lecz niewolnego od
błędów. Te zaś błędy – pod warunkiem, że weźmie się pod uwagę kontekst czasu
i miejsca jego działalności – należy mu wybaczyć.
Warto, choćby pokrótce, przeprowadzić krytyczną analizę omówień Żółkiewskiego i Mayenowej.
Otwierające książkę wspomnienie Żółkiewskiego tylko do pewnego stopnia
dotyczy byłego kompana z Koła. Zaznaczmy, że artykuł O Franciszku Siedleckim30
jest rozbudowaną wersją szkicu wcześniejszego o dwa lata – zapowiedzianego jako
„fragment większej całości” i poprzedzonego jeszcze odczytem z 1984 roku31 – Do
początków strukturalizmu polskiego32, w którym autor przedstawiał własną wizję
rozwoju dyscypliny. Znalazło to odzwierciedlenie we wprowadzeniu do Pism; rozpoczyna się ono od bardzo obszernego omówienia, przyćmiewającego następujący
po nim zarys sylwetki Siedleckiego, ogólnej sytuacji społeczno-politycznej, a zwłaszcza ekonomicznej, w której żył i tworzył bohater wprowadzenia. Pozostawało to nie
bez związku z zainteresowaniami naukowymi Żółkiewskiego, socjologa życia literackiego, choć zarazem sugerowało, że, po pierwsze, Siedlecki powinien być rozpatrywany jako „wytwór” swoich czasów, a po drugie, że warunkiem właściwego
zrozumienia i docenienia jego zasług jest uwzględnienie szerokiego kontekstu.
Dopiero po 20 stronicach obszernego wstępu Żółkiewski zaczyna pisać „o Franciszku Siedleckim”, choć do niektórych tez można mieć istotne zastrzeżenia.
27
28
29
30
31
32

Tradycje polskiej nauki o literaturze. Koło Polonistów po 70 latach. Red. D. U l i c k a, M. A d a m i a k.
Warszawa 2008.
K. B u d z y k, Pamięci Franciszka Siedleckiego. „Zeszyty Wrocławskie” 1950, nr 1/2.
Ibidem.
S. Ż ó ł k i e w s k i, O Franciszku Siedleckim. W: F. S i e d l e c k i, Pisma. Zebr., oprac. M. R. M ay e n o w a, S. Ż ó ł k i e w s k i. Warszawa 1989.
Ż ó ł k i e w s k i, Franciszek Siedlecki i początki strukturalizmu polskiego.
S. Ż ó ł k i e w s k i, Do początków strukturalizmu polskiego. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie” 1987, nr 12/13.
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Np. do stwierdzenia, że „Centralnym problemem dla Siedleckiego był stosunek
lingwistyki fonologicznej i strukturalizmu do fonologii”33. Słuszności tej tezy miał
dowodzić – wyeksponowany w tomie – słynny list do Jakobsona, wysłany z Warszawy w 1941 roku, w którym autor z żarliwością podejmował zagadnienia metodologiczne. Żółkiewski wiele uwagi poświęca analizie tematów poruszanych w liście,
punktując niekonsekwencje merytoryczne i pieczołowicie tłumacząc intencje zmarłego kolegi. Zapomina, że nie jest to świadomie spisany testament uczonego, ale
żywa, emocjonalna reakcja na lekturę książki przesłanej Siedleckiemu przez Jakobsona – z obszernej korespondencji dwóch literaturoznawców akurat ten jeden
list się zachował. Ciężko już chory i żyjący w okupacyjnej nędzy uczony nie skonstruował wywodu ani przemyślanego, ani przygotowanego do druku, raczej więc
nie powinno się traktować go jak tekstu reprezentatywnego dla dorobku. Reprezentatywny zresztą nie jest, bo – wbrew sugestii Żółkiewskiego – sprawy metodologii naukowej nie znajdowały się u Siedleckiego na pierwszym planie, czego dowodzi lektura całej jego spuścizny. Były natomiast ważne dla Żółkiewskiego i to, jak
się wydaje, stanowi przyczynę ich nadreprezentacji.
Podobne wrażenie można odnieść po lekturze omówienia Mayenowej. Pierwsze
15 stronic tekstu Wersologia F. Siedleckiego i jej założenia teoretyczne wypełniają
polemiki badaczki z tezami Romana Ingardena. Dalsza część jest zaś poświęcona
rekonstrukcji koncepcji wersologicznych bohatera tomu i ich gruntownej krytyce –
z odnotowaniem, że mimo wszystko udało się Siedleckiemu wprowadzić naukę
o wierszu na właściwe tory.
Zarówno Żółkiewski, jak i Mayenowa skupiali się na dorobku teoretycznym
i poetologicznym Siedleckiego, pośrednio więc uzależniając atrakcyjność jego dzieła od trafności i aktualności jego koncepcji badawczych, a do tych, jak sami przekonywali, można było mieć uzasadnione zastrzeżenia. Potwierdza to układ tomu
i wybór zawartości: do książki włączono wszystkie teksty akademickie i krytycznoliterackie, pominięto zaś poemat dla dzieci, który w całości nigdy nie ukazał się
drukiem, a także publikowany w odcinkach esej biograficzny. Jedyne archiwalium,
jakie uwzględniono (było ich więcej), to wspomniany list do Jakobsona. W konsekwencji z lektury tomu wyłania się niepełny obraz Siedleckiego: jako naukowca
i krytyka, ale już nie jako poety, eseisty, stylisty i – zaryzykuję patetyczne określenie – nie jako człowieka. Oczywiście, gdyby Pisma ukazały się tuż po wojnie, jak na
początku planowano, taki sposób prezentacji przedwcześnie zmarłego uczonego
byłby uzasadniony i trafiony, choćby dlatego, że nawet sam przekrój podejmowanych przez niego problemów badawczych przedstawiałby go wtedy jako prekursora na skalę światową. Jednak 50 lat później radykalnie zmienił się kontekst, czyniąc
tak dobrane, redagowane i skomentowane Pisma dziełem przynależącym mimo
wszystko do poprzedniej epoki34.

33
34

Ż ó ł k i e w s k i, O Franciszku Siedleckim, s. 29.
Nie zmieniają tego nowsze opracowania dotyczące m.in. Siedleckiego. Ambicją monografii A. K a rc z a (The Polish Formalist School and Russian Formalism. Kraków 2002), choć badacz wiele uwagi
poświęca autorowi Studiów z metryki polskiej, jest nade wszystko rekonstrukcja historii powstawania szkoły formalistyczno-strukturalistycznej, a nie ukazanie Siedleckiego i jego kolegów z nowej,
odświeżającej perspektywy. To samo można powiedzieć o monografii bohemisty P. G i e r o w s k i e-
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Toteż celem przyjętym w tym artykule jest scharakteryzowanie Siedleckiego
od nowa i bez redukcji, z uwzględnieniem elementów zazwyczaj pomijanych przez
jego komentatorów i biografistów. Jedno z założeń Żółkiewskiego pragnę jednak
podtrzymać. Chodzi o tezę o istnieniu metonimicznej przyległości między Siedleckim i jego twórczością – niedzieloną jednak na naukową czy literacką – a polskim
strukturalizmem (podobne założenie przyjęli Sławińscy w przywoływanym szkicu,
tyle że oni mówili o „polskim formalizmie”). Sądzę, iż pisząc o Siedleckim, pisze się
o modelu nowoczesnego literaturoznawcy (czy, szerzej, „intelektualisty kulturowego” 35), który radykalnie zrywał z „najbliższą przeszłością” i programowo angażował
się w sprawy aktualnego świata 36 (w rzeczywistości powojennej model ten będzie
realizowany w biografiach wielu wybitnych badaczy, a już przedtem miał niemałe
grono wyznawców). Przez nowoczesnego literaturoznawcę rozumiem uczonego
znajdującego się w metaforycznie rozumianym obszarze „pomiędzy” – Danuta
Ulicka wskazuje na pięć możliwych interpretacji owego przyimka, dla mnie najważniejsze będą dwa z nich: między literaturoznawstwem a literaturą oraz między
nauką a polityką 37. Istotne jest to, że owe dwa sensy „bycia pomiędzy” (podobnie
jak trzy pozostałe) nie są niezależne od siebie, lecz stanowią splot 38, co innymi
słowy oznacza, że stosunku badacza do literatury wobec innych dyskursów nie
sposób rozpatrywać w oderwaniu od jego stosunku do sytuacji polityczno-społecznej. Jeśli przyjrzeć się spuściźnie i działalności Siedleckiego pod kątem tych właśnie relacji, bohater niniejszego tekstu będzie się jawić nie jako jeden z adeptów
nowej metody, ale jako twórca z wielu względów prekursorski i interesujący także
dzisiaj.

35
36
37
38

g o (Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu
w Polsce. Kraków 2013, s. 131–132), który podkreśla pierwszorzędną rolę Siedleckiego w kształtowaniu się polskiego literaturoznawstwa teoretycznego, ale wspominając o liście polskiego uczonego do Jakobsona, w zasadzie powtarza to, co napisał na ten temat Żółkiewski. Dowodem, jak
silnie fakt wyeksponowania słynnego listu wpłynął na późniejsze postrzeganie Siedleckiego i jego
kolegów, jest passus z książki B. R y ż a (Koncepcja języka teoretycznoliterackiego strukturalistów
polskich. Wrocław 2013, s. 77), który jedno, wyrwane z kontekstu zdanie Siedleckiego potraktował
jako argument za tezą, że członkowie przedwojennego Koła „postawy metodologicznej uczyli się
właśnie od Żółkiewskiego”, a później postawa ta rzekomo stała się punktem odniesienia dla powojennych strukturalistów, takich jak Janusz Sławiński. Przypomnijmy, że Siedlecki, dziękując Jakobsonowi za nadesłane lektury, napisał w tym liście, iż dały mu one „dużo do myślenia (przede
wszystkim dzięki stałemu obcowaniu z Żółkiewskim, który mnie uczy mnóstwa rzeczy – właściwie
wszystkiego! – i tresuje moje sumienie metodologiczne)” (F. S i e d l e c k i, list do R. Jakobsona, z 3 VI 1941. W: Pisma, s. 75). Biorąc pod uwagę kontekst relacji, jakie łączyły polskich badaczy z Jakobsonem (tylko Siedlecki komunikował się z nim, i to jedynie listownie), a także mając
w pamięci charakterystyczną dla autora Studiów z metryki polskiej skłonność do retorycznej przesady, która nierzadko graniczyła z ironią (znaną każdemu, kto czytał jego listy), nie sposób traktować tych słów całkiem serio i wprost. Wydaje się zaś, że Siedlecki po prostu zachwalał Jakobsonowi Żółkiewskiego, przy okazji subtelnie dystansując się od pryncypialności przyszłego hetmana
„Kuźnicy”, „tresującego sumienia metodologiczne” swoich bliskich.
U l i c k a, op. cit., s. 125.
Ibidem, s. 96.
Ibidem, s. 114, 121–122.
Ibidem, s. 114.
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Badacz jako autor
Uzupełnienie portretu Siedleckiego o to, czego w nim brakuje, jest równoznaczne
z przyjęciem perspektywy kulturowego spojrzenia na uprawianie nauki. Badania
literackie, do których niewątpliwie zalicza się również wersologia, są jedną z odmian
pisarstwa podejmowanego przez człowieka z taką, a nie inną pozycją i świadomością
klasową, mającego określoną biografię, która determinuje jego intencje, i sięgającego po pióro w konkretnym kontekście historycznym, politycznym oraz społecznym.
Sztuczne wypreparowanie efektów pracy poznawczej od jednostki, która pracę tę
podejmowała, może pomóc zachowaniu czystości dyscyplinarnej i tym samym
podniesieniu społecznej rangi „profesjonalnych” badań. Jednak w przypadku Siedleckiego metoda ta przyczyniła się do utrwalenia jego dorobku – by posłużyć się
jego własnym określeniem – jako „martwej nauki”39.
Pozwalam sobie na wypowiedzenie tych stwierdzeń, stanowiących credo niniejszego artykułu, tylko w celu zbudowania pomostu między podejściem Siedleckiego
a moim własnym. Autor Studiów z metryki polskiej opisywał swoją postawę na
różne sposoby i w wielu tekstach. Najprecyzyjniej zrobił to jednak (prawdopodobnie40) nie on sam, ale Budzyk w posłowiu do drugiego zeszytu „Archiwum Tłumaczeń”:
pionier jakiejkolwiek dyscypliny badawczej nie buduje założeń uprawianej przez siebie nauki, zamknąwszy się w czterech ścianach ze swymi naczelnymi aksjomatami i dyrektywami, lecz jest poza tym człowiekiem, którego działalność uwarunkowana jest zarówno stanem wiedzy na danym historycznym
stopniu rozwoju, jak i wyznawanym wtedy światopoglądem41.

Nie mam wątpliwości, że stanowisko Budzyka podzielał także redaktor serii,
w jakiej ukazało się posłowie. Dowodzą tego jego stwierdzenia zapisane dwa lata
wcześniej, we wprowadzeniu do prezentacji dziejów polskiego wiersza metrycznego.
Krytykując większość swych poprzedników, młody badacz wypowiadał się z niechęcią o „mętnych wodach tych przeróżnych subiektywnych normatywizmów”42:
człowiek jest egocentrykiem i mierzy, ogląda, ocenia świat zewnętrzny pod kątem własnych swych
nawyków, umiłowań, fobij. Poezję – ocenia według poetyki, w której wzrósł, wykształcił się artystycznie.
Dlatego też tylu badaczy („badacz” jest również człowiekiem) szczyt wersyfikacji polskiej widziało w tasiemcach Przedświtu [...]43.

Siedleckiemu, buntowniczo nastawionemu do tradycyjnej pozytywistycznej
filologii, marzyło się „przełamanie owego egocentryzmu i zrozumienie dialektyki
39
40

41
42
43

F. S i e d l e c k i, Martwa nauka (1936). W: Pisma, s. 92.
Posłowie nie zostało podpisane, co mogłoby stanowić wskazówkę, że jego autorem jest redaktor
serii, czyli Siedlecki, skądinąd autor noty Od wydawców zamieszczonej w pierwszym zeszycie
„Archiwum Tłumaczeń z Teorii Literatury”. Nawiasem mówiąc, jako tekst Siedleckiego potraktował
to posłowie K. W y k a (Problem i metoda á1938ñ. W: Stara szuflada i inne szkice z lat 1932–1939,
s. 251). Sam F. S i e d l e c k i (Studia Kazimierza Wóycickiego nad wierszem a nowe prądy badawcze á1938ñ. W: Pisma, s. 207) wskazywał jednak jako autora Budzyka, co należy chyba uznać za
rozstrzygające.
[K. B u d z y k], posłowie w zb.: Z zagadnień stylistyki: Spitzer, Vossler, Vinogradov. [Red. F. S i ed l e c k i]. Warszawa 1937, s. 158–159.
F. S i e d l e c k i, Z dziejów naszego wiersza (1935). W: Pisma, s. 169.
Ibidem.
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przemian historycznych”44. Ale dobrze zdawał sobie sprawę z własnych ograniczeń
poznawczych. Toteż w następnym akapicie dopowiadał:
Nieogarniony splot czynników kształtuje nasze upodobania poetyckie i nasze poetyki – czy to pisane, czy to pośrednio zawarte w kontekstach żywych utworów poetyckich. Jeżeli wszelkie zewnętrzne
kryteria zawodzą, pozostaje już chyba jedyna droga poznania poezji – poprzez analizę kontekstu poetyckiego, poprzez wyłuskaną zeń poetykę danego utworu, danego wiersza, danego metrum45.

Nawiasem mówiąc, możliwe, że do cytowanych właśnie słów nawiązywali Sławińscy w zakończeniu swego szkicu, zwracając uwagę, iż mistrzowie Siedleckiego,
rosyjscy formaliści, tworzyli koncepcję języka poetyckiego, opierając się na awangardowych kierunkach w ówczesnej poezji, a koncepcje polskiego badacza „rodziły
się w ścisłych związkach z zachowawczym nurtem poezji, na przekór dążeniom
awangardy. Ten przykład wieloznaczności pewnych postaw może popsuć humor
niejednemu specjaliście od wykrywania prostych uzależnień”46. Artykuł kończył
się tym intrygującym spostrzeżeniem, ja chciałbym je uczynić punktem wyjścia.
Dlaczego w przypadku Siedleckiego owo „proste uzależnienie” nie zachodzi? Co
czytał i jak czytał? Co oglądał, co go poruszało? Jaki miał stosunek do nauki, a jaki
do literatury? Jak pisał? Innymi słowy: jaki był Siedlecki?
Na szczęście zachowało się relatywnie sporo materiałów – wspomnień, listów,
dokumentów, intrygujących spostrzeżeń porozrzucanych w jego tekstach – które
pozwalają przedstawić go jako człowieka z krwi i kości. Również w sensie dosłownym. Wiadomo np., że w momencie przyjęcia na studia był bardzo szczupły i nie
cieszył się dobrym zdrowiem (ważył 56,5 kg przy 168 cm wzrostu, w wojsku przydzielono mu kategorię C 47). Włosy koloru ciemny blond, nos „proporcjonalny”, usta
„mierne”, broda „okrągła”, a twarz „podłużna”48. Kridl wspominał, że z wielkich,
czarnych oczu „żyjącego prawie w ubóstwie” „chudego literata”, niedbającego „o wygody i przyjemności, nie szanującego zdrowia”, biła „pasja ukryta”49. Cierpiał na
ostre ataki astmy, zakłócające mu pracę; bagatelizował je, ironizując w liście do
przyjaciela, że już miał skończyć „à la Proust – w ataku astmy, a nie w napisaniu
À la recherche...”50. Od Francji, do której żywił „dużo wątpliwości i zastrzeżeń”
(podczas stypendialnego pobytu w Paryżu „nic właściwie nie robił”, „dużo się wylegiwał – taka jakaś prostracja”)51, wolał Warszawę, o ile odbywały się w niej jakieś
ciekawe wydarzenia naukowe, a zwłaszcza chyba rodzinne Górzno, położone na
granicy rezerwatu przyrody. Spędzał tam wakacje z ojcem, braćmi i zaprzyjaźnionym
Dawidem Hopensztandem, z którym wyprawiał się na kilkunastokilometrowe wy-

44
45
46
47
48
49
50

51

Ibidem.
Ibidem, s. 169–170.
O k o p i e ń, S ł a w i ń s k i, op. cit., s. 106.
Odpis książeczki wojskowej F. Siedleckiego, z 5 IX 1929. Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego,
651 – 1442016 – teczka RP 30.495.
Ibidem.
K r i d l, op. cit., s. 239.
F. S i e d l e c k i, list do W. Grodzieńskiej i S. Pollaka, z 8 I 1937. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Dział Rękopisów. Korespondencja Seweryna Pollaka, nr inw. 3676, t. 28.
Cytowana dalej korespondencja kierowana do wskazanych osób pochodzi z tego samego tomu.
F. S i e d l e c k i, list do W. Grodzieńskiej i S. Pollaka, z 15 XII 1937.
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cieczki po gęstwinach leśnych i prowadził wielogodzinne dyskusje52. Nakłoniony
przez Juliana Krzyżanowskiego do przyjęcia stypendium na pobyt naukowy w Paryżu (sam bodaj nigdy tego nie chciał), chodził po moście Aleksandra i „zaglądał obojętnie do skrzynek z książkami” 53. „Oczywiście zacząłem poszukiwania
ros. wyczerpanych (przede wszystkim moich fachowych)”, relacjonował Sewerynowi Pollakowi i Wandzie Grodzieńskiej54. Dopominał się o wieści z Warszawy, irytował się odcięciem od codziennych spraw, które przedtem całkowicie go pochłaniały. Upływ czasu uprzyjemniały studentowi wizyty w restauracji „Węgierskiej” przy
ulicy Mazarin, gdzie do potraw podawano dużo papryki, a na zasuniętym krześle
obok spał jego ulubiony kot, nazywany przez kolegów ze stypendium „kotem Siedleckiego”55.
„Zesłany” na francuskie stypendium, młody badacz pochylał się nad notatkami, które prowadził „nerwowym, neurastenicznym pismem” 56. Tak wyglądają
również wysyłane przez niego karty pocztowe, czasem prawie nieczytelne, „obyczajem Siedleckiego nie mające początku i gubiące się w dopiskach” 57. Bodaj ten
sam rys osobowości dostrzegał w nim Kridl, charakteryzując go jako na co dzień
cichego i skromnego młodzieńca, ceniącego rzetelną pracę, który w momencie
chwycenia za pióro stawał się ostry, surowy i sarkastyczny 58. Siedlecki zapalał
się, nie pohamowywał w krytyce, wypowiadał pryncypialne sądy, miał skłonność
do obrażania się na innych. Widać to w jego tekstach, które bardzo rzadko przypominają uporządkowany, bezosobowy, zrygoryzowany formalnie wywód, jaki
zwykło się kojarzyć z patronami polskiego strukturalizmu. Autor Martwej nauki
dyskutował z cudzymi koncepcjami wersologicznymi, jakby wykłócał się z żywym
człowiekiem o sprawy największej wagi. Nie chciał lub nie potrafił ukryć osobistego stosunku do przedmiotu badań, więc w celu zwiększenia ekspresji wypowiedzi
doprawiał wywody retorycznymi i literackimi przyprawami: sięgał po epitety, metafory, wykrzyknienia. Tę właściwość jego pisarstwa naukowego doceniano po jego
śmierci (i ona przyciąga do niego również dzisiaj) – obok cytowanej już Dłuskiej,
na osobisty wymiar „pisania o średniówce” zwracała uwagę Jadwiga Sawicka 59,
wcześniej Sławińscy odnotowywali, że esej o Tadeuszu Peiperze „zawiera w sobie
cały poemat na cześć metrum” 60.
Osobisty ton przebijający z tekstów Siedleckiego może sugerować, iż w uprawianiu wersologii nie chodziło jedynie o wersologię. Za jej pośrednictwem badacz
odnosił się do spraw ogólniejszych, które traktował z największą powagą. Wskazują na to zwłaszcza listy, w których bronił swoich zajęć badawczych, podkreślając
rzeczywistą motywację ich podjęcia. Wyce tłumaczył się:
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Zob. D. H o p e n s z t a n d, list do W. Grodzieńskiej i S. Pollaka, z 1933 (?).
T. M i k u l s k i, Buka i Wowa. „Zeszyty Wrocławskie” 1950, nr 1/2.
S i e d l e c k i, list do Grodzieńskiej i Pollaka, z 15 XII 1937.
M i k u l s k i, op. cit., s. 74.
Ibidem.
Ibidem, s. 75.
Zob. przypis 49.
J. S a w i c k a, Franciszek Siedlecki, czyli o substracie wersyfikacji polskiej. W zb.: Tradycje polskiej
nauki o literaturze, s. 61.
O k o p i e ń, S ł a w i ń s k i, op. cit., s. 105.
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nie chodzi wyłącznie o to, czy średniówka jest po 5-ej, czy po 15-ej sylabie – pozostają jeszcze ogólniejsze sprawy, tendencje naukowe, zagadnienia metodologiczne, a te przecież widoczne i jasne dla każdego, kto c h c e wiedzieć, a nie tylko dla „nudziarza-średniówkowca”61.

Tę samokrytykę i zarazem samoobronę warto czytać w odniesieniu do tez przedstawionych w płomiennej Martwej nauce, drukowanej w komunizującym (i wkrótce zamkniętym przez sanacyjne władze) czasopiśmie „Lewar”, którego Siedlecki był
jednym z redaktorów. W eseju tym badacz wychodził od tezy o sztuczności podziału między „pracą teoretyczną a twórczością artystyczną”. Istnienie takiego podziału
głosili, jego zdaniem, „burżuazyjni teoretycy literatury”, sarkastycznie nazwani
przez niego „kapłanami Czystej Nauki”62:
kiedy [ich] pracy nie przyświeca żadna nadzieja, że [...] wstąpi ona jednak pod strzechy życia, zutylitaryzuje się w ostatecznej konsekwencji [...], [wtedy] rosną, piętrzą się, puchną może Bogu na chwałę, ale
z pewnością ludziom nie na pożytek piramidy dzieł nieczytanych, niepotrzebnych, poczętych w rezygnacji z jakiejkolwiek użyteczności, a częstokroć wręcz z ambicją zupełnej bezużyteczności63.

Właśnie to założenie przyjęte w Martwej nauce: że istnieje naturalny związek
między akcentowaniem społecznego (utylitarnego) wymiaru uprawiania nauki o literaturze a przekonaniem o komplementarności poznania naukowego i literackiego, wydaje się fundamentalne dla zrozumienia zarówno Siedleckiego, jak i „początków strukturalizmu polskiego”.
Niewykluczone, że za sprawą wspominanego listu do Jakobsona mógł utrwalić
się wizerunek Siedleckiego jako żarliwego neopozytywisty pokpiwającego z literatów
i utożsamianych z nimi przedstawicieli idiografizmu. Nawiązuję tu do pojawiającej
się w liście argumentacji, że zadaniem naukowca nie jest wszechogarnianie po
Bergsonowsku rozumianej, „płynnej” rzeczywistości, ponieważ „pod tym względem
najwspanialszy uczony zostanie zdystansowany przez byle wizjonera, artystę, czasem renomowanego głupca”64. Jednak wbrew wrażeniu, które można odnieść po
lekturze tych słów, Siedlecki wcale nie gardził literatami jako partnerami w poznaniu i potencjalnymi współpracownikami. Przeciwnie, cenił ich zdolność do „wszechogarniania” – właśnie dlatego, iż niejednokrotnie udawało im się opisać świat celniej
od uczonych, generujących abstrakcyjne formuły w sterylnej przestrzeni gabinetu.
Dość powiedzieć, że jako argument za ważną dla Siedleckiego koncepcją transakcentacji metrycznej on sam wymieniał fakt, iż podobną teorię kilka lat wcześniej
skonstruował (w rozmowie prywatnej) Leonard Podhorski-Okołów. Zastanawiające,
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S i e d l e c k i, list do Wyki. Z kolei Pollakom – po obronie pracy magisterskiej, która stała się podstawą jego książki autorskiej – żalił się: „przy tej mojej wersologii grozi mi coraz poważniej zupełny
analfabetyzm” (F. S i e d l e c k i, list do W. Grodzieńskiej i S. Pollaka, z 29 VIII 1936).
S i e d l e c k i, Martwa nauka, s. 92–93.
Ibidem, s. 93. Nb. w bardzo podobnym tonie, ponad 60 lat później, wypowiadał się J. S ł a w i ń s k i
(Poniewczasie. W zb.: Krytyka i krytycyzm w nauce. Red. H. Ż y t k o w i c z. Warszawa 1998,
s. 95–97), który zajmował wówczas w polskim literaturoznawstwie teoretycznym taką pozycję, jaką
bez wątpienia zajmowałby po wojnie Siedlecki, gdyby nie zmarł w okresie okupacji. Autor Tekstów
i tekstów, krytykując „nadprodukcję rzeczy niepotrzebnych” w literaturoznawstwie, pytał retorycznie: „Jakiż Waligóra odważyłby się zmagać z tą monstrualną górą zbytecznej makulatury?”
S i e d l e c k i, list do Jakobsona, s. 78.
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konstatował z pewną zaczepnością Siedlecki, „że doszedł do niej nie »uczony w piśmie« filolog, lecz poeta”65.
Dopiero w kontekście założenia o komplementarności poznania naukowego
i artystycznego staje się jasne, na czym miałaby polegać postulowana przez Siedleckiego utylitaryzacja nauki o wierszu. Nie sądzę, że autor Studiów z metryki
polskiej wierzył, iż badanie chwytu celowego zaburzenia rytmu, obnażającego
strukturę utworu poetyckiego, może jakkolwiek wpłynąć na otaczającą go rzeczywistość społeczno-polityczną, choć oczywiście istnieje analogia między odnawiającą znaczenia dezautomatyzacją percepcji czytelniczej a odmieniającą stosunki
społeczne rewolucją, której Siedlecki pragnął 66. Dużo bardziej prawdopodobne
wydaje się jednak to, że przez utylitaryzację badań wersologicznych rozumiał uczynienie ich przydatnymi, w pierwszej kolejności, dla szeroko rozumianych „ludzi
pióra”, poetów i tłumaczy, takich jak właśnie Podhorski-Okołów czy Tuwim, którzy
transferowali cenioną przez Siedleckiego kulturę rosyjską do Polski i korzystali
z wypracowanych w niej wzorców (stąd nacisk na wymiar praktyczny prowadzonych
studiów). W drugiej kolejności zaś dla czytelnika zainteresowanego poezją, który
dzięki zapoznaniu się z koncepcjami teoretycznymi mógł lepiej zrozumieć utwór
literacki i głębiej przeżyć jego lekturę.
Chcąc spełnić te założenia, Siedlecki nie zamierzał ograniczać się do roli „nudziarza-średniówkowca”. Bywał eseistą, stylistą, tłumaczem poezji, a także poetą.
Wszystkie odgrywane przez niego role nie istniały niezależnie od siebie, lecz interferowały ze sobą i nawzajem się oświetlały. Jako poeta Siedlecki testował teorię
języka poetyckiego, którą znał jako badacz, w czym zresztą naśladował starszych
kolegów zza wschodniej granicy. W sztuce dostrzegał i cenił to, co potrafił opisać
teoretycznie. Nie wydaje się, że któraś z ról była ważniejsza od innych, choć jako
wersolog osiągnął znacznie więcej niż jako poeta.
Wbrew cytowanemu już twierdzeniu Sławińskich, polski uczony wcale też nie
odróżniał się zasadniczo od swoich rosyjskich mistrzów w doborze lektur, na których
materiale wypracowywał koncepcje teoretyczne. Autorzy eseju O Franciszku Siedleckim i „polskim formalizmie” pisali, że bohater ich studium bazował na „zachowawczym nurcie poezji”. Mieli na myśli Skamandrytów, których oni sami, jak
wolno sądzić, cenili mniej niż Awangardę krakowską. Żeby jednak oddać sprawiedliwość Siedleckiemu, należałoby powiedzieć, że cechowała go wszystkożerność
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F. S i e d l e c k i, Studia z metryki polskiej. Cz. 2: Problem transakcentacji metrycznej w wierszu
polskim. W: Pisma, s. 443.
Na istnienie tej analogii wskazuje np. prozopoetycki fragment eseju F. S i e d l e c k i e g o (Od dwóch
do pięciu lat á1939ñ. W: jw., s. 109) o książce K. Czukowskiego, w którym badacz daje się poznać
nie tylko jako naśladowca W. Szkłowskiego (przetłumaczył jego Wskrzeszenie słowa), lecz także
ukryty literat: „Obojętne, zgrubiałe palce nie wyczuwają misternego rysunku, wyciśniętego na
monecie, niewidzący wzrok prześlizguje się po nim ospale, jak ospale prześlizguje się po beznadziejnej szarzyźnie biurowych przedpołudni, po murze sterczącym przed oknem mieszkania, po
wypłowiałej tapecie małżeńskiej sypialni, po całej skostniałej martwocie ubogich powszednich dni.
Tylko poezja, rewolucja i inne kataklizmy zdolne są przełamać w nas klątwę automatyzacji, odpowszednić spowszedniałą rzeczywistość, odrodzić zamarły dynamizm kontaktu człowieka ze
światem. Sprawić, że znów stają się wyczuwalne kanty stołu, rysunek na miedziaku, kształt słowa,
i że życie nabiera życia, sensu, wartości”.
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poznawcza połączona z gustem egalitarnym, skłaniającym do poświęcania uwagi
w równym stopniu sztuce głównonurtowej, dziełom z kanonu literatury światowej,
jak i zwykle lekceważonym przez „poważnych” badaczy tworom kultury popularnej
i użytkowej. Jeden z towarzyszy paryskiej niedoli wspominał, że geneza poematu
dla dzieci napisanego przez Siedleckiego wiązała się z... banerem reklamowym,
który w maju lub czerwcu 1938 zawisł na stacji paryskiego metra nieopodal ulicy
Lamandé, gdzie mieszkał polski stypendysta. Dzień w dzień oglądana przez Siedleckiego grafika reklamująca sklep meblarski na Montmartrze przedstawiała idące
przez las dwa drewniane stworki, ujęte komicznie pod rękę. Pod nimi znajdował się
francuski napis: „Bois dur et bois joli [Twarde drewno i ładne drewno]”67. Zachwycony pomysłowością twórców baneru, Siedlecki postanowił nadać stworkom imiona,
Buka i Wowa, a następnie uczynić je bohaterami (bohaterkami?) swojego poematu68.
Już sam akt (choćby tylko symbolicznego) ożywienia słowa, którego dokonał
wzorem twórców paryskiej reklamy, wskazuje na podstawowe źródło inspiracji.
„Jeśli człowiek współczesny zapełnia opuszczone wody rzek stadami ryb, to językołówstwo daje prawo zaludnić nowym życiem, wymarłymi lub nie istniejącymi słowami zubożałe wody języka” – pisał jeden z poetyckich mistrzów Siedleckiego,
Wielemir Chlebnikow69. W grudniu 1937, w paryskiej księgarni rosyjskiej, polski
stypendysta kupił poświęconą jego twórczości broszurę autorstwa Jakobsona
(„85 groszy – to warto!”70); dzieła genialnego Rosjanina znał już zresztą wcześniej.
Chlebnikowa, jak wiadomo, interesowało brzmienie mowy – w nim zwłaszcza, choć
nie jedynie, upatrywał źródeł sensu, który winien być przywracany przez poetę,
przypominającego dziecko bawiące się językiem („słowo – to lalka z dźwięków, słownik – to zbiór zabawek”71). Wydaje się, że ów spontaniczny akt kreacji dostrzegł
Siedlecki na paryskim banerze. Chwytliwe hasło reklamowe zespalało w jednym
szeregu dwa ekwiwalentne człony – twarde drewno i ładne drewno – ujawniając ich
nieoczekiwaną odpowiedniość72. W konsekwencji slogan przestawał być wyłącznie
perswazyjnym komunikatem i zamieniał się w poezję; składające się na niego słowa
zaczynały żyć nowym życiem, co ilustrował wizerunek drewnianych stworków idących
pod rękę.
Dostrzegając literackość w – na pozór – tak nieoczekiwanych miejscach, jak
reklama firmy meblarskiej, Siedlecki uczył się nie tylko od Chlebnikowa, lecz również od Władimira Majakowskiego, układającego rytmiczne slogany polityczne
i społeczne oraz reklamy umieszczane na plakatach, doskonale zresztą znane Ja-
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M i k u l s k i, Buka i Wowa, s. 75.
F. S i e d l e c k i, Muzykantów było sześciu. Ballada o liskach. „Zeszyty Wrocławskie” 1950, nr 1/2,
s. 77.
W. C h l e b n i k o w, Nasza postawa (1920). W zb.: Włamanie do Wszechświata. Poezja i proza.
Wybór, przekł. A. K a m i e ń s k a, J. Ś p i e w a k. Kraków 1972, s. 104–105.
S i e d l e c k i, list do Grodzieńskiej i Pollaka, z 15 XII 1937.
C h l e b n i k o w, op. cit., s. 105.
Autoteliczny, a więc literacki wymiar sloganu mógł być ponadto konstytuowany przez homonimiczność zawartą w obu członach opozycji: („bois dur” to po prostu twarde’, czyli porządne i stabilne
drewno’, ale też drewno liściaste’, „bois joli” zaś to zarówno ładne drewno’, jak i francuska nazwa
krzewu, który w Polsce znamy pod nazwą „wawrzynek wilczełyko” – ciekawe, czy użycie tutaj miana „Wowa” jest inspirowane aliteracją zawartą w polskiej, jakże poetyckiej nazwie tej rośliny).
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kobsonowi, który 20 lat później opisywał funkcję poetycką m.in. na przykładzie
sloganu wyborczego Dwighta Eisenhowera („I like Ike”). Z rosyjskimi teoretykami
dzielił Siedlecki zainteresowanie kulturą popularną, zwłaszcza kinematografią.
Wbrew wspomnieniu kolegi z pobytu w Paryżu, nie ograniczał się do oglądania
filmów „awangardowych”73. Wedle jego własnej relacji, interesowało go po prostu
wszystko, co można było zobaczyć wówczas w kinie – widział więc zarówno Marsyliankę Jeana Renoira, jak i Drogę powrotną Jamesa Whale’a, wybierał się także
na retrospektywny pokaz filmów Charliego Chaplina i z niecierpliwością czekał na
pierwszą „długometrażówkę Disneya”74. Nawiasem mówiąc, do Królewny Śnieżki
i siedmiu krasnoludków, bo o tym filmie mowa, nawiązywał rok później w eseju
dedykowanym Tuwimowi75.
Ale podstawowym punktem odniesienia była dla Siedleckiego poezja. Nie da się
zaprzeczyć, że wśród polskich autorów najwyżej cenił „starych metryków”: Tuwima,
Jarosława Iwaszkiewicza, Jerzego Lieberta, Mieczysława Jastruna, Antoniego Słonimskiego czy Kazimierza Wierzyńskiego76. W ich twórczości bowiem odnajdywał
najpełniej realizującą się, opisywaną przez Wiktora Szkłowskiego „technikę dezautomatyzacji”, którą uznawał za poruszającą dla czytelnika „wychowanego na wierszu futurystów, formalistów, awangardzistów, na najnowszej poezji czeskiej, polskiej
lub rosyjskiej”77 (w ten sposób określał samego siebie). Polskiego i włoskiego futuryzmu, w przeciwieństwie do rosyjskiego, nie cenił78, ponieważ jego zdaniem do
wielkiego Chlebnikowa bliżej było Tuwimowi niż np. Aleksandrowi Watowi.
Trzeba to powiedzieć dobitnie: Siedlecki był rusofilem i zarazem jednym z lepszych w Polsce znawców poezji rosyjskiej pierwszych dekad XX wieku, analitykiem
jej przemian od symbolizmu po akmeizm i futuryzm (dowodzą tego Fragmenty
o Błoku i esej Wielka literatura dla małych). Fascynacja kulturą rosyjską wyznaczała Siedleckiemu kręgi znajomości – określała pole odniesień literackich w rozmowach z Tuwimem, Podhorskim-Okołowem i Zawodzińskim79; stanowiła temat
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W. W e i n t r a u b, O współczesnych i o sobie. Kraków 1994, s. 29.
F. S i e d l e c k i, listy do W. Grodzieńskiej i S. Pollaka, z 15 XII 1937 i z 1 I 1938.
Zob. F. S i e d l e c k i, Od dwóch do pięciu lat, s. 110: „A macocha (opowiada Elżunia o Disneyu)
popatrzyła do takiego lusterka i woła: »Wiercidło, wiercidło! kto jest najpiękniejszy na świecie?«”
Sam krytyk tak wyznawał (F. S i e d l e c k i, O swobodę wiersza polskiego á1938ñ. W: Pisma,
s. 157).
Ibidem, s. 151.
Zob. F. S i e d l e c k i, Roman Jakobson i nowa lingwistyka. W: jw., s. 85: „[w Rosji] futurysta nie
jest clownem (jak u nas) ani szarlatanem (jak we Włoszech), lecz wielkim, bardzo wielkim poetą,
jak Chlebnikow. Gdzie z grona futurystów wychodzą światowej sławy uczeni. Gdzie poważny profesor chwali się, że »jest człowiekiem noszącym pod połą żółty sztandar futurystów« (Szkłowskij)”.
Drogi Siedleckiego z Zawodzińskim, jak wiadomo, w pewnym momencie się rozeszły, ponieważ,
chociaż był on wytrawnym znawcą kultury rosyjskiej, absolwentem petersburskiego uniwersytetu
i kolegą z roku m.in. W. Żyrmunskiego, zdecydowanie bardziej cenił poezję symbolistyczną niż
futuryzm, nie dzielił także zachwytów Siedleckiego nad – inspirowanym chwytem udziwnienia
Szkłowskiego, a opisywanym przez młodszego kolegę – zabiegiem transakcentacji w wierszu. Jak
przekonywał: „»unaocznianie struktury metrycznej« za pomocą zamącenia metrum, powiększanie
smaku metrum przez jego psucie, przypomina legendarnych smakoszów smarujących talerz asafetydą, aby bardziej napawać się smakowitą wonią potraw” (K. W. Z a w o d z i ń s k i, Nowe księgi
o wierszu polskim. „Życie Literackie” 1938, z. 4, s. 142). „Cały ten artykuł mógłbym bez trudu
ułożyć w jambach” – ripostował S i e d l e c k i (O swobodę wiersza polskiego, s. 165–166) i zaznaczał,
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dialogów – o przekładach liryki na język polski – z Pollakiem, Sergiuszem Kułakowskim czy Kazimierzem Andrzejem Jaworskim80; a o twórczości formalistów – z Hopensztandem. Poetą, który łączył Siedleckiego zarówno z rusofilami z jego pokolenia, jak i tymi z poprzedniej generacji, był Aleksander Błok (jego Jesienną miłość,
wraz z Pollakiem i Podhorskim-Okołowem, młody uczony przetłumaczył81). Jednak,
wbrew sugestii Żółkiewskiego, autor Jambów stał się badaczowi bliski nie dlatego,
że Siedlecki wolał tradycyjną poezję symbolistyczną, z jakiej słynął wczesny Błok,
od „konstruktywistów czy Majakowskiego lub Zabołockiego” 82. W rozdarciu Błoka, który przebył dramatyczną drogę od symbolizmu, przez poezję rewolucyjną, po zawiedzenie samą rewolucją, Siedlecki dostrzegał, jak się wydaje, bardziej
uniwersalną historię jednostki wrażliwej i czułej na dokonujące się w trakcie jej
życia gruntowne przemiany społeczne i polityczne, niezdolnej zharmonizować swojego losu z zewnętrznym światem (do tej sprawy jeszcze wrócę). W tym sensie
można powiedzieć, że autor Studiów z metryki polskiej patrzył nie tylko na polską
poezję, lecz także na ówczesną sytuację Polski i Polaków w ogóle, przez pryzmat
rosyjskiej kultury i doświadczeń rosyjskich twórców, którzy byli dla niego szczególnie istotni.
Siedlecki a Tuwim
Spośród „rusofilskich” kontaktów Siedleckiego relacja z Tuwimem zasługuje na
osobną uwagę83. Nie wiadomo, jak się poznali, ale nietrudno o uzasadnione domysły. Bardzo możliwe, że za pośrednictwem Seweryna Pollaka, bliskiego przyjaciela
Siedleckiego, który w 1925 roku zwrócił się do autora Sokratesa tańczącego z prośbą o ocenę swoich wierszy, a później został zatrudniony do porządkowania prywatnej biblioteki poety84. Tuwim był znany z tego, że otaczał początkujących twórców
taką opieką, jakiej sam niegdyś zaznał od Leopolda Staffa. Zresztą w okresie studiów
zaliczał się do członków Zarządu Koła Polonistów (pełnił funkcję bibliotekarza),
potem przekształconego w organ, do którego należała przyszła żona Pollaka, wspo-
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że nie uczyniłoby to jednak jego eseju wielką poezją. Na co z kolei reagował K. W. Z a w o d z i ń s k i
(Liryka polska w dobie jej kryzysu. „Przegląd Współczesny” 1939, nr 206, s. 9), rozmijając się
wszakże z sensem wypowiedzi Siedleckiego i nie doceniając jego Fragmentów o Błoku: „rozpoetyzowane studia Siedleckiego o Błoku nie byłyby i w jambach świetną poezją”. Nie dziwne, że w liście
do M. Kridla (z 6 VI 1936. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Rankraščių skyrius,
F. 115, vnt. 269, lap. 1) zarzucał F. S i e d l e c k i Zawodzińskiemu, iż mimo że obaj „uczyli się od
Rosjan”, on sam „poszedł w lekturze swej dalej”, podczas gdy jego starszy kolega „utknął na francuskich normatywistach”.
K. A. Jaworski w powojennym numerze „Kameny” (1946, nr 8–10), poświęconym A. Błokowi, przedrukował większą część Fragmentów o Błoku Siedleckiego. Później wspominał też, że wraz z redaktorami „Kameny” brał Siedleckiego, jako entuzjastę twórczości radzieckiej, w obronę przed krytyką,
która spływała na autora Studiów z metryki polskiej z tego powodu (K. A. J a w o r s k i, W kręgu
„Kameny”. Lublin 1965, s. 179).
A. B ł o k, Jesienna miłość. W: Dwa wieki poezji rosyjskiej. Antologia. Red. M. J a s t r u n, S. P o ll a k. Warszawa 1954, s. 409–410.
Ż ó ł k i e w s k i, O Franciszku Siedleckim, s. 12.
Sugerowano to już wcześniej – zob. S a w i c k a, op. cit., s. 65–66.
U r b a n e k, op. cit., s. 96.
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mniana już Grodzieńska, a także Siedlecki. W miesięczniku „Pro Arte et Studio”,
za czasów Tuwima prowadzonym przez Koło Polonistów, poeta publikował przekłady m.in. Błoka.
Z lektury listów Siedleckiego można wywnioskować, iż Tuwim był dla niego
twórcą niezwykle ważnym, wręcz otaczanym kultem, ale nie traktowanym jako
niedostępny bóg literatury, do którego aż strach zwrócić się z pytaniem. Przeciwnie,
wiadomo, że już w 1934 roku współpracowali ze sobą, choć ostatecznie sprawa
zakończyła się fiaskiem. Badacz poprosił autora Balu w operze o przełożenie tekstów
Aleksandra Puszkina, cytowanych przez Wiktora Żyrmunskiego we Wstępie do
poetyki, wydanym w pierwszym zeszycie „Archiwum Tłumaczeń”; „odpowiedział
nam po paru miesiącach, że przetłumaczyć ich nie zdołał”, żalił się Siedlecki później
Zawodzińskiemu85.
Także z powodu zwlekania Tuwima jego nazwisko nie znalazło się w słynnej
księdze ku czci Wóycickiego. Nie wiadomo, czego konkretnie miała dotyczyć rozprawa poety – może teorii przekładu poetyckiego, może zagadnienia interesującej
go wówczas poezji dziecięcej, może zaś problematyki poruszanej w książce Pegaz
dęba, czyli Panopticum poetyckie. Z listu Siedleckiego do Kridla wynika, że Tuwima
zaproszono do współpracy dość późno, nadto miał on „przerobić swój Czterowiersz,
a nie przerobił go wcale”, toteż ostatecznie sam redaktor, zmuszony ciąć koszty,
zaproponował Kridlowi zrezygnowanie z usług autora Biblii cygańskiej86. Niezależnie od tych niepowodzeń wypada docenić sam fakt, że Siedlecki zaprosił poetę do
współtworzenia publikacji mającej stanowić, bądź co bądź, wizytówkę nowej nauki
o literaturze (a poeta wstępnie się zgodził)87.
Z Tuwimem bez wątpienia łączyło młodego badacza zainteresowanie teorią
przekładu88. Wprawdzie sam Siedlecki zajmował się tekstami eseistycznymi i naukowymi, ale zasłynął jako krytyk tłumaczeń poezji rosyjskiej na język polski89,
był także pierwszym czytelnikiem i komentatorem translacji Chlebnikowa i Nikołaja Gumilowa, wtedy twórców prawie w Polsce nieznanych90. Najistotniejsze wydaje się jednak nie to, że i Siedlecki, i Tuwim przekładali teksty obce na polski, ale
że przekładali teksty – rosyjskie. Fascynacja ówczesną kulturą wschodniego sąsiada skłaniała badacza i poetę do czytania tych samych książek, polecania sobie
nowych autorów i wymieniania się ich tekstami, zdobywanymi różnymi kanałami.
Prawdopodobnie nie dowiemy się, skąd w 1936 roku Siedlecki posiadał brneński
adres zamieszkania Jakobsona 91, nie jest natomiast wykluczone, że zdobył go
właśnie od Tuwima, który osobiście poznał uczonego w 1929 roku w Pradze i z którym później korespondował92. Pewne jest zaś to, że w grudniu 1936 Tuwim pytał
85
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S i e d l e c k i, list do Zawodzińskiego.
F. S i e d l e c k i, list do M. Kridla, bez daty. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
Rankraščių skyrius, F. 115, vnt. 271, lap. 4.
W księdze znalazło się nadto miejsce dla artykułu innego poety, Podhorskiego-Okołowa, o rymowankach dziecięcych.
Twierdziła tak również A. O b r ę b s k a - J a b ł o ń s k a (list do K. Nitscha, z 26 VI 1945. Archiwum
Nauki PAU i PAN, K III-51, j. 192 d).
F. S i e d l e c k i, Przekłady z poezji rosyjskiej (1936). W: Pisma, s. 663–675.
Z nowej liryki rosyjskiej. Red., przekł. S. P o l l a k. Warszawa 1936.
Zob. F. S i e d l e c k i, list do W. Grodzieńskiej i S. Pollaka, z 24 IV 1936.
R. J a k o b s o n, list do J. Tuwima, z 13 IV 1929. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w War-
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Siedleckiego, czy ten „nie ma czego ciekawego nowego” z poezji rosyjskiej, na co
młody badacz zadeklarował dostarczenie zaprzyjaźnionemu poecie wszystkiego,
co zgromadził w swojej domowej bibliotece93.
A co mógł przynieść Tuwimowi? Czy wspomnianą już, wydaną w tym samym
roku, antologię tłumaczeń Pollaka z nowej liryki rosyjskiej94? Chciałoby się wierzyć,
że tak, skoro rok później Siedlecki zachwycał się nowym wierszem Tuwima (Jeleń),
zastanawiając się nad jego powinowactwem z twórczością rosyjskiego futurysty:
„złudzenie czy też rzeczywiście z Chlebnikowa?”95. Chyba nie złudzenie. Tuwimowski opis pochodu rogacza po lesie rozpoczyna się od słów: „Stuk po lesie, a nie
dzięcioła, / I nie siekier, a stuk po lesie: / Mglisty jeleń na tacy czoła / Stukające
gałęzie niesie”96. Także u Chlebnikowa można znaleźć podobne motywy: tego samego, zwierzęcego bohatera („Gdy rogi jelenia wznoszą się nad zielenią, / Wydają
się wyschniętym drzewem”97), jak również nawiązania do słowiańskiej mitologii
i łączącej się z nią mistyki, która to sfera jest u Tuwima reprezentowana przez
„drzewodziejów”, „szaromary” i „nieistoty”, obudzone stukotem jelenia i podążające
za nim do „wielkiego ołtarza”, gdzie „poklękały dymiące mgliska”. Inspirowane
Chlebnikowem wydaje się zwłaszcza to, że akcja czterostrofowego utworu rozpoczyna się dźwiękiem („stuk po lesie”), a kończy mistycznym przebudzeniem całego
lasu i jego mieszkańców – nie słowo jest tu więc na początku, lecz głos. W ostatnim
wersie – podobnie jak w liryce rosyjskiego poety, który układał całe wiersze z zapisanej „mowy” ptaków – dźwięk zahaczania porożem o gałęzie drzew zyskuje rangę
sztuki, rogi zwierzęcia zostają bowiem określone mianem „harfy jeleniej”98.
Widziana w świetle wspólnych fascynacji kulturą rosyjską, rola Siedleckiego
w biografii twórczej Tuwima zdaje się mieć niebagatelne znaczenie. W 1950 roku
Jan Lechoń, bodaj nie bez intencji krytycznej, zwracał uwagę: „N i k t dotychczas
nie napisał, że Tuwim w całej swej od piętnastu lat przynajmniej poezji jest przykładem w p ł y w u poezji rosyjskiej na polską”99. Jeśli wierzyć, że od 1935 roku
Tuwim silnie inspirował się liryką rosyjską, to w takim razie należy podkreślić, iż
wspierał go w tym także m.in. Siedlecki. Przypomnijmy, że Tuwimowi dedykował
esej z 1939 roku poświęcony książce Kornieja Czukowskiego o mowie dziecka100;
posiadał oryginał tej publikacji i zapewne podjął dialog o niej z poetą, który w dru-
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szawie. Dział Rękopisów, nr inw. 3075, t. 11. Zob. też J. T u w i m, list do A. Bema, z 20 X 1936.
Archiwum Alfreda Bema. Literárni Archiv Památniku Národniho Písemnictví, Praha. Cyt. za:
P. M i t z n e r, Obcy wśród obcych. Julian Tuwim i rosyjscy emigranci. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, nr 4, s. 130.
F. S i e d l e c k i, list do W. Grodzieńskiej i S. Pollaka, z 13 XII 1936.
Zob. przypis 90.
S i e d l e c k i, list do Grodzieńskiej i Pollaka, z 1 I 1938.
J. T u w i m, Jeleń. „Wiadomości Literackie” 1938, nr 2, s. 1.
W. C h l e b n i k o w, [Gdy rogi jelenia wznoszą się nad zielenią...]. W: Włamanie do wszechświata,
s. 53 (przeł. A. K a m i e ń s k a, J. Ś p i e w a k).
T u w i m, Jeleń, s. 1.
J. L e c h o ń, list do M. Grydzewskiego, z 16 II 1950. W: M. G r y d z e w s k i, J. L e c h o ń, Listy
1923–1956. Z autografu do druku przygot., wstępem i przypisami opatrz. B. D o r o s z. Warszawa
2006. T. 1, s. 302–303. Cyt. za: A. S o b i e s k a, Wokół Aleksandra Błoka. Z dziejów polskiej fascynacji kulturą i literaturą rosyjską. Warszawa 2015, s. 61.
Zob. przypis 66.
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giej połowie lat trzydziestych XX wieku pisał swoje najsłynniejsze teksty dla
dzieci.
Oprócz twórczości Błoka, Chlebnikowa czy autora rozprawy Od dwóch do pięciu
lat i Tuwim, i Siedlecki prawdopodobnie inspirowali się gniewną, wulgarno-kolokwialną poezją Majakowskiego, której echa widoczne są w słynnym Balu w operze,
bardzo cenionym przez młodego badacza („Czy zdajesz sobie sprawę, że to jest synteza całego naszego życia, naszej epoki?”, mówił z przejęciem Pollakowi101). Zarówno w pisarstwie poety, jak i teoretyka pojawiały się wyraźne akcenty ostrej krytyki
społecznej, miejscami przybierającej odcień publicystyczny i wywołanej głębokim
rozczarowaniem. W twórczości Tuwima najpełniejszym wyrazem tego rozczarowania
jest tekst znany pod tytułem Całujcie mnie wszyscy w dupę, w którym obrywało się
każdej grupie: „katowickim węglokopom”, „lodzermenschom, byczym chłopom”,
„warszawskim bubkom, żigolakom / Z szajką wytwornych pind na kupę”, a także
„syjonistkom palestyńskim” oraz „wszechsłowiańskim marzycielom”102. Warto czytać ten wiersz – nie piszę „satyryczny”, bo poeta dawał w nim upust frustracji wywołanej gęstniejącą w międzywojniu atmosferą antysemityzmu – równolegle do
szkicu Siedleckiego o radzieckiej literaturze dla dzieci, który to tekst, przez samego
autora określany jako „opowiadanie”103, opublikowano rok wcześniej i bez wątpienia
znał go Tuwim. Odnoszę wrażenie, że charakteryzując typowych autorów literatury
dziecięcej, przeciwstawianych w eseju m.in. Czukowskiemu, Siedlecki mimochodem
dał wyraz rozczarowaniu polskim społeczeństwem jako takim:
„Nieudaczniki”, bankruci, pechowcy, których zawiodła kariera beletrystyczna, belfrzy-śledziennicy,
tępi doktrynerzy-pedagodzy, zdurniałe oderwane od życia hemoroidalne pismaki-biuralisty, nobliwe
przeraźliwe dziewice-dyplomantki (złoty medal „Instituta Błagorodnych Diewic”), cichcem wyżywające
się w „powiastkach dla panienek” kryptoerotomanki, panny garderobiane i groźne apostołki miłości
i filantropii, bezpłciowe rozestetyzowane rozlazłe flaczki, anemiczne kanarki, uroczo szczebiocące w wyzłacanych klateczkach wonnych buduarów [...] – oto były kadry autorów literatury dziecięcej104.

Sam Tuwim by się nie powstydził... W tym dosadnym pamflecie na całe społeczeństwo łatwo przeoczyć ideologiczny fundament, na którym opiera się ciężar
krytyki. Jest nim postrzeganie rzeczywistości społecznej z klasowego punktu widzenia, co w przypadku komunizującego, pozbawionego perspektyw zawodowych
i żyjącego prawie w nędzy Siedleckiego nie może dziwić. Szeroko rozumiana problematyka socjalna uwydatnia się już w początkowych wersach jego poematu dla
dzieci („Babie lato! Złota jesień! / Co za spokój w krąg ogromny!... / Lecz cóż jesień
ta przyniesie / Bezrobotnym i bezdomnym?...”105). Natomiast ściśle pojmowana
kwestia świadomości klasowej, alienacji, wpływu rewolucji na literaturę i klasowego podłoża estetyk są jednym z głównych tematów najobszerniejszego, nie licząc
studiów wersologicznych, tekstu Siedleckiego, czyli publikowanego w odcinkach,
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U r b a n e k, op. cit., s. 140.
J. T u w i m, Wiersz, w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby
go w dupę pocałowali (1937). W: Dzieła. Jarmark rymów. Red. J. W. G o m u l i c k i. Warszawa
1955, s. 291.
F. S i e d l e c k i, Głos spod pręgierza (1936). W: Pisma, s. 631.
F. S i e d l e c k i, Wielka literatura dla małych (1936). W: jw., s. 622.
S i e d l e c k i, Muzykantów było sześciu, s. 77.
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w „Skamandrze” i „Sygnałach”, nigdy nie wydanego łącznie, eseju biograficznego
Fragmenty o Błoku (1937–1938)106 (a precyzyjniej mówiąc: „opowieści biograficznej”,
ponieważ zarówno formą, jak i ideą nawiązującego bodaj do Nurtu á1934ñ i do
Diogenesa w kontuszu á1937ñ Wacława Berenta). Nie doceniano tego utworu, moim
zdaniem, nie tylko dlatego, że w świadomej stylizacji dopatrywano się „rozpoetyzowania” samego autora, lecz także z tej racji, że nie dostrzegano wymiaru społeczno-klasowego107. Toteż Fragmenty... zasługują na osobne omówienie.
Esej nie tylko o Błoku
Pobieżna lektura pierwszej części eseju, zatytułowanej Dziewięćset piąty, mogła
tworzyć mylne wrażenie o Siedleckim jako epigonie prozy symbolistycznej, który
ociera się o granicę grafomanii. Charakteryzując środowisko rosyjskich symbolistów
z okresu przełomu wieków, autor rekonstruował ich postawę wobec twórczości na
pozór bez dystansu: „Tajemne jej [tj. rzeczywistości] znaki odczytywać z płatka róży,
z grzmotu wodospadu, z głosu ptaka. [...] Być harfą łkającą w bólu i tęsknocie za
Niecielesnym, które się kiedyś ucieleśni. Opowiadać o Nadchodzącym. Zwiastować.
Oczekiwać”108. Nie trzeba być wielce wytrawnym czytelnikiem, by dostrzec w tych
słowach Flaubertowską, przeszytą ironią narrację personalną, ukazującą światoodczucie rosyjskiego symbolisty i ziemianina, całkowicie wyzbytego świadomości
własnego uprzywilejowania i przez to „odklejonego” od rzeczywistości. Autor sygnalizuje to wprost w partiach tekstu, w których perspektywa personalna ustępuje na
chwilę auktorialnej – i wówczas rosyjskie ziemiaństwo zostaje ukazane jako „olśniewająco bogate, lecz już chorobliwie wypaczone, niosące na sobie i w sobie piętno
zagłady”109. Albo kiedy mimochodem wtrąca, że symboliści pisali „mętne, puste
artykuły”110. Lub gdy z szyderczą ironią wytyka naiwność żonie Dmitrija Mereżkowskiego, stwierdzając, że „z narzuconym na arystokratyczne wąskie ramiona
bezcennym szalem, pani domu, mądra wyrafinowana poetessa – Zinaida Gippius –
z lekkim zniecierpliwieniem czekała na rewolucję”111. Sygnały dystansu do symbo-
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Wbrew informacji ze słownika biobibliograficznego (Współcześni polscy pisarze i badacze literatury.
Słownik biobibliograficzny. Red. J. C z a c h o w s k a, A. S z a ł a g a n. T. 7. Warszawa 2001, s. 247),
Fragmenty o Błoku stanowią zamkniętą całość, na którą składają się teksty opublikowane w „Skamandrze” oraz w „Sygnałach”. Podaję je we właściwej kolejności: Dziewięćset piąty („Skamander”
1937, z. 78–80); Dwa fragmenty („Sygnały” 1937, nr 27); Aleksander Błok („Sygnały” 1937, nr 30);
Obrachunki („Skamander” 1937, z. 85–87); List („Sygnały” 1938, nr 40); Droga dalej („Sygnały”
1938, nr 43).
Jednym z wyjątków jest omówienie J. K u l c z y c k i e j - S a l o n i (Przegląd prasy. „Życie Literackie”
1937, nr 1, s. 37), towarzyszki Siedleckiego z Koła Polonistów, współtłumaczki tekstów rosyjskich
wydawanych w „Archiwum Tłumaczeń z Teorii Literatury”, która chwaliła pierwszą część eseju
o Błoku, dostrzegając m.in.: „Autor charakteryzuje podłoże socjalne, na którym zrodził się i wyrósł
rosyjski symbolizm, wskazuje powody jego rewolucyjnego nastawienia, które z biegiem czasu
przekształca się w ucieczkę od rzeczywistości i zawieszenie w próżni ponad życiem”.
S i e d l e c k i, Dziewięćset piąty, s. 7.
Ibidem, s. 6.
Ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 9.

150

materiały i notatki

listów są w samym eseju na tyle oczywiste, że nie trzeba ich szukać poza nim, choć
oczywiście można by je wskazać112.
Zgodnie z tytułem, a wbrew pozorom, które stwarzają ironiczne opisy, Dziewięćset piąty jest stylizowanym na literaturę wykładem ukazującym wpływ rewolucji na rosyjską kulturę początków XX wieku. Siedlecki przekonuje, że od oderwanych od rzeczywistości symbolistów, wywodzących się z klasy ziemiańskiej, rzekomo następujący po nich twórcy burżuazyjni, jak Walerij Briusow czy Gumilow, tak
naprawdę różnią się tylko pod kątem doboru tematów. Stało się to jasne po rewolucji 1905 roku, obnażającej naiwność polityczną (klasową) i jednych, i drugich.
W konsekwencji wielu autorów podejmowało rozmaite próby ucieczki od rzeczywistości: „Nauczeni smutnym doświadczeniem, jak niebezpieczna jest gra w rewolucję, inteligenci, literaci-symboliści wyzbywają się z wolna swych zainteresowań
społecznych, chłodną ze swego radykalizmu”113. W dalszej perspektywie, zdaniem
Siedleckiego, prowadziło to do degeneracji życia literackiego i samej sztuki:
ezoteryczny erotyzm przeradzał się w pornograficzną patologię, w wyrafinowaną perwersję, w skrycie
wyuzdaną lubieżność Fiodora Sołoguba, myśl religijna małżonków Mierieżkowskich staczała się w otchłań szarlatanerii mediumizmu i na seansach Jana Guzika wykwintne nerwowe dłonie estetów łączyły się w spirytystycznym kręgu z łapami opasłych burżujek i obleśnych lokajów114.

Siedlecki zauważał przy tym, że to, co przed 1905 rokiem stanowiło fundament
estetyki zarówno ziemiańskiej, jak i burżuazyjnej, skądinąd ujawniający ich klasową tożsamość – „Odwrócenie się od rzeczywistości, zacieranie jej konturów, dekonkretyzacja jej i symbolistyczne »wyjaśnianie«” 115 – stało się gwoździem do
trumny i przygotowało grunt pod nadejście prawdziwej rewolucji, do której rok
1905 był tylko skromną uwerturą.
Na tle gruntownych przemian politycznych i społecznych ukazany zostaje los
Błoka; wyrastał on w aurze „rozkwitu symbolizmu rosyjskiego”, lecz był „zbyt silnie
związany z rzeczywistością”, by się jej wyrzec dla „mgławicowych fantasmagoryj”116.
Błok Siedleckiego jest bowiem skonfliktowany wewnętrznie: nie potępia w czambuł
tradycji symbolistycznej, odczuwa sentyment do czasów dzieciństwa i młodości
spędzonych w idealizowanym dworku w Szachmatowie, ale wie, że do przeszłości
nie ma powrotu. Najpierw nudzą go wywody Wiaczesława Iwanowa i nie pociągają
modne seanse spirytystyczne, coraz bardziej zaś interesuje poezja Chlebnikowa.
Symbolem zerwania stosunków z przedstawicielami własnej klasy jest publikacja
wierszy w czasopiśmie redagowanym przez „bosiaka”, Maksima Gorkiego117. A później ogłoszony zostaje rewolucyjny poemat Dwunastu.
Bodaj największy dramatyzm udało się Siedleckiemu osiągnąć w części zaty-
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Jak np. w polemice z Zawodzińskim, w której S i e d l e c k i (O swobodę wiersza polskiego, s. 149)
przekonywał, że jego oponent „jest zbyt trzeźwy, zbyt krytyczny, aby na serio brać całą ewangelię
Wiaczesława Iwanowa”, petersburskiego towarzysza Mereżkowskich i jednego z ważniejszych symbolistów tego okresu w Rosji.
S i e d l e c k i, Dziewięćset piąty, s. 10.
Ibidem, s. 11.
Ibidem, s. 8.
S i e d l e c k i, Aleksander Błok, s. 7.
Zob. ibidem, s. 8.
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tułowanej Obrachunki, w której przedstawił proces zyskiwania przez Błoka świadomości własnego uprzywilejowania. W poecie narasta nienawiść do własnej klasy:
„Lamentujecie, że poniszczono wam wasze dwory, wyrąbano odwieczne topole,
poburzono świątynie?”. Szybko jednak „wynurzała się myśl o własnej winie”118
i Błok, po raz pierwszy spoglądając na siebie oczami dawnego posługacza, dostrzegł
złą stronę także swoich wielkopańskich zwyczajów. Jego przemyśleń nie przekreśli
zupełnie mające nadejść doświadczenie nędzy i rozczarowanie spustoszeniem,
którego dokonali bolszewicy.
Siedleckiego zainteresował więc ten rys biografii poety, który 40 lat później Wiktor Woroszylski (uogólniając tezy rosyjskich krytyków) uznał za dystynktywną cechę
inteligencji rosyjskiej, począwszy od końca wieku XVIII, a na Błoku i Gorkim skończywszy. Chodzi o charakterystyczną skłonność do „kajania się”, towarzyszącą reprezentantom szlachty, z której w większości wywodziła się rosyjska inteligencja,
wyrażającą się w doznawanym i chętnie wyrażanym poczuciu „długu do spłacenia,
społecznego długu, społecznego obowiązku i winy; poczucie to ma inteligencja, jest
ono poczuciem twórczym, pobudzającym etycznie i estetycznie; to ono kieruje rozmaitymi poczynaniami inteligencji”119. Tę samą motywację Woroszylski dostrzegał
u Błoka, który w (najpewniej znanym Siedleckiemu) artykule Inteligencja i rewolucja – usprawiedliwiając akt spalenia jego biblioteki podczas rewolucji – kajał się „nie
tylko za winy własnego pokolenia czy pokolenia swych ojców, ale również pokoleń
znacznie odleglejszych”120. Podobnie w poemacie Dwunastu, zdaniem Woroszylskiego, ogarnął Błoka „nastrój” znamienny dla „wielu inteligentów, którzy zaakceptowali rewolucję nawet wbrew jej odstręczającym realiom, uczynili to zaś w oparciu
o najbardziej tradycyjny wątek etycznej egzystencji inteligencji rosyjskiej”121.
Sądzę, że właśnie ten rys biografii wielkiego poety szczególnie interesował Siedleckiego i sprawiał, iż Błok był mu tak bliski. Nie przypadkiem w Obrachunkach
zaciera się granica między cytowanymi wyznaniami samego poety (przełożonymi przez
autora na język polski) a opisami narratora, co nie tylko wskazuje na inspirację
Berentowskimi „opowieściami biograficznymi”, lecz także sugeruje kryptoautobiograficzny wymiar tej prozy. Nie zamierzam tu, rzecz jasna, pochylać się nad wciąż
nierozwikłanym i niesłychanie skomplikowanym problemem stosunku przedwojennych polskich środowisk lewicowych do sytuacji politycznej w Rosji radzieckiej. Nie
sposób już chyba rozstrzygnąć, ile Siedlecki faktycznie wiedział o tym, co działo się
za wschodnią granicą zwłaszcza w latach trzydziestych XX wieku. Pewne jest natomiast to, że z całą mocą krytykował sanacyjną Polskę – z jej autorytarnymi i antysemickimi wynaturzeniami, jak też z wpisaną w nią strukturą feudalnego wyzysku –
i pokładał nadzieję w istnienie lepszego, bardziej sprawiedliwego świata.
Dostrzeżona u Błoka i zarazem symptomatyczna dla inteligenta rosyjskiego
postawa „kajania się” wobec „ludu” z całą pewnością nie była równie popularna
w kręgach inteligencji polskiej (a i dzisiaj niewiele się pod tym względem zmieniło),
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S i e d l e c k i, Obrachunki, s. 245–249.
W. W o r o s z y l s k i, Wykład I. áO inteligencji rosyjskiejñ. Do druku podał P. M i t z n e r. „Teksty
Drugie” 2019, nr 5, s. 366.
Ibidem, s. 379.
Ibidem, s. 380.
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chyba że w jej lewicowym odłamie, do którego zaliczał się autor Studiów z metryki
polskiej, ukształtowany na pismach Stanisława Brzozowskiego i powieściach Stefana Żeromskiego, zwłaszcza zaś na nowych klasykach radzieckich. Toteż w samobiczowaniu Błoka, a także w jego zmiennym, skomplikowanym i ambiwalentnym
stosunku do rewolucji, Siedlecki mógł odnajdywać własne rozterki jako lewicowego inteligenta polskiego – nawet jeśli nie wywodził się ze szlachty i przez większość
dorosłego życia cierpiał biedę122.
Skomplikowany i niejednoznaczny portret Błoka zyskał potwierdzenie także
w końcowej część eseju Siedleckiego, stanowiącej refleksję w mniejszym stopniu
nad samym poetą, w większym zaś – nad tym, czy jego twórczość może mieć wymiar
ponadklasowy. Na pierwszy plan wychodzi Paweł Pietrow (imię i nazwisko zapewne
znaczące), „Półdziki prostak, nieokrzesany chłop z głuchej, zapadłej wsi Lipniaki
pod Rybińskiem”123, któremu wpadły w ręce poezje Błoka. Wpadły w sensie dosłownym – Pietrow znalazł je bowiem najprawdopodobniej w zgliszczach spalonego
dworu w Szachmatowie. „W tych czasach analfabeci uczyli się czytać – jak się
zdarzyło – na plakatach Majakowskiego, na klasykach greckich. [...] Wplątany
w boleśnie rozdartą, wyrafinowaną sztukę Błoka, opętany przez nią, ciemny chamuś
Pietrow mocował się, krwawił o nią ręce [...]”124. Historię chłopa z Lipniaków kończy sprzeczka, w którą wdaje się on na pogrzebie poety. W jej wyniku bohater
utwierdza się w przekonaniu, że on i jego klasa nie wyrzekną się pamięci o Błoku,
choć „droga dalej” będzie niewątpliwie „trudną drogą”125.
Naiwne, trzeba przyznać, zakończenie opowieści było, jak się wydaje, fikcjonalną dramatyzacją rozterek autora Dwunastu, przeczuwającego „konflikt między jego
poezją a tymi, którzy ją będą kiedyś dziedziczyć”126. Zarazem jednak celnie zapowiadało sytuację powstałą w Polsce Ludowej po 1949 roku, zaledwie kilka lat po
śmierci Siedleckiego.
Dwuręczność literaturoznawcy
Anna Sobieska, badaczka dziejów recepcji Błoka w przedwojennej Polsce, napisała
w swej, skądinąd budzącej podziw książce, że Siedlecki pracował nad esejem bio-
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Mimo wszystko jednak można w jego biografii odnaleźć elementy świadczące o wyniesionym z domu
kapitale społeczno-kulturowym. Uczony w dużej mierze dorywczo (z powodu chorowitości w dzieciństwie i złych warunków bytowych podczas pierwszej wojny światowej), przez ojca – sędziego,
a później naczelnika Sądu Grodzkiego – następnie zaś przez wynajętego korepetytora, Siedlecki
dobrze zdał maturę i już przed podjęciem studiów posługiwał się kilkoma językami obcymi.
Z wypowiedzi H o p e n s z t a n d a (list do Grodzieńskiej i Pollaka) wynika, że jego dom rodzinny
był wyposażony w wielojęzyczną, dobrą bibliotekę („książek w najlepszym gatunku masa”), a ojciec
wraz z synami oddawał się rozmowom i przechadzkom po okolicy. Jako znamienne można traktować także to, jak w liście do Pollaków (ibidem), relacjonując pobyt w domu Siedleckich, H o p e ns z t a n d (ironicznie i chyba z aluzją do Mickiewiczowskiego eposu), pisał o ojcu Siedleckiego: „Pan
Sędzia radził, bym zabrał kompas, bo inaczej utknę w jakiejś gęstwinie leśnej – a potem troskliwie
dopytywał, czy już wróciłem”.
S i e d l e c k i, Droga dalej, s. 7.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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graficznym „wbrew zwyczajom” ówczesnych adeptów formalizmu i strukturalizmu127.
Trzeba zaznaczyć, że to (wyrażone mimochodem) twierdzenie, choć niepozbawione
podstaw, przyczynia się do tworzenia nieprawdziwego obrazu przedwojennych literaturoznawców teoretycznych, wśród których „dwuręczny” Siedlecki miałby stanowić wyjątek. Owszem, jeśli jako miarę przyjąć opublikowane teksty literackie w dorobku własnym, to autor Studiów z metryki polskiej może zaliczać się do niewielkiej grupy. Jego przyjaciele z Koła – Żółkiewski, Budzyk, Hopensztand, Stefania
Knisplówna – nie ogłaszali drukiem wierszy ani opowiadań, choć już Jan Kott i Ryszard Matuszewski, także członkowie Koła, byli przed wojną poetami, podobnie jak
mistrz młodych teoretyków, Wóycicki, który w młodości opublikował poemat Żeglarz.
Spośród towarzyszy z kręgu wileńskiego – przed wojną ani Jerzy Putrament, ani
Irena Sławińska, ani Maria Rzeuska, ani Kapłanowa (Mayenowa) nie dali się poznać
jako literatki i literaci. Od tej strony nie znano również Kridla, choć w jego pośmiertnych papierach znaleziono rękopis dramatu inspirowany Antonem Czechowem
i scenariusz do filmu na podstawie Faraona Bolesława Prusa128. Niemniej – w tej
kalkulacji autorzy dwuręczni nadal pozostawaliby w zdecydowanej mniejszości.
Rzecz jednak nie w tym, komu zdarzyło się opublikować, lepszy czy gorszy,
utwór literacki, lecz w przyjęciu komplementarności poznania naukowego i literackiego, cementującego rozliczne w dziejach XX-wiecznej Polski kręgi towarzysko-zawodowe uczonych, poetów i pisarzy. Takim środowiskiem był niewątpliwie „Klub
Literacki i Naukowy”129, spotykający się w salach Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie, w którym dyskusje o „kategoriach poetyki formalnej”130 czy „prądach krytyki literackiej w ZSRR”131 podejmowali nie tylko młodzi uczeni, ale także
zaproszeni na wykłady krytycy literaccy i poeci.
Wśród nich był Tuwim; jego nazwisko nie znalazło się w końcu w pomnikowej
księdze na cześć Wóycickiego, lecz sam poeta relacjonował w liście Alfredowi Bemowi, że jest wprawdzie „dyletantem lingwologii, ale »zapojem« czyta dzieła językoznawcze” 132. Przy okazji chwalił Jakobsona („jaki uczony! jaki »słowowied«!”),
znanego mu osobiście i z lektury broszury o poezji Chlebnikowa oraz studium
o czeskim wierszu133. Żartobliwa metafora Tuwima, zestawiająca nadrabianie wiedzy teoretycznej z długotrwałymi ciągami alkoholowymi, bardzo dużo mówi o jego
relacji z wybitnym badaczem. Nie mniej symptomatyczny jest fakt, że Jakobson –
w Polsce dopiero od niedawna znany także jako poeta i prozaik134 – w 1943 roku
napisał dla Tuwima wiersz, w którym wyznawał: „Rodzinnej chętnie umknę lianie”,
i zachęcał: „Zróbmy burzliwy sabat więc, Tuwimie, / Umoczmy w winie chleb, Ju-
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S o b i e s k a, op. cit., s. 155.
Zob. w tej sprawie D. U l i c k a, Przegapiona okazja. „Teksty Drugie” 2018, nr 6, s. 227.
Tak nazywało się stowarzyszenie – powstałe po odejściu młodych literaturoznawców ze studenckiego Koła (nie mogli do niego należeć absolwenci) – wedle relacji S i e d l e c k i e g o (Studia z metryki polskiej, cz. 2, s. 603).
S. Ż ó ł k i e w s k i, list do K. W. Zawodzińskiego, z 1935 (?).
F. S i e d l e c k i, list do W. Grodzieńskiej i S. Pollaka, z 6 II 1935.
T u w i m, list do Bema. Cyt. za: M i t z n e r, op. cit., s. 130.
Ibidem.
R. J a k o b s o n, Mój futuryzm. Wspomnienia, listy, szkice, wiersze, proza. Przeł. D. U l i c k a,
Warszawa 2020.
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lianie / [...] / a nas – tu klnę się na tradycje Lefa – / Pokocha jeszcze czulej panna
Stefa”135. Jak wspominał autor Poetyki w świetle językoznawstwa, najpierw, w roku 1926, nawiązał z nim kontakt Podhorski-Okołów, jednak to z Tuwimem, poznanym przy lampce tokaju 3 lata później, połączyła go przyjaźń – i to on „z delikatną
troskliwością” (i z jakim skutkiem!) nakłaniał uczonego do „wgłębiania się w nienaruszoną, gruzłowatą problematykę przekładu artystycznego – ulubiony temat
Jego ustnych i pisemnych rozważań”136.
Naturalnie, relacja z Tuwimem, charakterystyczna dla fenomenu współpracy
poetów i uczonych, mającego liczne realizacje w polskiej rzeczywistości powojennej,
w biografii Jakobsona nie była czymś niezwykłym, ponieważ już w czasach rosyjskich
przyjaźnił się on z Majakowskim i Chlebnikowem i na materiale ich poezji konstruował własną teorię języka poetyckiego. Dla Siedleckiego, który utrzymywał stały
kontakt z poetami, zapraszał ich na zebrania naukowe oraz do udziału w publikacji
naukowej, postępowanie Jakobsona niewątpliwie stanowiło wzór do naśladowania.
Wzorem była także jego wszechstronność, czego dowodzi płomienny esej Siedleckiego zaznajamiający czytelnika polskiego z rosyjskim uczonym (dzięki Siedleckiemu dowiedział się o nim np. Zawodziński137), stanowiący niemal panegiryk na
jego cześć, w którym autor zachwycał się tym, że „można ogłosić jednocześnie
(w roku 1921) pracę o wpływie rewolucji na język rosyjski i studium o poezji Chlebnikowa”138, a także faktem, iż „lingwista Roman Jakobson” opublikował fragment
pracy O podstawach filmu czeskiego139. W słynnym tekście-oskarżeniu O pokoleniu,
co roztrwoniło swych poetów, również omawianym z aprobatą przez Siedleckiego,
wolno się dopatrywać głównego źródła inspiracji dla autora Dziewięćset piątego.
To ważne: wszechstronność Jakobsona była przez Siedleckiego uznawana za
atut, a nie rozmienianie się na drobne czy przykład dyletantyzmu rzekomego omnibusa, beztrosko wkraczającego na teren cudzych badań. Ograniczenie się wyłącznie do wąskiego obszaru zainteresowań np. wersologicznych, traktowanego jako
przestrzeń autonomiczna, oznaczałoby odebranie samemu sobie miana zaangażowanego społecznie intelektualisty, będącego kimś więcej niż tylko specjalistą w danej dziedzinie. Przed zarzutem dyletantyzmu broniło zaś Jakobsona to, że nie
próbował w równym stopniu znać się na wierszu, filmie i rewolucji, miał natomiast
do perfekcji opanowane pewne ponaddyscyplinowe założenia teoretycznie, których
odzwierciedlenia odnajdywał w różnych przejawach działalności kulturowej („nie
chodzi Jakobsonowi o czeski wiersz, lecz o g ó l n o t e o r e t y c z n e zagadnienia”140)
i które opisywał w rozmaity, czasem także literacki sposób.
Toteż w podejściu rosyjskiego uczonego, widzianego oczami Siedleckiego, wy-
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R. J a k o b s o n, wiersz dla J. Tuwima. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Dział
Rękopisów. Archiwum Juliana Tuwima. „Curiosa”, nr inw. 3075. Istniejący w rękopisie wiersz,
napisany w języku rosyjskim, podaję w tłumaczeniu P r z e m y s ł a w a P i e t r z a k a, któremu
bardzo dziękuję.
R. J a k o b s o n, List badacza polskiego. „Kultura i Społeczeństwo” 1965, nr 1, s. 15.
Zob. na ten temat F. S i e d l e c k i, list do K. W. Zawodzińskiego, napisany między listopadem
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kluczone było tworzenie rozgraniczenia na działalność zasadniczą, realizowaną
z pełnym oddaniem, i poboczną, traktowaną żartobliwie albo po macoszemu. Za
każdym razem Jakobson podejmował te same, ogólnoteoretyczne kwestie, ale postrzegane z perspektywy odmiennej problematyki i w świetle innego dyskursu. To
właśnie dla Siedleckiego mogło stanowić zasadnicze novum względem obowiązującego w Polsce zwyczaju publikowania „po godzinach”, i czasem pod pseudonimem,
„zabaw literackich” (termin Henryka Markiewicza) szacownych na co dzień profesorów, takich jak np. nielubiany przez młodego literaturoznawcę „Hrabia na Krakowie Tarnowski”141. W tym kontekście warto także rozpatrywać znamienną pogardę, z jaką Siedlecki wypowiadał się o społecznym postrzeganiu parania się
twórczością dla dzieci, w której „zawsze tkwił jakiś lekceważący odcień [...]. [...]
Książka dla dzieci robiła się z odpadków, była produktem pobocznym. [...] Pisało
się ją lewą ręką”142. Różnodyskursywna twórczość rosyjskich teoretyków stanowiła alternatywę dla tej negatywnie widzianej praktyki, ponieważ likwidowała podział
na „prawo-” i „leworęczne” utwory (by nawiązać do metafory Jerome’a S. Brunera),
promując w zamian „egalitarny” model pisarstwa dwuręcznego.
Przez pryzmat tych założeń trzeba patrzeć zarówno na relacje między Fragmentami o Błoku a poezją, na której materiale Siedlecki klarował teorię transakcentacji,
jak też między esejem o książce Czukowskiego a pisanym mniej więcej w tym samym
czasie poematem dla dzieci. Tekst Od dwóch do pięciu lat został zadedykowany
Tuwimowi, ponieważ Siedlecki dzielił z poetą fascynację mową dziecka i poezją dla
dzieci, ale równie dobrze mógłby być dedykowany Jakobsonowi, który dwa lata
później wysłał Siedleckiemu własny artykuł o mowie dziecka i afazji. Autor Studiów
z metryki polskiej, wbrew literackiej formie eseju, zajmował się bowiem problematyką dziecięcej mowy w kontekście teoretycznym. Wskazywał na podobieństwo
między percepcją utworu poetyckiego, poddawaną dezautomatyzacji, a percepcją
charakterystyczną dla dziecka, jeszcze niezautomatyzowaną. Pośrednio postulował
więc analizę dziecięcej mowy (z normatywnego punktu widzenia pełną błędów)
w analogii do analizy twórczości poetyckiej i konstatował, że dopiero zrozumienie
języka „małych”, zwieńczone ugruntowaniem jego „obiektywnej poetyki”, może
prowadzić do wykreowania takiej literatury dla dzieci, która nie będzie projekcją
„zniedołężniałej” perspektywy dorosłego na językową świadomość kilkulatka. Tym
samym wykorzystywał wiedzę i dociekliwość teoretyka (co łączyło go z Jakobsonem)
z temperamentem twórcy poezji dla dzieci, zainteresowanym sferą praktyczno-warsztatową (a to z kolei zbliżało go do Tuwima).
Teoretyk versus krytyk: dzieje rozłamu
M.in. właśnie tak pojęta, inspirowana przykładami rosyjskich teoretyków, idea
pisarstwa dwuręcznego stała się przedmiotem gruntownej krytyki ze strony członka warszawskiego Koła, a później Klubu Literackiego i Naukowego, Ludwika Frydego. Siedlecki, który sam nieraz zapalał się w polemice, bywał kilkakrotnie krytykowany na łamach prasy, ale artykuł Frydego wyróżnia się na tym tle po pierw141
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sze dlatego, że nie dotyczy wybranej koncepcji teoretycznej bądź konkretnej
wypowiedzi, lecz postawy pisarskiej Siedleckiego in toto, po drugie zaś z tej racji,
że autorem tekstu o znamiennym tytule Nauka o wierszu czy kiepska krytyka nie
był ani przedstawiciel przeciwnego obozu politycznego lub światopoglądowego, ani
też reprezentant pokolenia profesorów, temperujących zapędy młodych rewolucjonistów. Był nim natomiast niedawny kolega ze studiów.
Wśród badaczy dziejów przedwojennego literaturoznawstwa w Polsce rozłam
w gronie młodych uczonych, jaki dokonał się w drugiej połowie lat trzydziestych
XX wieku, jest faktem stosunkowo znanym. „Z p. Frydem historia rzeczywiście bardzo przykra, tym przykrzejsza, że to człowiek, z którym długo bardzo dobrze i zupełnie blisko żyłem”, żalił się Siedlecki Wyce; on zaś (jak wynika z treści listu) brał go
w obronę143. Naturalnie, nie sposób dziś rozstrzygnąć, czy istniały pozamerytoryczne przyczyny ataku na Siedleckiego, czy więc wpływ na relacje dawnych kolegów
mogło mieć np. to, że artykuł Frydego, początkowo rozpatrywany jako rozdział księgi ku czci Wóycickiego, ostatecznie – decyzją Siedleckiego – nie znalazł się w niej144.
Ważne, że przywoływany tekst był niewątpliwie jedną z przyczyn rozłamu. Zanim doszło do publikacji, Fryde szefował sekcji krytycznoliterackiej Koła, podczas
gdy Siedlecki należał do sekcji nauki o literaturze, której przewodniczącym był
Żółkiewski. Ale wtedy o sporze nie było jeszcze mowy – wszak po ukończeniu studiów Fryde, wraz z Siedleckim, Żółkiewskim i Budzykiem, stał się współzałożycielem Klubu. Natomiast od czasu zatargu z Siedleckim drogi młodych polonistów
rozeszły się – powstała tzw. grupa Frydego, do której należeli m.in. Stefan Lichański, Zdzisław (Libin) Libera, Jan Aleksander Król i Gustaw Herling-Grudziński145.
Siedlecki publikował w związanych z ulubionymi poetami „Skamandrze” i „Wiadomościach Literackich”, a także, podobnie jak Hopensztand, w komunizującym
„Lewarze” czy w teoretycznocentrycznym „Życiu Literackim”, natomiast Fryde pisywał do ideowo zależnego od sanacji „Pionu”, jak również do „Tygodnika Ilustrowanego” i „Ateneum”; tuż przed wybuchem wojny założył też, wraz z Józefem Czechowiczem, czasopismo-efemerydę „Pióro”. Wybór miejsca publikacji, rzecz jasna,
ujawniał gusta estetyczne. Nie przypadkiem Fryde – który nie cenił Skamandrytów,
a wspierał poezję awangardową – kazał Herlingowi-Grudzińskiemu „przysięgać na
świecę”, że ten nigdy nie napisze do „Wiadomości Literackich”146. Nadto od „grupy
Siedleckiego” różnił odłamowców światopogląd: Fryde „uważał się za liberała, w europejskim znaczeniu tego pojęcia”, co łączył z zainteresowaniem katolicyzmem
pojmowanym w duchu Jacques’a Maritaina 147. Lewicowemu autorowi Studiów
z metryki polskiej, przejętemu problemami społecznymi w nie mniejszym stopniu
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Zob. w tym kontekście wspomnienia G. H e r l i n g a - G r u d z i ń s k i e g o (B. T o r u ń c z y k, Rozmowa z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim á1982ñ. „Zeszyty Literackie”, 9 XII 2019. Na stronie:
http://www.zeszytyliterackie.pl/barbara-torunczyk-rozmowa-z-gustawem-herlingiem-grudzinskim/?cli_action=1588066188.3 ádata dostępu: 28 IV 2020ñ): „Fryde był dla nas rzeczywiście
mistrzem, takim, można powiedzieć, rabinem w naszym kółku i jego słowa i opinie były bardzo
wiążące” .
Ibidem.
Ibidem.

ARTUR HELLICH

Żywa nauka Franciszka Siedleckiego

157

niż samą nauką, w pełni odrzucającemu rządy sanacji i dostrzegającemu potrzebę
gruntownej zmiany politycznej, postawa Frydego niewątpliwie była obca.
Po jednej stronie barykady znalazł się zatem naukowiec wchodzący w rolę krytyka, po drugiej – krytyk korzystający z zaplecza naukowego. Lewicowy, zaangażowany społecznie rusofil, raczej indyferentny religijnie i przy wielu okazjach pokpiwający z groteskowych przejawów dewocji, stanął naprzeciw liberała ciepło wypowiadającego się o płynącym do Polski z Francji nurcie katolickiego personalizmu.
Wreszcie – wielbiciel poezji metrycznej, przyjaciel Tuwima, starł się z młodym odkrywcą i wybitnym mecenasem Awangardy, pozostającej wówczas poza głównym
obiegiem życia literackiego. Wszystkie te potencjalne zarzewia konfliktu miały wpływ
na dzielący ich spór, chociaż bezpośrednio największe znaczenie zyskał ostatni
z nich.
Warto poświęcić tej debacie osobny namysł, ponieważ doszły w niej do głosu
argumenty, które później, po wojnie, będą wielokrotnie powtarzane w nieznacznie
tylko zmienionej formie przez inne osoby i w innym kontekście. W dyskusji między
Siedleckim a Frydem, liderami swoich „grup”, zarysowały się bowiem – być może
po raz pierwszy w tak wyraźny sposób – dwa obozy rywalizujące ze sobą o wpływy
w sferze życia literackiego.
Oficjalnie poszło o głośny tekst Siedleckiego, przez Frydego przywoływany bez
cudzysłowu148, „Likwiduję Peipera”, kontekstowo zaś – o rozprawkę Z dziejów naszego wiersza. Ostra filipika młodego Siedleckiego, który deklarował poparcie dla
głównonurtowej poezji Skamandrytów, cenionej prawie powszechnie i dobrze umocowanej na rynku literackim, miała prawo zirytować Frydego, zorientowanego na
„kult poezji nowej” i niechętnego wobec zamkniętego przed wojną establishmentu
„Wiadomości Literackich”149. Linię jego krytyki można zrekonstruować następująco: przede wszystkim Siedlecki nie ma większego pojęcia o literaturze, a wypowiada się na jej temat. Robi to, co gorsza, w majestacie obiektywnej nauki o wierszu,
faktycznie jednak wartościując, czyli uprawiając krytykę. Jego arsenał teoretyka
i wersologa jest wykorzystywany do udowodnienia wyższości Skamandra nad poezją
awangardową, reprezentowaną przez Peipera. Tego zaś Siedlecki krytykuje, ponieważ go nie rozumie. W rezultacie „unaoczniając niby to walory wersyfikacji tradycyjnej, w gruncie rzeczy pokazuje wartości poezji Skamandra z punktu widzenia
jego idei artystycznej” 150. Zdaniem Frydego, taka praktyka Siedleckiego, zasłaniającego się autorytetem naukowca, prowadzi do utwierdzenia „starych nałogów”
czytelniczych (zamiast wspierać nowatorską poezję):
Cały artykuł p. Siedleckiego służy hodowaniu prymitywnego snobizmu: współczesny pan Jourdain, nie rozumiejący ani nie odczuwający poezji, liczy z rozkoszą sylaby akcentowane i nieakcentowane i oblizuje się wymawiając: diareza, lipometria, anapest... [...] Niezadługo usłyszymy o arcydziełach
trzynastozgłoskowca, a później o arcydziełach średniówki katalektycznej151.

Niewypowiedziane wprost, chociaż wyraźnie sygnalizowane założenie Frydego –
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który w zakończeniu artykułu doradzał Siedleckiemu „przemyślenie granic swoich
kompetencji” i zajęcie się np. napisaniem podręcznika do wersologii, a nie krytyką
współczesnej poezji152 – stanowi to, że wiedza o literaturze, choćby najbardziej
fachowa, nie jest równoznaczna z rozumieniem i umiejętnością właściwej oceny
tejże literatury. Siedlecki nie tylko nie powinien uprawiać krytyki ukrytej pod
płaszczykiem rzekomo obiektywnej „nauki o wierszu”, lecz także powinien pozbawić
się złudzeń, że znajomość najnowszych publikacji wersologicznych z zagranicy daje
mu jakikolwiek wgląd w sytuację poezji współczesnej w Polsce.
Właśnie to wydaje się w tym sporze najbardziej interesujące z dzisiejszego
punktu widzenia. Fryde chciał skrytykować kiepski gust estetyczny byłego kolegi,
swoją filipikę musiał jednak oprzeć na solidniejszych podstawach teoretycznych.
Dwuręcznemu teoretykowi, krytykowi i literatowi zarzucił więc nieuzasadnione
opuszczenie własnego, akademickiego poletka. Nie było innego wyjścia: wobec
otwarcie proklamowanego przekonania Siedleckiego o komplementarności poznania naukowego i artystycznego, uzasadniającego „uczoną” szarżę autora Studiów
z metryki polskiej na poezję współczesną, jedyną odpowiedzią dyskursywną, którą
miał w zanadrzu Fryde, okazało się zajęcie stanowiska akcentującego autonomiczność literatury i nauki. Właśnie dlatego już na wstępie artykułu Fryde zaznaczał,
że „pomija stronę naukową” esejów Siedleckiego „jako niespecjalista”153, dawnemu
koledze radzi zaś, by na tej samej zasadzie nie uspołeczniał badań naukowych
w tekstach krytyczno-popularyzatorskich i nie wychylał nosa poza akademię, do
której przynależy. W ten właśnie sposób w sporze między teoretykiem a krytykiem
zarysowała się fundamentalna różnica w postrzeganiu relacji między literaturą
a nauką, która powracała wielokrotnie po wojnie, generując spory między literaturoznawcami uprawiającymi krytykę a zawodowymi krytykami.
Patrząc z dzisiejszej perspektywy, można ocenić, że dwaj charyzmatyczni absolwenci warszawskiej polonistyki – obaj na swój sposób naśladujący styl polemicznej argumentacji przywodzący na myśl pisma Brzozowskiego, o którego zresztą
Fryde spierał się z Wyką na łamach prasy i który bez wątpienia był punktem odniesienia dla całego ówczesnego pokolenia młodych krytyków – toczyli po prostu
walkę kogutów, wzmacnianą zarzutami ad personam, o wpływy w ówczesnym życiu
literackim i o monopol na działalność krytyczną, przy okazji formułując istotne
założenia teoretyczne. Jako krytyk większą przenikliwością wykazał się Fryde,
który podśmiewał się z przytaczanych przez Siedleckiego przykładów rzekomo
wielkiej poezji współczesnej Słonimskiego czy Lieberta, a przyszłość literatury widział w awangardowych utworach Juliana Przybosia, Czechowicza bądź w prozie
Witolda Gombrowicza. Fryde miał też słuszność, kiedy dowodził stronniczości
Siedleckiego ukrywającej się pod majestatem prawdy naukowej.
Wygląda natomiast na to, że mylił się, sądząc, iż autor Studiów z metryki polskiej
był tego nieświadomy154. Jak próbowałem dowieść, Siedlecki dobrze zdawał sobie
sprawę z własnych ograniczeń poznawczych jako badacza literatury, wiedział, że
teoria zawsze jest kształtowana na materiale określonej twórczości i od niej zależy,
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uczony to zaś także, a może wręcz przede wszystkim, człowiek mający jakieś upodobania, poglądy i awersje. Wspierał się w tym przykładem teoretyków rosyjskich,
których przekonanie co do powinności społecznych literaturoznawcy podzielał.
Krytyczno-popularyzatorskie eseje wersologiczne, pozostawione w jego dorobku,
nie okazały się tak ważne dla krytyki powojennej, jak spuścizna Frydego, ale stanowią za to wyjątkowy w swoim rodzaju (i naśladowany później jako forma wypowiedzi teoretycznej) przykład pisarstwa łączącego dyskursy z pozoru odmienne
i autonomiczne.
Epitafium
„Pamięć komunikacyjna” – by posłużyć się terminem Jana Assmanna – już dawno
po Siedleckim wygasła. Bodaj ostatnią bliską mu osobą był Żółkiewski, nieżyjący
od 30 lat. Przed 1945 rokiem na gruźlicę zmarło dwóch z trzech braci Siedleckich –
oprócz Franciszka, także młodszy Jerzy, grafik, poległy podczas obrony Warszawy w 1939 roku. Tuż po wojnie na gruźlicę ciężko zachorował Eustachy, lekarz155.
W 1963 roku odeszła Stefania „Doda” Knispel-Wróblowa, najbliższa przyjaciółka
Siedleckiego, na której rękach „zgasł”156 i której udało się ocalić rękopis poematu
dla dzieci157. Decyzją redaktorów wyboru Pism, poematu tego – podobnie jak „całkiem drobnych notatek, nie mających znaczenia dla problematyki, którą [...] zbiór
prezentuje” – nie włączono do książki158. Dzisiaj, kiedy redaktorzy nie żyją, chyba
nikt nie jest w stanie powiedzieć, gdzie znajdują się rękopis i owe notatki, przez co
należy je uznać za zaginione.
Prawdopodobnie nie istnieje już, jeśli kiedykolwiek istniało, archiwum Siedleckiego (w przeciwieństwie np. do archiwum Hopensztanda czy Żółkiewskiego),
a większość jego prywatnych dokumentów spłonęła w pożarze kamienicy, gdzie
mieszkał do śmierci, podczas powstania warszawskiego. Nawiasem mówiąc, dzisiaj
po tym budynku nie ma śladu – pod przedwojennym adresem Dobra 96 mieści się
pusty betonowy plac, relikt po nieuczęszczanym już chyba przyszkolnym boisku
do piłki nożnej. Nie ma też wieści o rodzinnym grobie Siedleckich na warszawskich
Powązkach, gdzie wedle relacji Budzyka pochowano autora Studiów z metryki polskiej. Dawny kolega z Koła nie podał we wspomnieniowym szkicu – o co trudno
mieć pretensje – dokładnego położenia grobu, a parafialne archiwa, w których ta
informacja się znajdowała, zostały zniszczone podczas okupacji159. Zapytać już
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[S. Ż ó ł k i e w s k i, M. R. M a y e n o w a], Nota wydawnicza. W: S i e d l e c k i, Pisma, s. 691.
Informacja zawarta pod napisanym przez R. Ż e b r o w s k i e g o hasłem Franciszek Siedlecki
w Polskim słowniku judaistycznym (Red. Z. B o r z y m i ń s k a, R. Ż e b r o w s k i. T. 2. Warszawa
2003, s. 528), przedrukowanym na stronie internetowej Żydowskiego Instytutu Historycznego,
stanowiąca, że Siedlecki rzekomo „Ukrywał się po »stronie aryjskiej«” podczas okupacji, mogłaby
rodzić uzasadnione wątpliwości co do pochówku uczonego na warszawskich Powązkach. Podsta-
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chyba nie ma kogo. Gdzieś więc Siedlecki spoczywa, zapewne nieopodal miejsca,
w którym o nim piszę (warszawski Żoliborz), ale nie wiem dokładnie, gdzie.
Gdy wygasa pamięć komunikacyjna, zaczyna się kształtować pamięć kulturowa – zbiór powszechnie podzielanych wyobrażeń na temat przeszłości, odtąd dostępnej jedynie w formie tekstu. Pisząc ten artykuł, miałem świadomość, iż tworzę
portret zmarłego badacza na podstawie strzępów często przypadkowych informacji,
jak uwagi wyrażone mimochodem w liście do kolegi albo przeszarżowane stylistycznie passusy z esejów mniej istotnych dla dorobku. Nie twierdzę, że pokazuję Siedleckiego „prawdziwego”, lecz Siedleckiego innego, mniej znanego.
Dlatego na koniec chciałbym pokreślić, iż, wbrew sugestii zawartej w Pismach,
list wysłany do Jakobsona w czerwcu 1941 nie był ostatnim słowem Siedleckiego.
I nie dowiemy się już, jak ono brzmiało. Nie jest natomiast tajemnicą, że epistoły
takie jak ta wysłana rosyjskiemu uczonemu, dopominające się „wyrzeczenia [...]
w naukach monograficznych idiografizmu”160, Siedlecki popełniał rzadko. W jego
korespondencji dominuje ton prywatny, a nie wyżyny metodologicznych abstrakcji.
W najpóźniejszym znanym mi liście, skreślonym na miesiąc przed śmiercią, zanotowanym już nie jego „nerwowym, neurasteniczym pismem” i niesygnowanym,
zgodnie z jego zwyczajem, nazwiskiem („Fr. Siedlecki”), lecz po prostu: „Franek”,
bohater niniejszego tekstu odmawiał przyjaciołom udziału we wspólnej wieczerzy:
Drogi Sewerze! Dziękuję bardzo za pamięć o mojej skromnej osobie i za ponętną propozycję spędzenia Wigilii w tak miłym gronie. Niestety jednak nie będę mógł skorzystać z Twojego zaproszenia, gdyż
wyjechać muszę dziś właśnie do Warszawy. Spokojnych życzę Świąt całej Rodzinie, a Joasię [tj. Joannę
Pollakównę] aby nawiedził św. Mikołaj z wielkim workiem podarków161.

W Dziewięćset piątym Siedlecki dwukrotnie puentował krótkie opisy emblema-
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wową przesłanką wskazującą na to, że Siedlecki mógł podlegać pod nazistowski tzw. paragraf
aryjski, jest takie oto wspomnienie Ż ó ł k i e w s k i e g o ze wstępu do Pism (O Franciszku Siedleckim,
s. 27): „W czasie okupacji początkowo był zatrudniony w biurze epidemiologicznym szpitala żydowskiego na Czystem, a następnie jako sprzedawca w sklepie”. Należy jednak pamiętać, że szpital na
Czystem do lutego 1941 znajdował się poza murami getta, a wobec jego personelu najprawdopodobniej nie obowiązywał wówczas paragraf aryjski (zob. B. E n g e l k i n g, J. L e o c i a k, Getto
warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Warszawa 2013, s. 287). Zatem biorąc pod
uwagę fakt, iż Siedlecki, już od jakiegoś czasu chorujący na gruźlicę, zmarł w lutym 1942, można
wnioskować, że pracę w szpitalu podejmował najpóźniej właśnie do lutego 1941 (jeszcze zanim
szpital przeniósł się do getta), by następnie zatrudnić się na stanowisku sklepikarza i niedługo potem umrzeć. Taki scenariusz wydaje się prawdopodobny tym bardziej, iż w tym samym artykule Żółkiewski zaznaczał, iż Siedlecki zorganizował (oczywiście nielegalną) sprzedaż bimbru, z czego dochód
szedł do getta dla zamkniętego w nim Hopensztanda. Wiadomo również, że był – obok T. Kotarbińskiego, Żółkiewskiego i W. Żółkiewskiej – jedną z osób, które, wedle świadectwa Z. Libery, przekazywały do getta „regularnie materiały naukowe, utwory literackie i podziemną prasę”, w tym
m.in. fragmenty Kwiatów polskich Tuwima (E n g e l k i n g, L e o c i a k, op. cit., s. 580). Również zachowane w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego dokumenty po Siedleckim, takie jak świadectwo maturalne (z 1929 r.), nie zawierają wskazówki, że Siedlecki musiał ukrywać się po tzw. stronie
aryjskiej ze względu na swoje pochodzenie (Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, 651 – 1442016 –
teczka RP 30.495). Za konsultację w tej sprawie bardzo dziękuję prof. J a ck o w i L e o c i a k o w i.
S i e d l e c k i, list do Jakobsona, s. 78.
F. S i e d l e c k i, list do W. Grodzieńskiej i S. Pollaka, z 24 XII 1941.
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tycznych dla kultury rosyjskiej scen słowami: „Taki był ten rosyjski symbolizm”162.
Teraz chciałoby się, jego wzorem, napisać: taki był ten Franciszek Siedlecki.
I taki był ten polski strukturalizm.
Abstract
ARTUR HELLICH University of Warsaw
ORCID: 0000-0002-0748-1834
THE VIVACIOUS SCIENCE OF FRANCISZEK SIEDLECKI
The article examines the work of an eminent Polish literary scholar, structuralist, versologist, essayist,
and poet Franciszek Siedlecki, who died prematurely in 1942. The author claims that Siedlecki’s
oeuvre taken only as a whole, unseparated into scientific studies, essays, poems, and letters—can be
considered as a model of the modern literary theory scholar’s life and work. This is because of Siedlecki’s
being “betwixt and between” in two meanings: literature and literary studies, and between science and
politics, where both meanings are dependent on each other. The “double-handed” writing, proper for
the modern literary theory studies, as the author argues, apparently can and d o e s have a clear political and social dimension.
The analysis takes into account mainly the less known or even unknown texts by Siedlecki—essays
published in prewar periodicals as well as his letters found in the archives in Warsaw, Vilnius, and New
York—and treats them as counter-narratives that splinter the widely accepted beliefs about both Siedlecki’s legacy and the origins of Polish structuralism, undermining the allegedly autonomical status
of the latter. Seen this way, Siedlecki also today is becoming a surprisingly interesting scholar and
writer.
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NIE TYLKO WOKÓŁ AKTU CHRZTU STEFANA GRABIŃSKIEGO
Każdy biogram Stefana Grabińskiego rozpoczyna się od oczywistości: urodził się
w Kamionce Strumiłowej 26 II 1887. Jest to repetycja, powtarzana po Arturze
Hutnikiewiczu, który – jako uczeń gimnazjalny autora Demona ruchu – był w posiadaniu wielu informacji wykorzystanych i niewykorzystanych w monografii o pisarzu1. Jak sądzę, żaden z biografów Grabińskiego nie dotarł do autentycznego,
znajdującego się w archiwum lwowskim, aktu urodzenia, zadowalając się przekazem
wtórnym2. Dysponując tylko datą i miejscem urodzenia, badacz posiada wiedzę
jednowymiarową, w jakimś sensie hermetyczną, nie wyzwalającą prawie żadnego
potencjału. Praktyka wyłącznie powtarzania, jakkolwiek nierzadka, wiążąca się
tyleż z zaufaniem do poprzedników, co i z pewną pasywnością poznawczą, powoduje, że umykają często istotne detale biograficzne i genealogiczne. W metrykach
znajdować się mogą bowiem wzmianki, które nie tylko same w sobie mają wartość
dla rodowodu fundamentalną, tj. dokładna data i dokładne miejsce (często wraz
z adresem) przyjścia na świat, status społeczny rodziny, personalia i wiek rodziców
(a czasem i dziadów), zawód i rodzaj zatrudnienia ojca (rzadziej także matki), tożsamość świadków. Akty – poprzez konkrety – odsyłają biografa do kolejnych nazwisk
i miejsc. Dzięki pozyskanym z metryki wiadomościom można orzekać o kwestiach
rodowych, budować nowe hipotezy i dokonywać kwerend w konkretnych kierunkach
(nazwiska, parafie, typowane okresy). W ostatnich latach biografia Grabińskiego
jest systematycznie dopełniana dzięki m.in. opracowaniom Jakuba Knapa, Krzysztofa Bortnika i Tomasza Pudłockiego, publikowanym głównie na łamach czasopism
przemyskich. Niniejszy tekst ma charakter suplementarny w zakresie ustaleń biograficznych z najwcześniejszego okresu życia twórcy, obejmuje także nieznane
dotąd kwestie rodowodowe.

1

2

Na luki biograficzne w opisie materiału wspomnieniowego w opracowaniu monograficznym A. H u tn i k i e w i c z a (Twórczość literacka Stefana Grabińskiego á1887–1936ñ. Toruń 1959) oraz nieprecyzyjność podanych tam informacji słusznie zwraca uwagę J. K n a p (wstęp w: J. B e d n a r s k i,
Wspomnienia o Stefanie Grabińskim. Oprac. i do druku podał J. K n a p. „Litteraria Copernicana”
2013, nr 1, s. 292), pisząc: „Nie będąc przeznaczonym do druku, miało ono [tj. wspomnienie Bednarskiego] przede wszystkim charakter informacyjny, »użytkowy« czy fragmentami wręcz »sprawozdawczy«, w mniejszym stopniu zaś par excellence »wspomnieniowy«”.
Nie widziała tego aktu także J. M a j e w s k a, autorka najnowszej, bogatej w konteksty monografii Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat (Wrocław 2018).
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Metryka chrztu i jej postcedencje
Akt chrztu Stefana Grabińskiego znajduje się rzeczywiście w księgach parafii greckokatolickiej (cerkwi) w Kamionce Strumiłowej3, gdzie czasowo zamieszkiwali jego
rodzice. Jest to oczywiście metryka sporządzona w języku łacińskim. Wynika z niej,
że Stefan Grabiński urodził się 26 II 18874 w Kamionce, w domu pod numerem
247, ochrzczony został – z wody, wskutek słabego zdrowia – przez księdza miejscowego, Michała Cegielskiego, 13 III tegoż roku. Właściwa ceremonia chrztu odbyła
się jednak dopiero 18 VIII, a dopełnił jej... dziadek nowo narodzonego – Józef Grabiński, paroch zamieszkały we wsi Kutkorz5. Metryka zawiera informacje o rodzicach: Dionizy Grabiński, syn Józefa i Marii z Dolnickich, oraz Eugenia Czupka6 –
córka Bazylego i Anny z Hauptmannów. Rodzicami chrzestnymi Stefana byli jego
stryj Józef, prawnik, wówczas praktykant w sądzie powiatowym w Bursztynie7,
i jego małżonka Eleonora8.
Tych kilka nowych informacji – nazwisk i miejsc – zaczerpniętych z aktu chrztu
pozwoliło na dalsze archiwalne poszukiwania. Zdołano ustalić, że ojciec pisarza
pochodził z rodziny unickiej, w której silne były tradycje religijne; zarówno ojciec,
jak i dziad Dionizego Grabińskiego byli parochami. Supozycja Hutnikiewicza: „ktoś
w rodzinie Grabińskich był ponoć duchownym greckokatolickim” 9, uzyskała potwierdzenie. Dziadek pisarza, Józef, urodził się w 1832 r. 10 jako Józef Romaniszyn
(Romanyszyn) 11, poślubił w 1856 r. Marię Dolnicką, córkę parocha Andrzeja Dolnickiego (1800 – po 1872) z Glinian, znanego jako „tit[ulares] Consil[iarius] consistorii commisarius ord[ine] ad scholam [Radca tytularny, komisarz konsystorium
do spraw szkolnictwa]” 12, oraz Julianny z Dawidowiczów. W roku 1857 został
parochem w Bałuczynie 13. Tam 15 X 1858 urodził się ojciec pisarza, Dionizy; był

3
4

5
6

7
8
9
10
11

12
13

Miasteczko to, leżące około 40 km na północny wschód od Lwowa, zlokalizowane było w ówczesnym
powiecie kamioneckim w Galicji. Dziś nazywa się Kamionka Bużańska i przynależy do Ukrainy.
Wypadała wtedy sobota. Wbrew twierdzeniom M a j e w s k i e j (op. cit., s. 13) nie był to dzień mroźny; wedle „Gazety Lwowskiej” (1887, nr 43, s. 4) temperatura powietrza była bliska 0 stopni C,
a tylko nad ranem nieznacznie poniżej tej wartości.
Kutkorz – wieś pod Buskiem w powiecie kamioneckim obwodu lwowskiego nad rzeką Połtew, około 50 km na wschód od Lwowa.
Właściwe nazwisko w mianowniku brzmi: Czupka, ale bywa ono – wskutek nieoczywistości dopełniacza liczby mnogiej – zniekształcane (z Czupków) i w wielu opracowaniach ma postać Czupek
lub nawet Czubek.
Bursztyn – miasto w powiecie rohatyńskim na trasie między Lwowem a Stanisławowem.
USC Kamionka Strumiłowa / parafia greckokatolicka. Centralne Archiwum we Lwowie (dalej: CAL),
f. 201, op. 4, t. 6662, akt urodzenia z r. 1887, k. 192.
H u t n i k i e w i c z, op. cit., s. 59.
Podstawowe informacje o dziadku pisarza zob. Schematismus universi venerabilis cleri archidioeceseos metropolitanae graeco catolicae […] na rok 1871. Leopoli, s. 113.
Jako Josephus Romaniszyn (w indeksie osób oraz w erracie – Romanyszyn), paroch Bałuczyna,
wpisany jest w Schematismus [...] na rok 1858 (Leopoli, s. 100, 228, 256), po tym roku już konsekwentnie jako Josephus Grabiński. Nazwisko Romaniszyn, jako oboczne wobec Grabińskiego,
widnieje także w aktach urodzin jego dzieci.
Zob. Schematismus [...] na rok 1871, s. 111.
Bałuczyn – wieś nieopodal Kutkorza w obwodzie lwowskim, oddalona od Lwowa około 50 km na
wschód.
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on pierworodnym synem Grabińskiego i Dolnickiej 14. Dionizy miał jeszcze dwu
braci, którzy przyszli na świat w Bałuczynie: Józefa (17 III 186015), świadka chrztu
Stefana, oraz Antoniego (16 X 1861 16). Maria Grabińska zmarła w połogu 6 XII
1861, mając zaledwie 24 lata 17. Wdowiec, zgodnie z zasadą obowiązującą księży
greckokatolickich, nigdy nie ożenił się powtórnie. W latach siedemdziesiątych był
parochem w Kutkorzu i zapewne tam, około r. 1893, zmarł. Dionizy i Józef byli
prawnikami, obaj – w związku z rodzajem zatrudnienia – nader często zmieniali
miejsca zamieszkania. O losach trzeciego syna Grabińskich – Antoniego, nie wiadomo.
Matka autora Salamandry, Eugenia Czupkówna urodziła się około 1860 r.,
była – jak wynika z metryki chrztu jej syna – córką małżeństwa Czupków: Bazylego, urzędnika cesarsko-królewskiego, i Anny z Hauptmannów. Nie udało się dotrzeć
do aktu zawarcia małżeństwa między Grabińskim a Czupkówną, ale na podstawie
metryki zaślubin jej brata, Juliana Czupki18, z Henriettą Kluger można ustalić
kilka zasadniczych faktów o tej rodzinie. Czupkowie byli – tak jak i Grabińscy –
grekokatolikami. Mieszkali w majątku Kozaczówka pod Czortkowem w obwodzie
tarnopolskim, gdzie urodził się Julian (1854), a zapewne i Eugenia19.
Eugenia Grabińska była uzdolniona muzycznie. Po śmierci męża udzielała
lekcji gry na fortepianie i w ten sposób utrzymywała rodzinę; przeżyła śmierć
wszystkich swoich dzieci, zmarła po 1936 r. we Lwowie. Henryk Zbierzchowski
wspomina ją z r. 1931 (gdy odwiedził pisarza w Brzuchowicach), nazywając Grabińską „najczulszym i najlepszym przyjacielem” syna, jego „opiekunem i towarzyszem w ciężkich, szarych godzinach żywota”, a także „słodką matką [...], siwą jak
gołąbek, z oczyma dobrymi, jak jasność wiosennego nieba o poranku”20. Wtóruje
mu Jerzy Płomieński, który jako gość w lwowskim mieszkaniu Grabińskich tuż
przed śmiercią pisarza zapamiętał jego matkę jako: „dystyngowaną starszą panią,
srebrzystowłosą, o pięknych rysach twarzy i mądrych, smutnych oczach, pełnych

14
15
16
17
18

19

20

USC Bałuczyn / parafia greckokatolicka. CAL, f. 201, op. 4-A, t. 96, akt urodzenia z r. 1857, k. 110.
Jw., akt urodzenia z r. 1860, k. 118.
Jw., akt urodzenia z r. 1861, k. 186.
Jw., akt zgonu z r. 1861, k. 191.
Wuj pisarza, Julian C z u p k a (1854–1923), był doktorem obojga praw; wkrótce po zawarciu
małżeństwa wyjechał do Stanów Zjednoczonych, mieszkał w Nowym Jorku, gdzie w 1886 r. wydawał humorystyczny periodyk „Osa”; w r. 1889 w Buffalo wraz z warszawianinem H. Nagielem
(autorem Tajemnic Nalewek) współpracował przy gazecie „Kukuryku” (umieszczał w niej „Kącik
Osy”), od 1891 r. był Czupka redaktorem naczelnym „Polonii”, wydawanej w Baltimore – zob.
W. K r u s z k a, Historia polska w Ameryce. T. 5. Milwaukee 1905, s. 5, 7, 12, 15, 26. Uzdolniony
literacko, pisał J. C z u p k a wiersze satyryczne, wydał także zbiorek translacji z języka czeskiego:
Lwią siłą (i kilka innych wierszy). New York 1893.
USC Lwów / parafia rzymskokatolicka św. Andrzeja. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
akt małżeństwa nr 54, z r. 1881, k. 411. Nie zachowały się natomiast księgi metrykalne z lat, na
które mogły przypadać zaślubiny Grabińskich, tj. 1884–1886, z parafii greckokatolickiej w Boryszkowcach, właściwej dla Kozaczówki, co nie pozwala na ustalenie dokładnej daty. Grabińscy mogli
też poznać się we Lwowie, nie znaleziono jednak potwierdzającej metryki zaślubin w żadnej z lwowskich cerkwi unickich.
H. Z b i e r z c h o w s k i, I po raz czwarty padły na stół karty. „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1931,
nr 128, s. 2–3.
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melancholijnej słodyczy i macierzyńskiej dobroci”21; zachwycony, poświęcił Grabińskiej trzy sporych rozmiarów akapity, gdzie we wzruszających, niezwykle lirycznych słowach opisał jej osobowość i emocjonalny związek z synem.
Miejsca zamieszkania
Należy sprostować i uzupełnić informacje o miejscach zamieszkania Grabińskich
przed i po przyjściu na świat Stefana. Nie jest bowiem prawdą, że z Kamionki przenieśli się od razu do Łąki. Miejsca pobytu tej rodziny wyznaczało zatrudnienie
Dionizego Grabińskiego, który był prawnikiem. Właściwie rodzina przyszłego autora Ciemnych sił zmieniała miejsca pobytu średnio raz na dwa, trzy lata. Rekonesans w Szematyzmach (tj. personalnych obsadach etatowych wszystkich urzędów
centralnych i lokalnych) z lat 1884–189822 dał w miarę wiarygodne w tym zakresie
informacje. Do roku 1886 Grabińscy mieszkali we Lwowie23, gdzie prawdopodobnie
brali ślub. Z końcem r. 1886 Dionizy Grabiński otrzymał etat auskulanta (praktykanta) w sądzie powiatowym w Kamionce Strumiłowej24, skąd przeniósł się (został
przeniesiony) w r. 1889 do sądu w Busku25, gdzie pozostawał do 1891 roku. Następnie, w latach 1892–1894, pracował w Borszczowie 26, a od przełomu 1894
i 1895 r. aż w Jarosławiu27 i dopiero tutaj na etacie adiunkta sądowego. W latach
1896–1897 był zatrudniony w Buczaczu28, a w r. 1898 – już jako sędzia – w sądzie
powiatowym w Łące29. Tam rychło, bo na przełomie 1898 i 1899 r. – zmarł30, zapewne na gruźlicę, licząc 40 lat. Po jego śmierci wdowa z czworgiem małoletnich
dzieci (najstarszy, Stefan, miał lat 11, najmłodsza córka – 3) oraz z matką, Anną
21
22

23
24

25
26
27
28

29
30

J. E. P ł o m i e ń s k i, Suweren polskiej fantastyki literackiej. Stefan Grabiński. W: Twórcy bez
masek. Wspomnienia literackie. Warszawa 1956, s. 118.
Jest to okres przybliżony, ponieważ sporządzanie wykazów odbywało się pod koniec roku poprzedzającego specyfikację, a zmiany mogły nie zawsze być odnotowywane na bieżąco. Szematyzm
(wydawany we Lwowie) ma w zasadzie charakter sprawozdania za rok ubiegły.
Dionizy Grabiński (i jego brat Józef) znajduje się w wykazie auskulantów lwowskich – zob. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii na rok 1884, s. 52; ibidem, na rok 1885, s. 52.
Zob. ibidem, na rok 1888, s. 50. Badacze – za Hutnikiewiczem – przypisywali Dionizemu funkcję
naczelnika sądu w Kamionce, co nie jest zgodne z prawdą (pełnienie takiej funkcji wydaje się niemożliwe, zważywszy na jego stosunkowo młody wiek). W każdym razie w wykazach nie jest on
nigdzie wymieniony jako naczelnik sądu, ale jako praktykant.
Zob. ibidem, na rok 1892, s. 51. Busk – miasteczko w Galicji, odległe około 20 km na południowy
wschód od Kamionki Strumiłowej, około 60 km od Lwowa.
Zob. ibidem, na rok 1893, s. 88. Borszczów – miasteczko w obwodzie tarnopolskim, ponad 200 km
na południowy wschód od Lwowa.
Zob. ibidem, na rok 1894, s. 64. Jarosław – chodzi o leżące na terenie Polski miasto nad Sanem.
Z Borszczowa do Jarosławia musieli Grabińscy przebyć ponad 350 km.
Zob. ibidem, na rok 1896, s. 78. Buczacz – średniowieczne miasto około 70 km na południe od
Tarnopola, nad rzeką Strypą. Tarnopol, Buczacz i Czortków były rejonami rodzinnymi Eugenii
Grabińskiej. Podróż z Jarosławia do Buczacza wiązała się z pokonaniem podobnej drogi, jak przy
poprzedniej przeprowadzce.
Zob. ibidem, na rok 1898, s. 78. Łąka (zwana Szlachecką lub Rustykalną) – wieś w odległości
około 25 km na wschód od Sambora, malowniczo zlokalizowana na wzniesieniach.
Z uwagi na niedostępność ksiąg metrykalnych (zgony) z r. 1898 nie można zweryfikować pozytywnie tej daty, jednakże Szematyzm na rok 1900 już nie odnotowuje Dionizego Grabińskiego, co
pośrednio może oznaczać, że zmarł on właśnie w 1898 r. lub z początkiem roku następnego.
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z Hauptmannów Czupkową, przeniosła się do Lwowa. Adnotacje w książkach adresowych pozwalają śledzić kolejne miejsca jej zamieszkania. W roku 1902 jest to
ul. Krzyżowa 34a31, w 1909 r.: Długosza 8, a następnie 332, rok później – Piastów 1833. W roku 1913 Eugenia Grabińska nie widnieje w wykazach, natomiast
odnotowany jest Stefan, mieszkający wówczas przy ul. Balonowej 134. W latach
1914–1915 Grabińska, „wdowa po naczelniku sądowym w Łące”, wraz z czterema
osobami wymieniona jest wśród uchodźców wojennych w Wiedniu; mieszka wtedy
przy Schinaglgasse 135. Książka adresów Lwowa na r. 1916 informuje, że nauczyciel (profesor gimnazjum) Stefan Grabiński mieszka przy ul. Szeptyckich nr 2836.
Trzy siostry Grabińskie
W niektórych opracowaniach biograficznych dotyczących Stefana Grabińskiego
wspomina się o trzech jego siostrach37. Jedna z nich, Maria z Grabińskich Czajkowska, była poetką38. Brat wydał pośmiertnie jej wiersze w 30-stronicowym tomiku Życia mego kwiat, dołączając go do przemyskiej edycji swoich Ciemnych sił
z 1921 roku. Udało się – śledząc skrupulatnie drogę przemieszczania się małżeństwa
Grabińskich – znaleźć akt jej urodzenia. Maria Helena przyszła na świat 30 IV (a nie
10 IV, jak to zanotował w tomiku Stefan Grabiński) 1892 w Borszczowie39. Podobnie jak brat, za świadka chrztu miała stryja Józefa i tak samo ceremonię odprawił
jej dziadek. Jak pisze Płomieński, bardzo wcześnie wyszła za mąż, zapewne we
Lwowie40, za nieznanego z imienia Czajkowskiego; zmarła u końca wojny (21 VIII
1918), w wieku 26 lat, w podlwowskich Winnikach; nie wiadomo, czy stale tam
mieszkała, czy może przebywała czasowo na kuracji. Nie udało się dotrzeć do informacji o jej ewentualnej progeniturze.
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Zob. Książka adresowa Lwowa [na r. 1902], s. 31. Niektóre biogramy pisarza (zob. m.in. M a j e ws k a, op. cit., s. 58) podają, że w latach „lwowskich” z okresu gimnazjalnego i studenckiego Stefan
Grabiński najpierw mieszkał przy ul. Ossolińskich 10. W lwowskich książkach adresowych brak
tej informacji, zatem podejrzenie T. P u d ł o c k i e g o (Środowisko studenckie Stefana Grabińskiego. „Rocznik Przemyski” 2002, z. 2, s. 136–137), iż Grabiński wynajmował – jako lokator – „jakiś
pokój lub kąt”, może być słuszne.
Zob. Wielka księga adresowa dla miast Krakowa, Lwowa i Podgórza, 1909, s. 56.
Zob. Książka adresowa Lwowa [na r. 1910], s. 206. Wraz z córką i wnukami mieszka przy ul. Piastów 18 także babka Anna Czupkowa, gdzie adnotowana jest jako wdowa (s. 158).
Zob. Książka adresowa Lwowa [na r. 1913], s. 155. Ten adres pisarza nie był – jak sądzę – dotąd
ustalony.
Zob. Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicji i Bukowiny 1914–1915 oraz
Album pamiątkowe. Cz. 1: Lwów. Wiedeń 1915, s. 82.
Zob. Książka adresowa Lwowa [na r. 1916], s. 108. To miejsce zamieszkania Grabińskiego także
nie było dotąd znane.
H u t n i k i e w i c z (op. cit., s. 60) powołuje się na wspomnienia z r. 1904 księdza Władysława Żaka.
Poświęcam jej twórczości osobny tekst: Złych przeznaczeń rozpostarta księga. O melancholii w poezji Marii z Grabińskich Czajkowskiej (w druku).
USC Borszczów / parafia greckokatolicka. CAL, f. 487, op. 1, t. 18, akt urodzenia z r. 1892, k. 181.
P ł o m i e ń s k i, op. cit., s. 120. Nie wiadomo, czy śladami brata zmieniła wyznanie na rzymskokatolickie, czy pozostała przy dawnym obrządku. W księgach adresowych z interesującego nas czasu
wymieniana jest nauczycielka Maria Czajkowska – żona inżyniera Czajkowskiego, mieszkająca przy
ul. Kurkowej. Ów inżynier to pochodzący z Krakowa, a we Lwowie przebywający stale od 1909 r.,
„elektroinżynier” Leszek Czajkowski. Trudno zweryfikować tę informację bez dodatkowych kwerend.
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O ile średnia siostra Grabińskiego znana jest i z imienia, i z tego, że była poetką, pamięć o pozostałych dwu zupełnie nie przetrwała. Zdołano jednak wyszukać
potrzebne metryki urodzin. 28 I 1890 w Busku przyszła na świat najstarsza z sióstr,
Zofia; jej uroczysty chrzest celebrował Józef Grabiński41, a świadkami byli: Izydor
Zielski, paroch ze Zboiska, i Stefania Wysoczańska, żona parocha z Krasnego.
W roku 1910 Zofia Grabińska mieszkała wraz z matką i babką przy ulicy Piastów 18
i w księdze adresowej odnotowana została jako „pomocnica kancelisty”42. Zmarła –
jak wnosić wypada z odręcznej adnotacji uczynionej na akcie jej urodzenia –
10 I 1926 w Warszawie. Pod tym kątem przeszukano nekrologię zamieszczaną
w „Kurierze Warszawskim”, niestety – bez rezultatu.
Najmłodsza córka Grabińskich miała na imię Jarosława (i drugie imię: Jaryna),
które zostało jej nadane zapewne w związku z miejscem zamieszkania rodziców.
Przyszła bowiem na świat właśnie w Jarosławiu 4 III 189543. O jej losach niczego
nie udało się ustalić poza tym, co ujawnia jej brat: że zmarła w roku 1917 44, w dwudziestym drugim roku życia. O śmierci obu młodszych sióstr Grabińskiego wiedział
Hutnikiewicz, który napisał: „W trudnych i ciężkich latach wojny stracił Grabiński
dwie siostry. Ich wątłe zdrowie nie sprostało doświadczeniom i próbom czasu”45.
O którejś z trzech sióstr pisarza wzmiankuje Józef Bednarski: „dzisiaj jeszcze
przypominają mi się jej przerażone oczy i sposób tulenia się, chronienia się na
ulicy do matki, jak gdyby przelęknionej”46.
Przyczynki dotyczące rodowodu Stefana Grabińskiego, wczesnych lat jego dzieciństwa oraz danych o rodzeństwie wypełniają kilka luk w jego biografii oraz w kontekstach życiorysowych. Dzięki odnalezieniu metryki urodzenia i innych materiałów
archiwalnych można było zrekonstruować peregrynacje jego rodziców, określić
stanowiska, jakie Dionizy Grabiński piastował w kolejnych urzędach sądowych,
a także ustalić kompletną progeniturę. Wskutek penetracji ksiąg adresowych dopełniono kilka danych, które nie były znane, lub potwierdzono już wiadome.
Kwerendy w zasobach archiwalnych wzbogaciły m.in. wiedzę na temat wyznania
ziemiańskiej rodziny pisarza: po stronie ojca byli to księża uniccy, piastujący nierzadko ważne funkcje w Kościele greckokatolickim, podtrzymujący te tradycje. Ojciec
Grabińskiego musiał pozostawać im duchowo wierny, czego dowodzą ceremonie
chrztów jego dzieci, które to ceremonie powierzał swemu ojcu, a także świadkowie
tych uroczystości, będący – wyjąwszy brata – parochami (zwłaszcza Zielscy, dawni
znajomi Dolnickich i Grabińskich jeszcze z Glinian). Także rodzina Czupków była
unicka. Co sprawiło, że wnuk i prawnuk parochów: Józefa Grabińskiego i Andrzeja
Dolnickiego, zmienił wyznanie na rzymskokatolickie, trudno dociec; powody mogły
być rozmaite, zarówno narodowościowe (chęć odróżnienia się od Ukraińców), jak
41
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USC Busk / parafia greckokatolicka. CAL, f. 201, op. 4, t. 6306, akt urodzenia z r. 1890, k. 179.
Książka adresowa Lwowa [na r. 1910], s. 206.
USC Jarosław / parafia greckokatolicka. Archiwum Państwowe w Przemyślu, zespół 2041, sygn. 7,
akt urodzenia z r. 1895, k. 149.
S. G r a b i ń s k i, Maria z Grabińskich Czajkowska. W: M. z G r a b i ń s k i c h C z a j k o w s k a,
Życia mego kwiat. Poezje. Przemyśl 1921, s. 6.
H u t n i k i e w i c z, op. cit., s. 73.
B e d n a r s k i, op. cit., s. 306.
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i emocjonalne (pragnienie niewyodrębniania się w grupie rówieśników, konflikt
z rosyjskojęzycznym katechetą47); trudno stwierdzić, czy była to decyzja przemyślana, czy spontaniczna48. Warto zwrócić uwagę, że w momencie przejścia na inne
wyznanie (r. 1905 lub 1906) Stefan Grabiński nie miał nawet 20 lat. Nie wiadomo
też, czy zmiany dokonał sam, czy wraz z najbliższymi – z matką i siostrami.
Należy sprostować powszechne przekonanie, że Grabiński dzieciństwo spędził
w Łące, z dokumentacji wynika, iż mieszkał tam przez okres niezbyt długi, najwyżej
jeden rok, a pobyt ten zakończony był żałobnym akcentem – zgonem ojca. Do klasy
pierwszej gimnazjum samborskiego uczęszczał zatem dość krótko; ponadto – jeśli
wierzyć wspomnieniom Romana Pollaka – w czasie roku szkolnego mieszkał w Samborze, oddalonym od Łąki o – mniej więcej – 25 km, najpierw na stancji, potem zaś
wraz z siostrą (Zofią?), u „sympatycznej babuni”, czyli u Anny Czupkowej na ulicy
Lwowskiej49. Naukę rozpoczął gdzie indziej, zapewne w Buczaczu, a niewykluczone,
że jeszcze w Jarosławiu. Tak częste relokacje Grabińskich mogły wpłynąć ujemnie
na jego kontakty z rówieśnikami, wskutek zmiany otoczenia bowiem stale był on
w grupie nowy, nie miał szans na nawiązywanie trwałych relacji. Prawdopodobnie
te doświadczenia wczesnego dzieciństwa wraz ze szczególną wrażliwością i kompleksją duchową ukształtowały charakter przyszłego autora Dziedziny.
Abstract
DOROTA SAMBORSKA-KUKUĆ University of Łódź
ORCID: 0000-0002-1943-6694
NOT ONLY ON STEFAN GRABIŃSKI’S BAPTISM CERTIFICATE
Archive search queries on Stefan Grabiński and his origin, of which the writer’s act of birth was the
keystone, harvested in new settlements or specifications that support the hypotheses of his former
biographers. As it was settled, Grabiński originated from a family of Greek Catholic origin both from
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Zob. R. P o l l a k, Ze wspomnień o Stefanie Grabińskim. W zb.: Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego. Red. A. H u t n i k i e w i c z. Toruń 1967, s. 361. Zob. też B e d n a r s k i, op. cit.,
s. 302.
P u d ł o c k i (op. cit., s. 141) przypuszcza: „to środowisko studenckie, w którym młody Grabiński
przebywał na pierwszym roku, przyczyniło się do tego, że prawdopodobnie latem 1906 r. zmienił
on wyznanie na rzymskokatolickie. Trudno powiedzieć, co było tego bezpośrednim powodem.
Grabiński figurował w księgach uniwersyteckich jako Polak już wcześniej. Może ze względu na
liczne tarcia narodowościowe, które często zdarzały się w ówczesnym Lwowie, jak i na uniwersytecie, doszedł do wniosku, że wyznanie greckokatolickie bliższe jest jednak ukraińskości, z którą
się nie identyfikował? Może miłość do literatury polskiej, w której wielokrotnie to właśnie Kościół
rzymskokatolicki utożsamiany jest z etnosem polskim, była także jedną z przyczyn zmiany wyznania?” W tej kwestii na fałszywym tropie jest K. B o r t n i k (Niedoceniony fantasta. O Stefanie
Grabińskim i jego opowiadaniach. „Przemyski Przegląd Kulturalny” 2012, nr 2, s. 85), sugerując,
że matka pisarza mogła pochodzić z rodziny rzymskokatolickiej. Jak pokazują dokumenty, nie była
to prawda. Sam S. G r a b i ń s k i wspomina w Wyznaniach („Polonia” 1926, nr 141, s. 13) oraz
w tekstach literackich (kreacja Jerzego z Salamandry i Pomiana z Cienia Bafometa), że w dzieciństwie religia była dla niego niezwykle ważnym składnikiem życia duchowego, wskazuje również
matkę jako jej animatorkę i strażniczkę. Ta religijność nie musiała jednak wcale łączyć się z rodzajem wyznania, ale z usposobieniem.
P o l l a k, op. cit., s. 362.
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his father and his mother’s side, while his grandfather and grand grandfather were parish priests. The
origin was traced back to the third generation, and the dates of births and deaths of Grabiński’s sisters—Zofia, Maria (Czajkowska) and Jarosława—were detected.
An attempt at reconstructing the moves of the Grabiński family showed that in the period of Stefan’s childhood, in connection with his father’s employment, they often changed their whereabouts,
which might have influenced Grabiński’s subsequent bothering states of alienation.
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GRZEGORZ GAZDA

Uniwersytet Łódzki

PROFESOR STEFANIA SKWARCZYŃSKA SUBIEKTYWNA PRÓBA BIOGRAFII
W 75-lecie Katedry Teorii Literatury
Uniwersytetu Łódzkiego (1945–2020)
Kiedy rozpoczynałem studia na łódzkiej polonistyce, niewiele wiedziałem o uniwersyteckiej edukacji, o programach i o wykładowcach, z którymi miałem się w przyszłości zetknąć. Z jednym wyjątkiem. O Profesor Stefanii Skwarczyńskiej (1902–
1988) słyszeliśmy wszyscy, głównie od licealnych polonistek; w ich opowieściach
było więcej emocji i adoracji niż racjonalnych faktów i informacji przydatnych
przyszłym studentom.
Debiutując w roli studentów, czekaliśmy pewnego październikowego popołudnia
1961 r. w auli nazywanej „akwarium” (ze względu na jedną ścianę przeszkloną dużymi oknami), usytuowanej na parterze biblioteki uniwersyteckiej przy ul. Matejki,
na nasz pierwszy wykład z Panią Profesor, zatytułowany Wstęp do nauki o literaturze.
Siedzieliśmy podekscytowani intuicjami, że oto właśnie dziś dokona się w nas przemiana z nieco zahukanych jeszcze licealistów w studentów z prawdziwego zdarzenia.
Stawiliśmy się na przedwieczornym dwugodzinnym wykładzie w 120-osobowym
komplecie. Za oknami zmierzchało, a w auli paliły się już świetlówki, które przygasały i migotały, jakby sposobiły atmosferę godną studenckiej premiery.
Gdy stuknęły drzwi z tyłu sali, odwróciliśmy się wszyscy jednocześnie i zerwali z miejsc – w drzwiach stanęła nieco pochylona, wsparta na lasce Pani Profesor.
Po chwili wyprostowała się i zaczęła iść, lekko utykając ku podestowi z katedrą.
Układ auli był taki, że musiała przejść przez nią całą wzdłuż rzędów krzeseł i naszych szeregów. Popatrywała na nas z ciekawością i delikatnym uśmiechem.
Z upiętymi siwiejącymi włosami (dziś wiem, że nie miała wówczas jeszcze 60 lat),
z niesfornymi kosmykami, które opadały na czoło, ubrana w szarą sukienkę, z fioletowym szalem na szyi, szła przez aulę kilkanaście chwil. Zatrzymała się przed
podestem i skinęła ręką. Wtedy, przywróciwszy wstrzymany oddech, zaczęliśmy
siadać najciszej jak można. Pani Profesor nie weszła na podest z katedrą. Stanęła
przed nami, przed pierwszym rzędem słuchaczy, przysuwając sobie jedno z krzeseł,
o które oparła laskę. W ręku trzymała dwie, trzy nieduże kartki, na które spojrzała, założywszy na moment okulary.
Tak zaczął się nasz pierwszy prawdziwie akademicki wykład. Akademicki, bo
też i niełatwy. Chłonęliśmy każde słowo. Próbowaliśmy zapisywać każde zdanie,
choć ze względu na treść nie było to proste. Pani Profesor mówiła niespiesznie,
akcentując wszystkie istotne sformułowania, a niekiedy je powtarzając. Dzięki
dobrej akustyce auli mogła posłużyć się całym rejestrem retorycznych tonacji.
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Wydobywała w swojej wypowiedzi wszelkie akcenty logiczne i niuanse poznawcze.
Modulowała ich dźwiękowy zakres tak, jakby nie była to relacja na temat podstaw
teoretycznych literaturoznawstwa, tylko jakaś fabularna, pełna dramatyzmu opowieść.
Wykład ten tyleż nas onieśmielał, co zaskakiwał nieznanymi terminami i definicjami, nie wszystkie przecież rozumieliśmy, a sensu niektórych trzeba było się
domyślać, ale słuchaliśmy jak zahipnotyzowani, pewnie także aurą wieczoru, iście
scenicznym monologiem Pani Profesor i świadomością, że oto uczestniczymy w niezwykłym wtajemniczeniu w wiedzę o sztuce literackiej. To przeświadczenie towarzyszyło mi przez całe studia w czasie wykładów i seminariów z Panią Profesor.
Tak było też w ciągu moich prawie 50 lat pracy w Katedrze Teorii Literatury,
utworzonej dla Stefanii Skwarczyńskiej na Uniwersytecie Łódzkim i kierowanej
przez nią od r. 1945 aż do przejścia na emeryturę w 1973 roku. Jak się dowiedziałem potem, była to pierwsza w Polsce katedra naukowa o profilu teoretycznoliterackim, co często Pani Profesor z dumą podkreślała. Kiedyś nawet napisała do
redakcji „Tekstów” interwencyjny list ze sprostowaniem – było to po tym, jak w jednym z numerów świętowano historię i jubileusz „pierwszej” placówki o takiej nazwie,
powołanej przez Kazimierza Budzyka na Uniwersytecie Warszawskim przecież dopiero 10 lat później, bo w 1955 roku.
Ostateczny kształt organizacyjny katedry z trzema zakładami: literaturoznawczym, filmoznawczym i teatrologicznym, Pani Profesor nazwała na Kongresie Kultury w r. 1966 „eksperymentem łódzkim”, czyli swoistą integracją sztuki literackiej,
teatralnej i filmowej w badaniach naukowych i dydaktyce. Tę ideę opracowała
i rozpisała szczegółowo w notatkach i schematycznych tabelach na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, co zresztą nie przybrało kształtu organizacyjnego i było realizowane stopniowo, tylko w swoim ogólnym zarysie, w miarę jak
przyrastała liczba pracowników, asystentów i doktorantów, jak kształtowała się
tematyka doktoratów i habilitacji, jak rysowały się możliwości tworzenia nowych
zakładów i pracowni. W tych projektach zostały opisane także nader szczegółowo
zakresy obowiązków naukowych i organizacyjnych wszystkich ówczesnych pracowników katedry.
Na innych uniwersytetach podobne placówki filmoznawcze i teatrologiczne
zaczęły powstawać w nieodległej przyszłości, co w dalszych latach – jak sądzę, bo
byłem tego aktywnym świadkiem – zrodziło studia kulturoznawcze w Polsce i dzięki czemu kulturoznawstwo jako dziedzina dydaktyki i odrębnych badań naukowych
zyskało autonomiczny status [na krótko; w 2018 r. na miejscu kulturoznawstwa
pojawiła się inna dyscyplina: nauki o kulturze i religii – przypis redakcji]. Na Uniwersytecie Łódzkim Katedrę Teorii Literatury, Teatru i Filmu przemieniliśmy potem w Instytut (1973) i przekształciliśmy ostatecznie, za mojej dyrektury, w r. 2011,
w Instytut Kultury Współczesnej z trzema katedrami, ze swoistymi obszarami badań
literaturoznawczych, filmoznawczo-medialnych i teatrologicznych. Powołano wtedy
w strukturach Polskiej Akademii Nauk odpowiedni Komitet Nauk o Kulturze (2004),
którego członkiem byłem przez dwie kadencje. Inni samodzielni pracownicy łódzkiego instytutu wciąż aktywnie działają w tym komitecie. I już tylko wspomnę, że
w 2002 r. powstało także Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze z reprezentacją
badaczy z całej Polski.
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Wydział Filologiczny – wracając do czasów, kiedy zaczynałem studia – miał
swoje siedziby rozrzucone po łódzkim śródmieściu. Przy Narutowicza znajdowały
się rektorat i dziekanaty, na Lindleya odbywały się lektoraty i niektóre ćwiczenia,
na Buczka – wykłady, bo tam, w budynku Wydziału Filozoficzno-Historycznego,
znajdowały się sale, które na zajęciach z gramatyki opisowej, historii literatury
i historii Polski mogły pomieścić cały nasz bardzo liczny rok. W al. Kościuszki sytuowały się zaś inne gmachy wynajmowane przez uczelnię.
Katedra Teorii Literatury ze swoimi trzema zakładami: Zakładem Teorii Literatury, Zakładem Wiedzy o Filmie (powstał w r. 1959; po latach uzupełniono jego
nazwę o człon „i Telewizji”) oraz Zakładem Dramatu i Teatru (ten istnieje od r. 1969),
podobnie jak katedry historycznoliterackie, mieściła się w bocznej części Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, nowoczesnego i przestronnego budynku przy rogu
Narutowicza i Matejki, powstałego w drugiej połowie lat pięćdziesiątych. Teraz
znacznie przebudowany i powiększony, wciąż zaleca się niebanalną architekturą
projektu Edmunda Orlika.
Lubiliśmy ten gmach ze względu na jego przyjazne wielopiętrowe przestrzenie –
ogromny hol (gdzie odbywały się rozmaite wystawy i prezentacje), podwójną salę
z katalogami, dwie duże czytelnie, ogólną i czasopism, skomunikowane z magazynami w wielopiętrowym wieżowcu. A także ze względu na usytuowaną w podziemiach
kafejkę, w której przesiadywaliśmy między zajęciami i lekturowymi obowiązkami
w bibliotece. Piwniczka, nazywana czule „Piekiełkiem”, pełna dymu (wówczas wszyscy palili na potęgę), gwaru, śmiechu i żartów, uosabiała styl studenckiego życia,
które wiosną i latem częściowo przenosiło się do parku im. Jana Matejki po drugiej
stronie ulicy. Tam w dłuższych przerwach między zajęciami wspólnie czytaliśmy
zadane artykuły, przepytywaliśmy się z SCS-u, czyli gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, i przygotowywali do egzaminów.
Nie będę się o swoich studenckich latach rozpisywał, bo temat tu – zgodnie
z tytułem – jest inny. Najkrócej mogę powiedzieć, że moje studia przebiegały zgodnie z akademickim kalendarzem i przewidzianymi powinnościami, zresztą pilnie
wykonywanymi, o czym świadczył indeks, teraz przechowywany pieczołowicie
w domowym archiwum. A tym 5 latom należałby się oddzielny, niemały tekst, bo
„moje uniwersytety” – aby posłużyć się cytatem – nie dość, że bardzo dobrze wspominam we wszystkich zakresach, to muszę najwyraźniej powiedzieć, że do dziś
tamte lata przechowuję w pamięci bez uszczerbku. Przywołują same pozytywne
doświadczenia, ale i życzliwą sympatię, nierzadko przyjaźń ludzi, których wtedy
spotykałem, których kochałem i którzy byli wsparciem dla mnie w ważnych momentach życia.
Oceny w indeksie miałem na ogół dobre i bardzo dobre, z jednym wyjątkiem.
Przy wykładzie z historii literatury oświecenia rubryka na ocenę została pusta do
końca studiów, a więc i do dziś. Wykład ten bojkotowałem, zresztą podobnie jak
kilkanaście innych osób. Profesor czytał go mozolnie i monotonnie ze szkolnego
zeszytu, w którym ów wykład zapisał, i prawdopodobnie powtarzał od lat, bo zeszyt
wyglądał nieświeżo. Szkoda było na to czasu, bo przecież bez trudu dało się znaleźć
całkiem dobre książki na temat polskiego oświecenia. Rok zatem zaliczyłem „warunkowo”, oświecenie poznałem jak należy, ale bez obowiązkowego wykładu. Ów
profesor nawet ogłosił dla nieobecnych amnestię i obiecał podpis w indeksie, jeśli
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tylko zgłoszą się na rozmowę sprawdzającą. Nie poddałem się. Egzamin z oświecenia zdałem u innego profesora. A i tak, mimo tej luki w indeksie, stałem się potem
przez dwa lata beneficjentem stypendium naukowego.
Na ostatnim roku studiów, w styczniu 1966, byłem świadkiem uroczystości
40-lecia pracy naukowej prof. Skwarczyńskiej, jubileuszu liczonego od daty uzyskania przez nią doktoratu na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie (do 1 IX 1924 był to Wydział Filozoficzny) w r. 1925 pod
kierunkiem Juliusza Kleinera (1886–1957) z drukowaną rozprawą Ewolucja obrazów u Słowackiego. Habilitację zdobyła Stefania Skwarczyńska w 1937 r. na podstawie książki Teoria listu, pierwszej dysertacji z zakresu teorii literatury, poświęconej literaturze stosowanej (termin stworzony przez habilitantkę). Inni jej profesorowie z lat studiów to Wilhelm Bruchnalski (1859–1938), Kazimierz Twardowski
(1866–1938), Edward Porębowicz (1862–1937), Zygmunt Czerny (1888–1975), Jan
Kasprowicz (1860–1926) i Tadeusz Lehr-Spławiński (1891–1965). Ewolucja obrazów
u Słowackiego to napisana przez 23-letnią Skwarczyńską po drugim roku studiów
praca zaliczeniowa, która uzyskała tak wysoką ocenę Kleinera, że uznał ją on za
podstawę do doktoratu (i zakwalifikował do wydania, jako pierwszej pozycji, w uruchomionej przez siebie serii naukowej „Badania Literackie”). Równie błyskotliwa
była habilitacja po licznych publikacjach kandydatki do docentury m.in. na temat
twórczości Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. I w tym przypadku Kleiner,
najwybitniejszy badacz dzieł obu wielkich romantyków, oceniał jej prace jako
„pierwszorzędne, fundamentalnej wartości”.
Rekonstruuję przebieg habilitacji (pierwszej i jedynej z zakresu teorii literatury,
nb. też ostatniej habilitacji w dziejach UJK) na podstawie uniwersyteckich dokumentów według Mariusza Chrostka, autora świetnej monografii Złote lata polonistyki lwowskiej (1919–1939), wydanej przez Uniwersytet Rzeszowski w 2016 roku.
Zebranie habilitacyjne odbyło się 22 VI 1937. Pierwszy zadawał pytania Kleiner
(„stosunek czynników indywidualnych do ponadindywidualnych w stylu literackim”,
„uwzględnienie czynników ponadindywidualnych w stylu na terenie ogólnej teorii
sztuki i na terenie teorii literatury”, „zagadnienie stylu w teorii renesansu”). Następnie Eugeniusz Kucharski (1880–1952) pytał o „zadania teorii literatury i jej
stosunek do innych dyscyplin literackich”, o „historię literatury wobec krytyki literackiej” oraz o „przyczynowość w historii literatury a przyczynowość w ogóle”.
Czerny zaś zaproponował dwie kwestie: „spór o rodzaj literacki w historii literatury
XIX wieku” oraz „stanowisko Brunetière’a i Crocego wobec zagadnienia rodzaju
literackiego”. Uczestniczący w kolokwium Roman Ingarden (1893–1970) pytał, czy
da się uzasadnić – a jeśli tak, to jak – że istnieją rodzaje literackie. Historyk Adam
Szelągowski (1873–1961) zapytał zaś o „stosunek teorii literatury do historii”. Następnego dnia Skwarczyńska wygłosiła wykład habilitacyjny Estetyka makaronizmu
(opublikowany potem w Pracach ofiarowanych Kazimierzowi Wóycickiemu áWilno
1937ñ). Zatwierdzenie tytułu docenta przyszło z Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego już 31 VII 1937. A Skwarczyńska do r. 1939, dojeżdżając
do Lwowa, prowadziła na uczelni nieregularne wykłady. W tym czasie mieszkała
okresowo w Łodzi, gdzie pracowała w Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej oraz w tzw.
Pedagogium (egzamin nauczycielski w zakresie polonistyki i romanistyki zdawała
jeszcze w 1927 r. przed komisją w UJK). W czerwcu 1939 otrzymała nominację na
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profesora nadzwyczajnego w łódzkim oddziale Wolnej Wszechnicy Polskiej i objęła
Katedrę Historii i Teorii Literatury.
Tego wszystkiego w roku jubileuszu oczywiście nie wiedziałem, a biografię
Skwarczyńskiej i bibliografię jej publikacji z okresu tych 40 lat znalazłem, po jakimś
czasie, w trzecim tomie Słownika współczesnych pisarzy polskich, wydanego przez
PWN pod redakcją Ewy Korzeniewskiej i zespołu w r. 1964 (zamieszczone tam hasło było pierwszą publikowaną po drugiej wojnie światowej biografią Pani Profesor
i pierwszym wykazem jej dotychczasowego dorobku naukowego). Trzy tomy owego
słownika, trudno dostępnego, pożyczałem potem od Pani Profesor podczas kwerend
do doktoratu już jako asystent katedry, bo jako pierwsza próba opracowania życiorysów i bibliografii pisarzy i badaczy literatury XX stulecia stanowiły one wtedy
jedyne tak rozległe i uporządkowane źródło informacji biograficznych i bibliograficznych, choć ze względów cenzuralnych posługiwano się w nich rozmaitymi eufemizmami bądź przemilczeniami. W przypadku Pani Profesor wygląda ta praktyka
np. tak:
Po wybuchu wojny do kwietnia 1940 była docentem na Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie, po
czym została przesiedlona do Kazachstanu. W tymże roku powróciła do Lwowa i kontynuowała pracę
na Uniwersytecie.

Jak gdyby nigdy nic!
W roku jubileuszowym ukazał się też wtedy specjalny, jej poświęcony tom „Prac
Polonistycznych” (seria 20 á1965ñ) – Skwarczyńska była ich współzałożycielką
w 1937 r. w Łodzi i pierwszym redaktorem – z artykułami m.in. Hermanna Buddensiega, Wiktora Weintrauba, Romana Jakobsona, Marii Jasińskiej, Wandy Lipiec,
Marii Janion, Juliusza Kleinera, Zdzisława Stiebera, Henryka Markiewicza, Stanisława Pigonia, Kazimierza Kupisza i Zofii Szmydtowej oraz z dokumentacją bibliograficzną dorobku naukowego jubilatki (pełniejszą niż ta zawarta w Słowniku
współczesnych pisarzy polskich).
Odbyła się również tłumna uroczystość z dziesiątkami osób (z całej Polski i Łodzi, ze świata nauki, kultury i sztuki), które kwiatami, toastami i życzeniami uczciły uczoną. Uśmiechnięta Pani Profesor w czarnej sukni, z kieliszkiem szampana
w ręku, przyjmowała życzenia – wypełniona radością i sympatią – od wszystkich
zebranych. Gdy patrzę na zdjęcie z tamtego czasu, dostrzegam też na jej szyi oryginalny naszyjnik ze srebrnych kulek i srebrną bransoletkę z kwiatem na przegubie prawej ręki. Były to indiańskie amulety, które miały przynosić szczęście. To
jedyne ozdoby, które Pani Profesor nosiła potem niemal zawsze, ofiarowane jej wraz
z innymi pamiątkami przez wnuczkę Heleny Modrzejewskiej, Marylę Modjeską-Pattison (1893–1966) z USA, tuż przed jej tragiczną śmiercią w wypadku samochodowym.
Piszę o wykładzie inauguracyjnym prof. Skwarczyńskiej i o jej jubileuszu,
a przecież od pierwszego roku szczególnie pilnie chadzałem na wszystkie zajęcia
filmoznawcze, bo sztuce filmowej – jako przyszły, jak myślałem, reżyser – chciałem
się poświęcić. I ten temat, wywołany ze studenckiej przeszłości, godny jest oddzielnie pisanej opowieści. Dużą grupą, od pierwszego roku studiów, biegaliśmy na
zajęcia z „wiedzy o filmie” prowadzone przez prof. Bolesława Lewickiego (1908–1981)
i jego dwie ówczesne asystentki: mgr Ewę Siemińską i mgr Polę Wert (1925–1987);
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pierwsza przeniosła się wkrótce do Wrocławia, za mężem Januszem Deglerem (potem profesorem, zasłużonym witkacologiem na Uniwersytecie Wrocławskim), i nie
kontynuowała pracy uniwersyteckiej (a szkoda – do dziś pamiętam jej świetną
rozprawkę z tamtego czasu o „filmowej narracji” Bram raju Jerzego Andrzejewskiego), druga zrobiła doktorat w 1965 r. na temat „widowiska telewizyjnego” (pierwszy
w Polsce doktorat o telewizji!), po pamiętnym marcu 1968 otrzymała etat docenta,
zresztą z akceptacją Pani Profesor, bo nowy etat samodzielnego pracownika uznała ona za cenny dla katedry. Dr Pola na tym etacie, w Zakładzie Wiedzy o Filmie
i Telewizji, pracowała użytecznie do swojej przedwczesnej śmierci.
Prof. Lewickiego powszechnie wielbiliśmy (wykładał też wtedy – co było dla nas
ważne – w łódzkiej szkole filmowej) za talent retoryczny, esprit i, by tak rzec, niezwykłą aktualność (prawie zawsze przychodził na zajęcia z nową książką, która się
właśnie ukazała, a która według niego mogła wspierać interpretacje sztuki filmowej
i jej humanistyczno-naukowe konteksty). Na owe czasy – co znów trzeba dodać –
był to pierwszy, jedyny i unikatowy w Polsce, a pewnie i w Europie, uniwersytecki
ośrodek wiedzy o filmie! Zatem spotykaliśmy się także w kinach (lata sześćdziesiąte to szczególnie świetny okres w dziejach kina, a i do Polski docierały już wtedy
arcydzieła filmu światowego), ale również w dyskusyjnych klubach filmowych, na
projekcjach w szkole filmowej i po piracku, na pokazach przedpremierowych dla
dziennikarzy w kinie „Stylowy”. Prowadziłem wówczas zapiski o oglądanych filmach:
któregoś roku ostatni tytuł filmu zanotowałem – aż trudno dziś uwierzyć – pod
numerem 200! Pisywałem też nawet jakieś noty recenzyjne do drukowanych programów kina „Stylowy”.
Tak czy tak, kiedy pojawiły się w ramach studiów polonistycznych w rozkładach
zajęć planowane seminaria magisterskie, oczywiście wybrałem to, co poświęcone
filmowi. Grupka seminarzystów była dość liczna, z interesującymi indywidualnościami (z niektórymi z kolegów przyjaźnię się do dziś!), którzy i potem, już po studiach, ciekawie zapisywali się w polskiej i łódzkiej kulturze. Ja – jako beneficjent
stypendium naukowego – wpisałem się jeszcze na dwa seminaria magisterskie: do
prof. Anieli Kowalskiej (1905–1997), bo tu obowiązywała bezgraniczna wolność
dyskusji i sporów oraz polemiczna wolnoamerykanka (na seminarium dominowała literatura współczesna), oraz właśnie do prof. Stefanii Skwarczyńskiej, bo tu
z kolei zapowiadał się poziom wysoce akademicki, powiedziałbym: nobliwy i wielce
prestiżowy. Wszystkie te trzy seminaria uważałem wtedy, i uznaję dziś, za kwintesencję ówczesnej swojej edukacji akademickiej.
Pracę dyplomową o polskim filmie poetyckim (m.in. o Ostatnim dniu lata w reżyserii Tadeusza Konwickiego) pisałem jednakowoż pod kierunkiem Lewickiego,
a pozostałe dwa seminaria traktowałem jako istotne i ważne dopełnienie moich
studiów. Kończyłem je „w terminie”, tj. 22 VI 1966, bo od tego zależały moje plany
na przyszłość. Przewodniczył egzaminowi magisterskiemu ów wspomniany profesor
od oświecenia (!); nie wymieniam jego nazwiska, bo przemknął przez uczelnię jakby bez historii. Promotorem był oczywiście prof. Lewicki (podobało mu się, że wykorzystałem w pracy magisterskiej głośny tekst Romana Jakobsona Poetyka
w świetle językoznawstwa, drukowany wtedy w „Pamiętniku Literackim” w przekładzie Krystyny Pomorskiej), rolę recenzenta pełniła zaś prof. Stefania Skwarczyńska, która również z aprobatą dostrzegła teoretycznoliterackie konteksty mojej
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filmoznawczej rozprawy. Rozmawialiśmy podczas egzaminu m.in. na temat prądów
poetyckich XX wieku, o ekspresjonizmie, surrealizmie i – dłużej – o futuryzmie.
Ocena ogólna – bardzo dobra.
Piszę o tym szczegółowiej, bo ów egzamin magisterski zadecydował o mojej
dalszej przyszłości. Kilka dni potem otrzymałem bowiem od obojga profesorów
propozycję pracy w Katedrze Teorii Literatury (!), jednakże nie asystenturę pod
opieką Lewickiego u niego w Zakładzie Wiedzy o Filmie – jak się po trosze spodziewałem – lecz staż asystencki u Pani Profesor w Zakładzie Teorii Literatury. Wprawdzie ze zrozumieniem przyjąłem argumenty obojga profesorów, ale byłem jednak
rozczarowany, bo oto musiałem się przekwalifikować z filmoznawcy pewnego swojej wiedzy w przyszłego teoretyka literatury na dorobku. I to w krótkim czasie!
Wielce przyjazną opiekę naukową Lewickiego zamienić na nieznane sympatie
podopiecznego wielkiej Stefanii Skwarczyńskiej!
Na marginesie dodam: po latach los sprawił, że po śmierci doc. Wertowej, na
skutek perturbacji etatowych z obsadą stanowiska kierownika Zakładu Wiedzy
o Filmie i Telewizji w r. 1987, to mnie – równolegle do moich obowiązków literaturoznawczych – powierzono na trzy lata kierownictwo tego zakładu! Prowadziłem
więc także filmoznawcze seminarium magisterskie i wypromowałem w tym czasie
prawie 40 magistrów. Pracowałem też przez rok jako wykładowca w łódzkiej szkole filmowej, przez dwa lata współredagowałem z Tadeuszem Szczepańskim, dzisiejszym profesorem, „Film na Świecie”, potem jeszcze – już jako docent – recenzowałem filmoznawcze doktoraty! Mówiąc żartem: byłem więc w katedrze nobliwym
doktorem Jekyllem od literaturoznawstwa i panem Hyde’em, który wieczorami
wymykał się do kina.
Nb. i Lewicki rozpoczynał, tak jak Skwarczyńska, swoją uniwersytecką edukację w rodzinnym Lwowie. Doktorat, na temat Poeta i Legiony (o twórczości poetyckiej
J. Mączki), napisał w r. 1935 na tamtejszej uczelni. Promocja, o czym donosiła
„Gazeta Lwowska” (1938, nr 145), odbyła się w r. 1938, a promotorem był także
Juliusz Kleiner! Lewicki uczestniczył też wówczas w nieformalnym seminarium
filmoznawczym, działającym pod opieką Romana Ingardena, który potem, po r. 1945,
pracował na uczelniach w Toruniu i Krakowie.
W tymże seminarium swą wiedzę uzupełniali również: Zofia Lissa (1908–1980),
po drugiej wojnie światowej profesor muzykologii oraz teoretyk i estetyk muzyki
filmowej, oraz Leopold Blaustein (1905 – po 1942), filozof, estetyk i psycholog.
Opublikował Lewicki wtedy trzy rozprawy z zakresu teorii i poetyki filmu, a jego
studium Budowa utworu filmowego (1935) było jedną z pierwszych w Polsce istotnych publikacji z teorii filmu – nie licząc książki Karola Irzykowskiego X muza
(1924) i ważnego tekstu Juliusza Kleinera U wrót nowej estetyki (1929). W tamtych
czasach, aż do r. 1939, był też Lewicki nadzwyczaj płodnym i aktywnym recenzentem filmowym i teatralnym, pisał setki tekstów i omówień do lwowskiej prasy codziennej. Wybuch wojny zastał go w Toruniu, gdzie pracował w Polskim Radiu jako
szef programowy. Opuszczał to miasto w pośpiechu, poszukiwany przez hitlerowców.
Działalność dydaktyczną tuż po wojnie Lewicki rozpoczynał w łódzkiej Wyższej
Szkole Filmowej (założonej w r. 1947), która powstała na gruncie wcześniejszych
inicjatyw dydaktycznych tego rodzaju – z krakowskiego Warsztatu Filmowego Młodych Antoniego Bohdziewicza (założonego w r. 1945) oraz z Wydziału Filmowego
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w łódzkiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (w 1946) i Kursu Przysposobienia
Filmowego (1946), przekształconych następnie w Wyższe Studium Filmowe (1948),
a których pomysłodawcą i współtwórcą był m.in. dyrektor Marian Wimmer (1897–
1970), absolwent architektury na Politechnice Lwowskiej i filmowiec amator, m.in.
autor filmu o Karolu Szymanowskim. Lewicki pracował tam (od 1958 r. równolegle
z etatem w UŁ) przez długie lata, także w czasie przemian organizacyjnych szkoły
i zmian jej nazwy w Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową. W latach
1968–1971 pełnił nawet funkcję jej rektora, po prof. Jerzym Toeplitzu (1909–1995),
znakomitym historyku kina światowego, poprzednio dyrektorze szkoły (od 1949),
a następnie jej rektorze (od 1958).
Stefanię Skwarczyńską, wykładowczynię Wyższej Szkoły Aktorskiej, powstałej
wtedy równolegle z Wyższą Szkołą Filmową (i tu Pani Profesor prowadziła zajęcia)
w Łodzi w r. 1949, Lewicki mógł poznać u początków swojej pracy w Łodzi – jeśli
nie znał jej (co więcej niż prawdopodobne) już w czasach lwowskich. Spotkał tu też
wybitnego reżysera teatralnego Leona Schillera (1887–1954), którego również znał
blisko ze Lwowa. (W okresie wojny los zetknął ich obu jeszcze w 1941 r. w obozie
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Schiller, a spośród aktorów także Stefan
Jaracz zostali po kilku miesiącach zwolnieni z obozu.)
Po latach Kazimierz Kutz (1929–2018), student i absolwent łódzkiej filmówki,
wspominał w swojej biografii:
największe wrażenie robiła na mnie profesor Stefania Skwarczyńska. Przede wszystkim używała języka
polskiego jak nikt przed nią. Po raz pierwszy usłyszałem piękno mowy polskiej, słuchając jej wykładów,
doznałem estetycznego wstrząsu, jak przy zetknięciu ze sztuką, choć były to precyzyjne wywody naukowe o strukturze wewnętrznej arcydzieł literatury dramatycznej [...]. Co to jest ekspozycja, a co finał, i co
się na nie musi złożyć, co to jest motyw przewodni i rola wątku ubocznego, i tak dalej. Precyzyjna logika wywodów Pani Stefanii przylegała do odsłanianych tajemnic dzieła, a dzięki bogactwu i krasie jej
polszczyzny, niezwykłej obrazowości, jej wykłady przeobrażały się w seanse estetyczne. Wciągała nas
w dyskusje, mogliśmy stawiać pytania i jej odpowiedzi zawsze były nadspodziewane.

Obie placówki dydaktyczne, teatralną i filmową, przekształcono w r. 1958 w jedną i nadano jej imię dopiero co zmarłego Schillera. Ten wybitny artysta teatru
wprawdzie lwowianinem z urodzenia nie był, ale w okresie międzywojennym reżyserował w tamtejszych teatrach wielkie dzieła polskich romantyków i dramaty innych
autorów. A Skwarczyńska, która te inscenizacje mogła oglądać właśnie we Lwowie,
opublikowała w r. 1959 swoje monumentalne dzieło teatrologiczne, zatytułowane
Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nie-Boskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce, w którym interpretowała analitycznie Schillerowskie dzieła
teatralne.
Jednym z recenzentów lwowskiej inscenizacji Nie-Boskiej komedii z r. 1935
w reżyserii Wacława Radulskiego w „Gazecie Lwowskiej” był też jej stały współpracownik i krytyk, czyli Lewicki właśnie, podpisujący się trzema literami: b.w.l. Tak
właśnie na studiach nazywaliśmy czule Profesora – „Be-wu-el”, choć nie wiedzieliśmy nic o jego dziennikarskiej i radiowej przeszłości ani o tym, że systematycznie
publikował recenzje teatralne i filmowe oraz inne teksty np. w lewicowych „Sygnałach” (1933–1939), w „Gazecie Lwowskiej” (1810–1939) i w „Słowie Polskim”
(1895–1946). Lewicki nadzwyczaj aktywnie uczestniczył też we lwowskim życiu
literackim i kulturalnym. Jeden ze sporów publicystycznych, co ciekawe, finalizo-
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wał nawet w pojedynku na szable (zwycięskim – dodam – do pierwszej krwi) z niejakim Tadeuszem Ulanowskim, endeckim dziennikarzem, którego lekko ranił
w policzek w lutym 1932. Niestety, nie dotarłem do szczegółów i przyczyny tego
pojedynku.
Lewicki współtworzył jako członek założyciel Klub Filmowy „Awangarda”, który
w latach 1932–1936 upowszechniał we Lwowie kulturę filmową i wydawał periodyk
o takim tytule, redagowany przez Tadeusza Hollendra (1910–1943), maturzystę ze
Stanisławowa, poetę, publicystę oraz studenta prawa i polonistyki Uniwersytetu
Jana Kazimierza. Upamiętniając poetę, Skwarczyńska wraz z Lewickim w r. 1963
opublikowali w Wydawnictwie Literackim, we wspólnym opracowaniu, pokaźny tom
Hollendra Liryka i satyra. We wstępnym „szkicu o życiu i twórczości” zamieszcza
Skwarczyńska jedno znamienne zdanie charakteryzujące jego tamtejszą sytuację
egzystencjalną: „Jako wszystkim znany obrońca Żydów i radykał był Hollender za
czasów okupacji hitlerowskiej szczególnie zagrożony we Lwowie. Toteż w r. 1941 przenosi się do Warszawy”. Tam poeta wkrótce został aresztowany i rozstrzelany przez
hitlerowców w ruinach getta warszawskiego 31 V 1943. Pani Profesor – dodam – jest
także autorką hasła poświęconego Hollendrowi w Polskim słowniku biograficznym
(t. 9, z. 40).
Na marginesie lwowskich faktów trzeba dopisać: prof. Jerzy Starnawski (1922–
2012), filolog i historyk literatury (łodzianin z zamieszkania, absolwent KUL-u
i wykładowca w UŁ), m.in. niestrudzony kronikarz literaturoznawstwa polskiego,
poświęcił profesorom lwowskim o takiej specjalności wcale obszerną książkę, w której omawia 22 biografie wykładowców Uniwersytetu Jana Kazimierza w kontekstach
dziejów tej wybitnej uczelni do 1939 roku.
Na łódzkiej uczelni (pomijam tu inne) pracowali przez jakiś czas jeszcze inni –
oprócz Skwarczyńskiej i Lewickiego – profesorowie urodzeni we Lwowie: filozof
Tadeusz Kotarbiński, teoretyk literatury Jan Trzynadlowski (profesurę uzyskał już
we Wrocławiu), historyk literatury Stefan Kawyn, filozof Jan Legowicz, językoznawcy Henryk Ułaszyn, Karol Dejna i Zdzisław Stieber, bibliotekoznawcy Adam Łysakowski i Helena Więckowska, polonista i psycholog Stanisław Gerstmann (promotor psychologicznego magisterium mojej żony Ireny) oraz Lidia Łopatyńska (1909–
1954; romanistka, absolwentka UJK, bliska współpracowniczka Pani Profesor
w wielu literaturoznawczych przedsięwzięciach).
Wracając do swojej biografii uniwersyteckiej: dzisiaj, po prawie 50 latach pracy w Uniwersytecie Łódzkim i na emeryturze, trudno mi te początkowe rozczarowania, o jakich wspomniałem, roztrząsać, ale mogę powiedzieć, że wtedy całkiem
tego nie świadom, dziś tamto rozstrzygnięcie zawodowe uznaję za nieprzewidziany
dar losu. Tak oto po studiach stałem się niespodziewanie asystentem stażystą prof.
Stefanii Skwarczyńskiej (to zdanie koniecznie muszę zamknąć wykrzyknikiem)!
I zaraz, od października tego samego roku, przewidziano dla mnie cztery grupy
ćwiczeniowe z poetyki, stylistyki i wersyfikacji na drugim roku polonistyki. O filmie
jednak nie zapomniałem i wciąż mogłem liczyć na sympatię prof. Lewickiego: zawsze
znajdował chwilę na rozmowy ze mną, bywałem zapraszany na zwyczajowe pogawędki do kawiarni przy Grand Hotelu na Piotrkowskiej, potem także do jego domu.
Pożyczaliśmy sobie do przeczytania nowo zdobyte książki.
Poznałem jego dramatyczne losy wojenne (przez ponad pół dekady więzień
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6 niemieckich obozów koncentracyjnych – Wiśnicza, Auschwitz-Birkenau, Gross-Rosen i Dachau, Flossenburga i Pottenstein) dopiero wtedy, gdy opublikował był
swoje wspomnienia w książce Wiesz, jak jest, sygnowanej przez Wydawnictwo
Łódzkie w 1974 r. (reedycja przez PWSFTviT w 2012). Przechowuję ją też ze względu na autorską dedykację: „Z zapewnieniem przyjaźni” (nb. w książce Bolesława
Olszewicza Straty kultury polskiej z 1947 r. można było znaleźć znamienną dla
tamtych czasów notatkę: „Lewicki Bolesław Włodzimierz – publicysta, filmolog –
zginął w obozie w Oświęcimiu”).
W październiku 2019 w łódzkiej alei wybitnych postaci polskiego filmu na ul.
Piotrkowskiej odsłonięto – przy licznym zgromadzeniu jego uczniów, seminarzystów
i kontynuatorów idei filmoznawstwa – kolejną gwiazdę: z nazwiskiem prof. Bolesława Lewickiego właśnie. Obecny był tam m.in. jego najbardziej aktywny naukowo
uczeń, teraz z tytułem profesora zwyczajnego, Tadeusz Szczepański, który jako
student z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pielgrzymował i przenosił się do
Łodzi, do naszego Zakładu Wiedzy o Filmie, pod naukowe skrzydła Lewickiego, aby
w następnych dziesięcioleciach rozwijać studia filmoznawcze na uniwersytetach
Gdańska (tu jeszcze wraz z Profesorem), Torunia i Wrocławia oraz w łódzkiej filmówce. Na marginesie (to apel!): uczniowie Profesora oraz inni adepci teorii i historii filmu mogliby pokusić się o napisanie dużej biografii Lewickiego jako ważnego animatora filmoznawstwa akademickiego oraz badań nad kulturą filmową
w Polsce (jakieś pisane próby podejmowano w przeszłości). Ja np. już nie miałbym
dziś sił, aby podróżować do Lwowa i jego archiwów. Choć przygotowując się do tego
tekstu, niedawno chadzałem jako turysta po wiosennych ulicach Lwowa – poszukiwałem jego przedwojennych nastrojów i chłonąłem je.
Pomieszczenia Katedry Teorii Literatury, czyli miejsca mojej pierwszej po studiach pracy, znajdowały się na drugim piętrze w bocznym skrzydle biblioteki uniwersyteckiej. Były to trzy obszerne sale, z wysoko umieszczonymi oknami, przedzielone sięgającymi sufitu regałami, którymi zresztą obstawione były też niemal
wszystkie ściany. Salę największą, na prawo od wejścia, zajmował katedralny Zakład
Teorii Literatury, z dużym, usytuowanym w głębi, solidnym biurkiem z lampą
i czarnym telefonem oraz wygodnym fotelem z półokrągłym oparciem. I była to
wyłączna domena Pani Profesor. Biurka pracowników zakładu ustawiono zaś pod
ścianami, które we wmontowanych regałach zapełnione były od góry do dołu książkami katedralnej biblioteki. Pośrodku sali stał niski kwadratowy stolik z czarnym
szklanym blatem, otoczony kilkoma fotelami w lotniczych barwach. To było miejsce
na prywatne rozmowy przy kawie, papierosach i herbacie. W tamtych latach palili
niemal wszyscy (Pani Profesor, a także Lewicki wkrótce rzucili palenie), a podczas
zebrań zespołu chmura dymu unosiła się aż po wysoki sufit, co poświadczają zdjęcia z tamtych lat.
Z lewej strony od drzwi usytuowany był Zakład Wiedzy o Filmie o podobnym
rozkładzie i układzie biurek (największe służyło oczywiście kierownikowi zakładu,
czyli Bolesławowi W. Lewickiemu, wówczas jeszcze docentowi). Tam znajdował się
też solidny stół do pracy dla gromadzących się przy nim grupek magistrantów lub
doktorantów, albo „zwyczajnych” fanów z „miasta”. Nierzadko pośród licznych
uczestników gościła na tych seminariach, jako wolny słuchacz, Maria Kornatowska
(1935–2011), wykładowczyni szkoły filmowej i podziwiana bywalczyni zagranicznych
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festiwali filmowych, autorka (m.in.) znakomitej książki o twórczości Federica Felliniego (cztery wydania!). I tu ściany obstawione były regałami z dziesiątkami książek – oczywiście filmoznawczych, polskich i obcych – na ów czas nie tak znowu
licznych.
W pomieszczeniu środkowym, naprzeciw drzwi, kiedy zaczynałem pracę w katedrze, stało duże biurko adiunkta dr. Kazimierza Kupisza (1921–2003), jedynego
pracownika Katedry Filologii Romańskiej UŁ, która organizacyjnie zawieszona, bo
jednoosobowa, czekała na lepsze czasy pod opieką kuratorską prof. Skwarczyńskiej.
I to pomieszczenie okalały regały z książkami, tym razem francuskojęzycznymi,
które skrzętnie gromadził i opracowywał kwaśno uśmiechający się na ogół pan
doktor (chyba jednak trochę się lubiliśmy? – podczas studiów chadzałem na jego
wykłady z historii literatury francuskiej). Nb. po paru latach Kupisz habilitował się
(1968) i uzyskał profesurę (1984); uczelnia utworzyła potem regularne studia romanistyczne, a on, ich szef, wraz z całym swoim bibliotecznym gospodarstwem,
wyprowadził się, ku zadowoleniu swojemu i nas wszystkich. Później, jak się okazało, nawet zaczął pisać wiersze (ale po polsku); pośredniczyłem, na jego prośbę,
w rozmowach z wydawcami, bodaj nieskutecznie.
Sąsiedztwo romanistyki przy Katedrze Teorii Literatury wcale nie było przypadkowe. Stefania Skwarczyńska przez kilka lat – jak napisałem – pełniła funkcję jej
kuratora i to ona w istocie doprowadziła do powstania najpierw Zakładu, a potem
Katedry Filologii Romańskiej na UŁ oraz następnie do uruchomienia regularnych
studiów romanistycznych. Sama zresztą miewała zajęcia z tego zakresu już jako
docent na uniwersytecie we Lwowie, a także po wojnie w Łodzi, w czasach, kiedy
na UŁ zamknięto jej katedrę. Znała język doskonale, pisywała i publikowała po
francusku teksty naukowe.
Na miejscu po placówce dr. Kupisza biurka mogli ustawić nasi pracownicy,
nowo powołanego w katedrze Zakładu Dramatu i Teatru (1969) pod kierownictwem
doc. dr. hab. Stanisława Kaszyńskiego (1927–1988), pracującego na łódzkiej uczelni od r. 1950, a od 1958 już w Katedrze Teorii Literatury, nb. późniejszego profesora (1974) i dyrektora Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu (1978–1981;
byłem w tamtym czasie jego formalnym zastępcą). Zakład powstał w 1975 r. na
gruncie teatrologicznych osiągnięć katedry, jeszcze przed przejściem na emeryturę
(pod koniec pracy w UŁ) jego pomysłodawczyni, Stefanii Skwarczyńskiej, m.in.
promotorki tzw. teatralnej teorii dramatu, dyskutowanej w swoim czasie bardzo
aktywnie.
W sprawie opóźniającej się ponad miarę formalnej akceptacji wniosku o tytuł
profesora dla Kaszyńskiego szefowa postanowiła napisać list z grzeczną interwencją do Zenona Kliszki, który wówczas podobno, jako członek Biura Politycznego KC
PZPR, zajmował się sprawami nauki. I rzeczywiście, w niedługim czasie Kaszyński
uzyskał tak oczekiwany tytuł (1974). Pytałem wtedy Pani Profesor, czy Kliszko
odpowiedział na jej list, i usłyszałem: „Panie Grzesiu, a czy Pan Bóg – odpowiada
na nasze modlitwy?”
W czasie mojego pracowniczego debiutu w r. 1966 zespół katedry, oprócz dwójki szefów, tj. Bolesława Lewickiego i Stefanii Skwarczyńskiej, tworzyli teoretycy literatury – dr Teresa Cieślikowska (ur. 1926 we Lwowie áco podkreślam!ñ, w katedrze
od r. 1958, doktorat o powieściach Teodora Parnickiego ánb. w młodości badacza
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twórczości Słowackiego pod kierunkiem Kleinera na lwowskim uniwersytecie!ñ,
habilitacja na temat „nowej powieści”, profesura zwyczajna w r. 1991 i stanowisko
dyrektora instytutu w latach 1981–1997); dalej – dr Jerzy Rozental (1930–1998;
doktorat o dramaturgii Stanisława Wyspiańskiego; w katedrze od r. 1958; erudyta
i znawca języków, życzliwie i wyrozumiale wspomagał nas, młodych, w poruszaniu
się po meandrach literaturoznawstwa); następnie – magister przed nieodległym
doktoratem – Henryk Pustkowski (ur. 1938), świetny znawca twórczości Mirona
Białoszewskiego i współczesnej poezji; dalej – starszy ode mnie o rok mgr Sławomir
Świontek (1942–2001; kierował Katedrą Dramatu i Teatru w latach 1994–2001),
teoretyk i historyk teatru, oraz też wówczas nowo przyjęty, jak ja, ale starszy o kilka lat, literaturoznawca mgr Andrzej Starzycki, wkrótce z doktoratem u Skwarczyńskiej, a także filmoznawca, kolega z roku, Janusz Rek (ur. 1943), który dołączył do
wspomnianej, będącej już po doktoracie (1965) Poli Wert. Sam po latach zrobił
doktorat u Lewickiego na temat motywów samotności w filmie (dobra recenzja
Żółkiewskiego), a potem napisał i wydał monografię o twórczości Jerzego Kawalerowicza.
W następnym roku etat asystencki, w przyszłej katedralnej placówce teatrologii, otrzymała mgr Urszula Aszyk (ur. 1944; doktorat u Kaszyńskiego i książka
o teatrze Iwo Galla), która po latach pracy lektorskiej w Madrycie, jako autorka
licznych studiów i książek, wybitna hispanistka, otrzymała etat profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada obecnie zarówno u siebie w Instytucie
Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, którym kieruje, jak i na wielu zagranicznych uczelniach.
Z biegiem lat katedra/instytut się rozrastały, znacząco po powołaniu samodzielnych studiów kulturoznawczych, kiedy zespół pracowników liczył już kilkadziesiąt
osób. Wielu z nich, zwłaszcza wychowankom, pisząc historię placówki (ten tekst nią
nie jest), należałoby poświęcić oddzielne miejsce, np. późniejszym profesorom tytularnym – historyczce teatru Annie Kuligowskiej, teatrolożce Małgorzacie Leyko,
teoretykowi mediów Ryszardowi Kluszczyńskiemu, teoretykowi literatury Jarosławowi Płuciennikowi, specjalistce od edukacji filmowej Ewelinie Nurczyńskiej-Fidelskiej (1938–2016; doktorat w Katowicach, u prof. Alicji Helman, i habilitacja we
Wrocławiu), i literaturoznawcom z etatami profesorów nadzwyczajnych – Danucie
Szajnert oraz moim doktorom, teraz też już profesorom nadzwyczajnym, po habilitacjach, Agnieszce Izdebskiej (obecnie kieruje Katedrą Teorii Literatury, autorka
monografii pisarstwa Władysława Lecha Terleckiego) i Mariuszowi Gołębiowi (znawca Białoszewskiego i poetyki ogrodów) oraz Leszkowi Engelkingowi (znany poeta
i tłumacz, autor książek o czeskiej awangardzie i Vladimirze Nabokovie), Agnieszce
Gawron (monografia o powieściach Andrzejewskiego) i Beacie Śniecikowskiej (obecnie profesor nadzwyczajny w IBL PAN, znawczyni polskiego futuryzmu i monografistka haiku). I po równie świetnych doktoratach – Agnieszce Przybyszewskiej
(książka o tzw. liberaturze), Joannie Podolskiej (doktorat o Andrzeju Bobkowskim)
i Annie Ciarkowskiej (doktorat o Annie Langfus i Piotrze Rawiczu) oraz także Natalii Lemann z napisaną właśnie książką-habilitacją na temat fabuł alternatywnych
w literaturze. Z instytutu wyrósł – by tak powiedzieć – inny mój doktor, adiunkt
Maciej Świerkocki, autor książki o postmodernizmie, a teraz – już na wyłącznie
własny rachunek – znakomity tłumacz literatury anglojęzycznej (m.in. Joseph Con-

GRZEGORZ GAZDA

Profesor Stefania Skwarczyńska. Subiektywna próba biografii

183

rad i James Joyce). Oraz – inny mój doktorant – profesor nadzwyczajny Konrad
Tatarowski, który najpierw zamierzył doktorat o Zbigniewie Herbercie (poeta wspomina go kąśliwie w jednym ze swoich autobiograficznych komentarzy), aby napisać
ostatecznie dwie książki o pisarzach i literaturze „obecnej” na falach Radia „Wolna
Europa” (jako działacz internowany w r. 1981, potem dłużej przebywał w USA
i w Niemczech; tam pracował we wspomnianym radiu; po powrocie do kraju, ponownie zatrudniony w Uniwersytecie Łódzkim, podjął studia doktoranckie pod moim
kierunkiem). Powołano go też ostatnio do rady programowej łódzkiej rozgłośni.
A trzeba by wymienić jeszcze nazwisko Bogdana Banasiaka, naszego katedralnego
wychowanka, dziś już samodzielnego pracownika, doktora filozofii, wypromowanego przez prof. Stefana Morawskiego, tłumacza tekstów markiza de Sade’a, interpretatora i wydawcy Jacques’a Derridy (we własnych przekładach).
Nie wspominam o filmoznawcach, którzy na tyle wybili się w instytucie na
naukowo-badawczą samodzielność, że prowadzą obecnie w jego ramach niezależny
kierunek studiów filmoznawczych (ich szef, prof. nadzw. Marek Sitarski, jest teraz
dyrektorem całego Instytutu Kultury Współczesnej).
Kontynuujemy więc – my, reprezentanci kilku pokoleń literaturoznawców, teatrologów i filmoznawców – dzieło Skwarczyńskiej i Lewickiego, ów trójnawowy „model łódzki”, na miarę wyzwań współczesności, jakiej w swoich czasach nasi mistrzowie nawet nie mogli przewidywać. A przecież byli jeszcze i stażyści, wykładowcy
i profesorowie z zaprzyjaźnionych uczelni polskich (m.in. Alicja Helman, Chone
Shmeruk, Dobrochna Ratajczakowa, Tadeusz Lubelski, Krzysztof Loska, Andrzej
Werner, Wiesław Godzic, Zbigniew Czeczot-Gawrak, Józef Robakowski, Grzegorz
Królikiewicz, Paweł Edelman), którzy gościnnie prowadzili zajęcia bądź wykłady
i seminaria magisterskie, wzbogacające naszą ofertę edukacyjną.
W katedrze/instytucie gromadzili się także podczas seminariów magistranci
i doktoranci oraz inni słuchacze, którzy po uzyskaniu u nas, w Łodzi, doktoratów
zatrudniani bywali potem w wielu polskich uczelniach (tam z naukowymi osiągnięciami!) i którymi nie sposób się tu zajmować (wiele, wiele nazwisk!). Sama prof.
Skwarczyńska wypromowała 25 doktorów, była recenzentką w dziesiątkach doktoratów, habilitacji i profesur w uczelniach całej Polski, prof. Cieślikowska wypromowała 17 doktorów oraz ja tyleż samo, a i pozostałe doktoraty – innych samodzielnych pracowników katedry – należałoby w sumie liczyć w dziesiątkach. Dzisiaj
bardzo wielu z nich, już jako profesorowie i samodzielni badacze, pracuje na polskich
uczelniach.
Wróćmy jednakowoż do mojej chronologii. Podczas stażu udało mi się jeszcze
w ciągu roku akademickiego wyjechać na fundowany przez Zrzeszenie Studentów
Polskich dwutygodniowy pobyt w Czechosłowacji. Nie wiedziałem, jak uzyskać
zgodę Pani Profesor, bo przecież dopiero co podjąłem staż! Wymyśliłem więc konsultacje z praskim profesorem Zdeňkiem Mathauserem (1920–2007), rusycystą,
autorem monografii o Włodzimierzu Majakowskim i studiów na temat futuryzmu
rosyjskiego.
Uzyskawszy domowy adres profesora, zapowiedziałem się z wizytą. I rzeczywiście do spotkania doszło. Konsultacja była bardzo życzliwa, otrzymałem też – z dedykacją – książkę o rosyjskim futuryście. Miałem więc o czym opowiedzieć po powrocie do Łodzi. Od tamtego czasu zostałem w oczach Pani Profesor – na wyrost –
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„panem Grzesiem, naszym bohemistą”, wpisanym też z językiem czeskim (wtedy
na wyrost!) na listę Poradni Językowej dla studentów.
Ale potem istotnie przez lata całe bywałem u Czechów i Słowaków (w Nitrze,
w Bratysławie, Bańskiej Bystrzycy, w Brnie i Pradze) na wspólnych konferencjach,
publikowałem tam rozmaite artykuły i nawiązałem serdeczne przyjaźnie. Literaturoznawcy z Pragi i Bratysławy bywali i publikowali z kolei u nas w Łodzi. Nauczyłem
się – aby móc czytać – czeszczyzny. Pokochałem Pragę i prozę Bohumila Hrabala.
A w swoich słownikach zawsze starałem się należycie uwzględniać tradycje XX-wiecznej literatury zza naszej południowej granicy, czeskiej i słowackiej. Swego
czasu powstał nawet projekt przekładu jednego z nich (Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku) na język czeski i może by tak się stało, gdyby
nie przedwczesna śmierć tamtejszego polonisty z Brna, prof. Ludvíka Štěpána
(1943–2009), który zabierał się poważnie do tłumaczenia (wydał m.in. Slovník
polských spisovatelů áPraha 2000ñ). A dzisiaj, w grudniu 2019, ambasador Republiki Czeskiej otworzył na Wydziale Filologicznym UŁ studia bohemistyczne!
Jeśli już o słownikach mowa, to w Belgradzie, w tłumaczeniu na język serbski,
ukazał się pod moją i Słowini Tyneckiej redakcją Słownik rodzajów i gatunków literackich (pierwsze wydanie, opracowane przez zespól Katedry Teorii Literatury),
z czego zapewne cieszyłaby się bardzo Pani Profesor, projektodawczyni tego słownika i jego redaktor w czasach, kiedy poszczególne hasła były publikowane w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich” od 1958 roku. Drugie, potężne wydanie słownika, istotnie poszerzone i uzupełnione, ukazało się w 2012 r. w PWN-ie. A dopiero co dowiedziałem się z wydawnictwa o znacznym dodruku tej grubej księgi.
Tak więc wielki projekt Pani Profesor, ogłaszany już na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX stulecia, stał się ciałem. Zarys tego przedsięwzięcia – co
trzeba przypomnieć – powstał tuż po wojnie w ramach zamierzeń badawczych
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (literaturoznawcy rozmawiali też na ten temat
jeszcze na tajnych posiedzeniach Lwowskiego Towarzystwa Naukowego w czasie
niemieckiej okupacji!). Następnie, w r. 1947, na zebraniu Łódzkiego Towarzystwa
Naukowego Pani Profesor ogłosiła Projekt „Słownika rodzajów literackich” i opublikowała go w „Sprawozdaniach z Czynności Posiedzeń ŁTN” (także po francusku).
Powstała więc specjalna komisja, która udała się do Warszawy, do utworzonego
niedawno Instytutu Badań Literackich. W ustalonym terminie na posiedzenie
w Pałacu Staszica stawili się łodzianie z Panią Profesor na czele (m.in. pojawił się
też Juliusz Kleiner jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego!). Ze strony instytutu mieli w spotkaniu wziąć udział Stefan Żółkiewski, Maria Renata Mayenowa,
Kazimierz Budzyk i Jan Kott. W ciągu godziny – opowiadała potem Pani Profesor –
nikt z gospodarzy się nie pokazał. Wpadł tylko na chwilę Kott, aby „z właściwym
sobie wdziękiem pogadać o ewenementach w ówczesnym światku literackim”.
Żółkiewski o tym, że nie ma czasu, zawiadomił gości przez woźnego.
Poza dydaktyką na pierwszych latach polonistyki do moich obowiązków w katedrze, jako najmłodszego pracownika, należało sekretarzowanie Pani Profesor przy
telefonie, maszynie do pisania, przy innych powinnościach administracyjnych,
częściowa opieka nad księgozbiorem, także wszelka inna pomoc – bo trzeba pamiętać, że Szefowa po niegdysiejszym wypadku nie radziła sobie bez laski. Profesor
odbywała swoje uniwersyteckie powinności na ogół we wtorki i w czwartki, zatem
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w te dni można było się spodziewać rozmaitych dodatkowych obowiązków. Mimo
że mieszkała przy ul. Narutowicza 67, czyli kilkaset metrów od biblioteki uniwersyteckiej, w dni jej pracy i konsultacji przywoziliśmy i odwoziliśmy ją zamawianymi
taksówkami.
Dużo czasu spędzałem wtedy przy maszynie do pisania, można nawet powiedzieć, że wówczas na dobre nauczyłem się nią posługiwać, choć już pracę magisterską wystukałem sobie sam. W katedrze nie było odpowiedniego sekretariatu
ani żadnej sekretarki, a biurokracja, nawet w najlepszym tego słowa pojęciu, była
obfita i uciążliwa. Jako najmłodszy stażysta siadywałem więc przy maszynie niby
sekretarka, obok Pani Profesor z papierami, i mnożyliśmy wówczas rozmaite pisma,
listy i sprawozdania, niekiedy dosyć męczące. Pani Profesor – co oczywiste – swój
korespondencyjny savoir-vivre kształtowała przed wojną, a przy tym bywała dość
drobiazgowa, co niejednokrotnie kłóciło się z moimi biurowymi doświadczeniami
(przez kilka lat byłem – jako działacz Zrzeszenia Studentów Polskich w latach
sześćdziesiątych – kierownikiem Komisji Kultury, a nawet wiceprzewodniczącym –
w Radzie Uczelnianej UŁ, tam też kwitła socjalistyczno-biurokratyczna wymiana
papierów, zatem w tych sprawach kształtowałem także swój osobisty punkt widzenia). Często więc musiało dochodzić do różnicy zdań. Gdy miałem wątpliwości co
do nazbyt wykwintnej frazeologii, niekiedy – mówiąc krótko – niedzisiejszej, na
różne sposoby odczytywałem proponowane frazy, aby i Pani Profesor zwróciła uwagę na swoje stylistyczne projekty. Mówiąc żartem – miałem jakiś wpływ na urzędową stylistykę katedry! A bywały okresy nasilonych sprawozdań, planów, zamierzeń
i próśb na temat propozycji personalnych na przyszłość oraz projektów naukowych,
planowanej liczby książek i artykułów, ale i materiałów biurowych, herbaty itp.
Nierzadko były to nader optymistyczne manifesty związane z rozwojem katedry,
ilością przyszłych doktoratów, docentur i profesur oraz innych futurologicznych
faktów, które w oczach peerelowskich władz ministerialnych miały potwierdzać
ciągły rozwój nauki, instytucji i wzrost liczby uczonych. Nie znaczy to, że zmyślaliśmy, ale raczej to, że Pani Profesor o przyszłości swojego zespołu i placówki,
którą kierowała, myślała zawsze nader optymistycznie. Tu, uprzedzając chronologię o dziesiątki lat, mogę dodać, że ta korespondencyjna freblówka z Panią Profesor
wspomagała mnie logistycznie potem, gdy sam po latach przez dekadę prowadziłem
katedrę i instytut, jako ich kierownik i na koniec dyrektor (w latach 1997–2015)
z administracyjną i logistyczną pomocą adiunkta-literaturoznawcy, niezastąpionej
dr Ireny Hübner, która wspierała mnie w obowiązkach zastępcy dyrektora.
Po roku pracy – wracam do chronologii – okazało się, że ów mój staż na pstrym
koniu jeździł. Bo oto katedra od nowego roku akademickiego nie dostała etatu
asystenckiego, który miał być przeznaczony właśnie dla mnie, mimo planów dydaktycznych w sprawozdaniach, które sam pilnie na maszynie wystukiwałem! Pani
Profesor, nie otrzymawszy zapewnienia o tym etacie w Uniwersytecie Łódzkim,
złożyła wizytę w Warszawie ówczesnemu dyrektorowi Instytutu Badań Literackich,
prof. Kazimierzowi Wyce (1910–1975), aby zorientować się w możliwościach przyjęcia mnie do Studium Doktoranckiego, które właśnie tam otwarto. I dopiero wtedy poinformowała mnie o wszystkich okolicznościach dalszego zatrudnienia: oto
będę doktorantem IBL-u w Warszawie, ze stypendium równym pensji asystenta,
Pani Profesor będzie moim promotorem, a praktyki dydaktyczne będę mógł odbywać
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w łódzkiej Katedrze Teorii Literatury. Czy można byłoby znaleźć lepsze rozwiązanie?!
Pytanie retoryczne.
Po dwóch latach comiesięcznych wypraw do warszawskiego Pałacu Staszica
(tam do dziś ma swoją siedzibę IBL PAN), ale też bytności i dyżurów w łódzkiej
katedrze, kiedy mogłem solidniej pracować nad doktoratem, władze UŁ przyznały
mi etat starszego asystenta. Wróciłem zatem wkrótce w sposób pełnoprawny na
rodzime łono, kontynuując jednak regularne podróże na seminaria iblowskie,
świetnie prowadzone przez dwójkę młodych docentów, Alinę Brodzką (1929–2011)
i Michała Głowińskiego (ur. 1934). Był to dla mnie w mojej literaturoznawczej edukacji okres bardzo ważny; nauka o literaturze przeżywała doniosły dla jej XX-wiecznych dziejów zwrot strukturalistyczny, którego „centralą” w Polsce był Instytut
Badań Literackich i jego dwaj czołowi badacze – właśnie Michał Głowiński i Janusz
Sławiński (1934–2014), nb. obaj wtedy po świeżych habilitacjach na podstawie
ważnych książek. Nie kłóciło się to z postawami naukowymi Stefanii Skwarczyńskiej,
która na łódzkim seminarium doktoranckim (bywałem na nich obowiązkowo) też
przybliżała nam m.in. książkę Essais critiques (1964, 1972) francuskiego papieża
strukturalizmu, Rolanda Barthes’a, cytując obszerne fragmenty ze swoimi komentarzami. Dla mnie, dla Sławka Świontka i innych starszych kolegów z katedry były
to spotkania wielce pouczające (Sławek, po doktoracie u Kaszyńskiego, o dramatach
Norwida, rozjaśniał metodologię strukturalistyczną w oddzielnych studiach i pozostawał jej konsekwentnie wierny także w następnych tekstach, np. w swojej znakomitej rozprawie habilitacyjnej Dramat, dialog, metateatr ádwa wydaniañ, której
byłem recenzentem; warto też wspomnieć o jego przekładzie z języka francuskiego
znanego dzieła – wraz z ważkimi własnymi uzupełnieniami merytorycznymi i bibliograficznymi – czyli Patrice’a Pavisa Słownika terminów teatralnych, opublikowanego w 1998 r. przez wrocławskie Ossolineum). Sławek uzyskał w instytucie etat
profesora nadzwyczajnego i kierował Zakładem Dramatu i Teatru.
Tak więc miałem w owym czasie dwie znakomite okazje edukacyjne – łódzką
i warszawską. Uczestnictwo w spotkaniach warszawskich dawało mi niezwyczajną
perspektywę na badania literackie w Polsce i poza jej granicami. W Łodzi doc. Kaszyński ochrzcił mnie zaraz, na powstałą okoliczność, „iblowską wtyczką”. A w tym
nazwaniu pobrzmiewał ambiwalentny stosunek do PAN-owskiego instytutu, który –
jak wiadomo – powstał pod koniec lat czterdziestych, aby po marksistowsku przekształcać polskie literaturoznawstwo. W latach, w których się w nim pojawiłem,
zapomniano (młodsi) lub chciano zapominać (starsi), o tej marksistowskiej genezie.
Nie dość tego. Wielu prominentnych wtedy badaczy, np. Sławiński i Głowiński oraz
ich krąg, promowało wówczas, w wystąpieniach i artykułach, upowszechniający
się w humanistyce, a więc i w nauce o literaturze, zwrot strukturalistyczny, poddawany bezskutecznie krytyce przez niedobitków marksizmu. Zatem „iblowską
wtyczkę” objaśniałem sobie też pozytywnie, jako próbę promowania nowej metodologii, której myśl zaczynała się pojawiać i u nas w Łodzi, wbrew filologicznym tradycjonalistom z kręgu starej polonistyki.
Tak czy tak, podczas regularnych bytności w warszawskim Pałacu Staszica
poznałem wiele literaturoznawczych znakomitości oraz ich prace i książki. Nawiązałem też miłe przyjaźnie (wspominam z sentymentem życzliwość i koleżeńskie
wsparcie doc. Aliny Brodzkiej, potem niezadługo z tytułem profesorskim). Choć
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czułem się wciąż nieco onieśmielony, chodząc po iblowskich zaułkach pierwszego
piętra Pałacu Staszica. Ów szacunek do tego miejsca wciąż mi towarzyszy!
Któregoś razu (w marcu 1971) kłaniałem się – jak zwykle grzecznie – przechodzącemu właśnie prof. Stefanowi Żółkiewskiemu (1911–1991). Dotąd kroczący jak
batalion z rozłożonymi skrzydłami, profesor (ci, co go znali, potwierdzą tę obserwację) ledwie odpowiadał na moje grzeczne „dzień dobry”. Tym razem nieoczekiwanie
się zatrzymał, zareagował na moje powitanie całym zdaniem i dodał: „Panie kolego,
proszę przekazać pani Stefanii, że wybraliśmy ją właśnie dzisiaj do Polskiej Akademii Nauk”. Skinąłem głową z odpowiednim dla chwili szacunkiem, a po powrocie
do Łodzi natychmiast pobiegłem z pociągu na ul. Narutowicza, gdzie mieszkała
Skwarczyńska, i opowiadam z emocjami, co mnie właśnie w stolicy spotkało. „Phi –
powiedziała na to Pani Profesor – ja przecież jestem członkiem Polskiej Akademii
Umiejętności! Co mi tam PAN!” Tu dodam, że członkiem korespondentem PAU Pani
Profesor została w r. 1951, ale już w r. 1938, po habilitacji, powołano ją do składu
Komisji Historii Literatury tej szacownej instytucji.
W roku 2012 Instytut Pamięci Narodowej opublikował w dwóch tomach, zatytułowanych Spętana Akademia, materiały partyjne z lat 1950–1987 dotyczące PAN
właśnie, gdzie można poznać m.in. losy kandydatury Pani Profesor w wyborach do
Akademii. Najpierw, co wynika z dokumentów, propozycję uznano „za przedwczesną”, bo Stefania Skwarczyńska nie dość, że – jak charakteryzowano – była pochodzenia ziemiańskiego („z rodziny obszarniczej”), to utrzymywała też liczne kontakty (zarówno w kraju, jak i za granicą) – o czym donosił odpowiedzialny za PAN
tajny oficer – „z odłamami syjonistycznymi” (!), np. z prof. Teodorem Domaradzkim
z Montrealu i z prof. Heleną Więckowską, byłą dyrektor Biblioteki UŁ – „polką pochodzenia żydowskiego” (!). Tak więc – oceniały służby – „dotychczasowa działalność
wymienionej może stanowić przeszkodę w powołaniu na członka PAN”.
Ale jednakowoż w tej IPN-owskiej dokumentacji znajdziemy też, na dalszych
stronicach, „wyniki 3 głosowań” w sprawie przyjęcia nowych członków na Wydziale I PAN w dniu 25 III 1971, podczas których kandydatura Pani Profesor, jako jedyna, przeszła w pierwszym głosowaniu z największą liczbą głosów! – a niektórzy
inni kandydaci otrzymali wówczas po dwa głosy albo ani jednego (nazwisk nie będę
wymieniał). Czyli dopiero w 1971 r. została członkiem korespondentem, a członkiem
rzeczywistym cztery lata później, w 1975 roku.
W roku 1951 decyzją władz politycznych zawieszono na UŁ działalność Katedry
Teorii Literatury. Nie zwolniono Pani Profesor z uczelni tylko dzięki zdecydowanej
postawie jej ówczesnego rektora, prof. Jana Szczepańskiego (1913–2004). Sytuacja
zmieniła się diametralnie po tzw. przełomie październikowym 1956 roku. Pani
Profesor otrzymała w 1957 r. nominację na profesora zwyczajnego, Honorową Odznakę m. Łodzi i Nagrodę Rektora UŁ za osiągnięcia w pracy naukowej. A 1 X 1958
została uruchomiona ponownie działalność Katedry Teorii Literatury. Pani Profesor
dostała wówczas Nagrodę Naukową m. Łodzi, rok później zaś Medal Światowej Rady
Pokoju. Powołała w katedrze Zakład Wiedzy o Filmie, pierwszą uniwersytecką placówkę filmoznawczą w Polsce. W roku 1961 została członkiem Komitetu Nauk
o Literaturze Polskiej PAN. Na przełomie lat 1957 i 1958 przebywała na stypendium
naukowym w Paryżu.
Byliśmy w katedrze rodziną, co Pani Profesor lubiła podkreślać. Prof. Lewicki,
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który czasem przeżywał – by tak powiedzieć – indywidualistyczne chwile buntu
i samodzielności (krótkie!), siadał wtedy na zebraniach na najgorszym w pomieszczeniach krześle, blisko wyjścia, a nie na fotelu przygotowanym dla niego przy
biurku Pani Profesor i powtarzał półszeptem na stronie: „Atrydzi też rodzina!” Ale
w prawdziwie dobrej atmosferze obchodziliśmy wszelkie mniejsze i większe uroczystości, nasze doktoraty i habilitacje, którym towarzyszyły małe przyjęcia z alkoholem i gośćmi z zewnątrz – bywali u nas a to dziekani, a to czasem nawet sam rektor
(pamiętam obecność prof. Stefana Hrabca á1912–1972ñ, urodzonego w Stanisławowie, językoznawcy, również absolwenta lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza, którego kiedyś trzeba było po uroczystości odprowadzać, mitygując jego nader
swobodne zachowanie na ulicy). Bywał często też zaprzyjaźniony z nami dyrektor
Biblioteki UŁ – Michał Kuna (1923–1994).
Spotykaliśmy się rodzinnie z małą choinką z okazji świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku. Ale wtedy przedtem jechałem z Panią Profesor na ul. Piotrkowską 47
do księgarni „Pegaz”, gdzie dzięki pomocy jej ówczesnego kierownika, Jana Gerańczyka (1920–2005), wybieraliśmy dla wszystkich książki „na gwiazdkę”, które potem
ze swoim świątecznym wpisem, zawinięte w kolorowy papier, Pani Profesor wręczała każdemu z nas. I my też jakimś podarunkiem za te prezenty się rewanżowaliśmy.
Nb. Gerańczykowi, legendarnemu w Łodzi księgarzowi (w tej samej księgarni pracował od przedwojnia), z którym się nieco przyjaźniłem od czasów studenckich,
zawdzięczam dobrostan mojej domowej biblioteki!
Goście przybywali do katedry – a przecież do Pani Profesor – z innych uczelni,
ale i także z całego świata. Ze Wschodu i z Zachodu. Pamiętam np., jak celebrowaliśmy przyjazd Hermanna Buddensiega (1893–1976) z Niemiec, który tłumaczył na
niemiecki dzieła polskiej literatury. Ogromny, zwalisty mężczyzna z bokobrodami –
jak jakiś Bismarck – dość mrukliwy, może dlatego, że nie mówił po polsku ani nie
rozumiał, co się do niego mówi. Choć, podobno inspirowany przez Mieczysława
Jastruna, przełożył, niemieckim heksametrem nierymowanym, całego Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza! Główną rozmówczynią tłumacza była oczywiście Pani
Profesor, a towarzyszył im Kaszyński, bo też znał niemiecki. Buddensieg popatrywał
na nas wszystkich z wyższością, na mnie niechętnie, bo gdy wręczył mi na dworcu
swoją potężną i wielką torbę, ja – zamiast ją nieść z szacunkiem – wstawiłem na
wózek bagażowy i dowiozłem bez uszanowania do postoju taksówek. Wydawał regularnie periodyk „Mickiewicz Blätter”, który zapełniał głównie fragmentami przekładanego przez siebie eposu. Ktoś z nas domniemywał, że udawał, iż nie mówi po
polsku, bo chciał nas lepiej poznać... Nb. jego przekład Mickiewiczowskiego dzieła
na język niemiecki był piątym z kolei.
W swoim czasie prawie wszyscy pracownicy katedry pisywali i drukowali w wydawanym w Łodzi tygodniku społeczno-kulturalnym „Odgłosy” (1958–1990).
Jednym z redaktorów naczelnych (do r. 1968) był lwowianin Wacław Biliński
(1921–1999), absolwent tamtejszego I Gimnazjum Męskiego im. Mikołaja Kopernika. Wiązaliśmy się z tygodnikiem trochę dla pieniędzy, uzupełniając skromne
uniwersyteckie pensje, trochę dla autorskiej satysfakcji, publikując tam, co kto
napisał: od wierszy, recenzji filmowych, teatralnych i literackich po utwory własne
i własne przekłady (np. Świontek – przekłady wierszy Roberta Desnosa, Kaszyński
zaś fragmenty Szczurzycy Güntera Grassa). A ja nawet, przez jakieś dwa, trzy lata,

GRZEGORZ GAZDA

Profesor Stefania Skwarczyńska. Subiektywna próba biografii

189

już za redakcji naczelnej Lucjusza Włodkowskiego, kierowałem w tygodniku działem kulturalnym.
Pani Profesor bodaj „Odgłosów” nie miewała w ręku, nigdy też temat naszej
współpracy z tygodnikiem nie był przedmiotem jakichkolwiek komentarzy. Choć
czytelnicy tygodnika i redakcja w 1972 r. uhonorowali Skwarczyńską tytułem Łodzianina Roku. W tym samym roku jej jubileusz 70-lecia urodzin czciła też z pełnym
szacunkiem redakcja „Pamiętnika Literackiego” – „za zasługi dydaktyczne i naukowe na polu teorii literatury, teatrologii, historii literatury polskiej i porównawczej”.
Stefania Skwarczyńska przez dwa lata była członkiem komitetu redakcyjnego tego
pisma. Publikowała zresztą już w tym czasopiśmie od połowy lat dwudziestych,
a jej teksty ukazywały się również w „Ruchu Literackim”, wychodzącym w Warszawie od 1926 roku.
We Lwowie pod koniec drugiej wojny powstała koncepcja ideowa katolickiego
czasopisma „Znak”, nad którą pracowali Józef Feldman (1899–1946) i Stefania
Skwarczyńska. Po wojnie wiele było działań i krzątaniny, zmierzających do osadzenia siedziby pisma w Krakowie pod redakcją naukową Feldmana. W Łodzi również,
wedle słów Skwarczyńskiej, pracowano nad realizacją tego pomysłu wydawniczego.
Redaktorem naczelnym miał być historyk filozofii ks. prof. dr Konstanty Michalski.
„Znak” wprawdzie powstał ostatecznie w Krakowie, ale była to inicjatywa odległa
od wstępnych projektów – także redakcyjno-personalnych. Tak czy tak, Pani Profesor współpracowała z periodykiem zamieszczając w nim nieregularnie teksty na
temat literatury katolickiej (m.in. o dramatach Jerzego Zawieyskiego) w latach
1946–1949 (pisarz z kwiatami i życzeniami był na jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Pani Profesor).
Pierwszym i najważniejszym naszym obowiązkiem w katedrze była oczywiście
praca naukowa. Zatem kiedy – my młodzi – postanowiliśmy założyć własne rodziny,
nie wiedzieliśmy, jak o tym zakomunikować Pani Profesor i jak ona sama na to
zareaguje. Naszym narzeczonym i bliskim nie radziliśmy dzwonić do katedry w dni
obecności Pani Profesor, bo jedyny telefon w katedrze stał tuż przy jej biurku. Pani
Profesor uważała, że dom to dom, a praca na uczelni to wyjątkowe posłannictwo
i wielki obowiązek – jakby w klasztornej klauzurze.
Ponieważ rodzinne plany nas, młodych, jakoś się zbiegały, Staszeczek, czyli tak
przez Szefową familiarnie nazywany doc. Kaszyński, który na wiele mógł sobie
pozwolić, był już wtedy po habilitacji, w czasie kolejnej katedralnej uroczystości,
kiedy wyszli goście z zewnątrz, wstał z kieliszkiem w ręku i rozpoczął: „Pani Profesor, chciałbym, abyśmy wznieśli toast za naszą młodzież, która w najbliższym
czasie zmienia stan cywilny! Bo oto pan Grześ ma ślub w sierpniu, pan Janusz
w lipcu, pan Henryk w czerwcu, a nasz Jureczek w maju! Więc wypijmy za ich
zdrowie i zdrowie ich przyszłych rodzin!” Pani Profesor wybuchnęła śmiechem – ot,
przedni żart! i wydarzenia nieprawdopodobne przecież! – bo np. nazwany Jureczkiem
dr Rozental w katedrze od wielu lat, w dojrzałym przecież wieku, był uznawany za
„starego kawalera” bez małżeńskiej przyszłości. A młodzi nic nigdy nie wspominali! Zatem to tylko „anegdota na rauszu” docenta na koniec wieczoru – uznała Pani
Profesor, po czym rozjechaliśmy się do domów w dobrych humorach, choć my,
młodzi, z niepokojem! Bo my rzeczywiście planowaliśmy małżeństwa – Henryczek
w czerwcu, Janusz w lipcu, a ja w sierpniu (!). Tak się jakoś zbiegło.
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Po powrocie we wrześniu na nowy rok akademicki, już po wszystkim, sprawy
odeszły w przeszłość, nie było potrzeby o tym szczegółowo informować. Mimo to
Pani Profesor w związku z naszymi ślubami nie przeszła jednak do porządku dziennego. Dowiedziawszy się o nich, postanowiła obdarować nas prezentami (wybranymi przez nas samych) na nową drogę życia! „Trzeba się będzie umówić zaraz – mówiła – na wspólne wyprawy do sklepu”. Jak było z Henrykostwem i Januszostwem,
dokładnie nie wiem. Coś tam zapewne w prezencie dostali. Ja i Irena, moja żona,
też umówiliśmy się na taką wyprawę z Panią Profesor. Ja spięty, Irena jeszcze bardziej. W taksówce wiele nawet nie rozmawialiśmy. Zajechaliśmy z Panią Profesor
pod „Magdę”, sklep z artykułami gospodarstwa domowego przy rogu Jaracza i Piotrkowskiej. Zaraz po wejściu Pani Profesor ogłosiła: „Chcielibyśmy kupić jakiś piękny prezent, bo oto ci młodzi, dopiero po ślubie, niczego nie mają, i proszę nam coś
zaproponować!” Sklep rzeczywiście był dobrze zaopatrzony, więc wybraliśmy sobie,
z akceptacją fundatorki, wieloczęściowy serwis obiadowy, Pani Profesor zapłaciła
i, wciąż pod wrażeniem, wróciliśmy do domów. Serwis służył nam przez całe lata.
Do dziś w domu pozostały już tylko fragmenty – waza do zupy i stylizowana solniczka, które ochraniamy z żoną z największym staraniem, jakby to były jakieś
etruskie naczynia, uratowane w wykopaliskach pod Viterbo. Tu na marginesie:
Pani Profesor przecież nader często nas rozpytywała podczas spotkań, „jak tam
w domu”, „jak sobie radzicie” itp. Uważnie słuchała odpowiedzi, wiadomo też było,
że w trudnych, a wyjątkowych sytuacjach pożyczała potrzebującym pieniądze.
Katedra była dla mnie (ale i dla wszystkich młodych) także szkołą życia, w której poznawałem nie tylko etykietę uniwersytecką, zasady funkcjonowania w wielopokoleniowym zespole, lecz również normy życia i obycia na co dzień, w najrozmaitszych sytuacjach: od „zachowania się przy stole” po wystąpienia publiczne.
Przez katedrę przewijało się mnóstwo gości z zagranicy (od Moskwy po Montreal),
oczywiście też z całej Polski, w różnym wieku, z rozmaitymi biografiami i tradycjami kulturowymi, nierzadko trzeba było rozmawiać w obcych językach. Jan Józef
Lipski, profesor IBL-u, w jakiejś rozmowie ze mną wytykał nam, łodzianom, ale
bodaj życzliwie, etykietę prawdziwie ziemiańsko-galicyjską! Może i coś w tym było,
bo oficjalnie, także przy studentach i w bardziej uroczystych sytuacjach, Pani Profesor zawsze zwracała się do nas pełnymi tytułami, od magistra po profesora,
a jeszcze częściej, jeśli któryś z nas sprawował oficjalne funkcje. Oczywiście obowiązywał też zwyczaj całowania w rękę Pani Profesor i innych kobiet-gości przy
powitaniu.
Ale któregoś dnia niespodziewanie zostałem – niestety – „żmiją wyhodowaną na
własnej piersi”! Jak wspominałem, my, młodzi, opiekowaliśmy się katedralnym
księgozbiorem. Gdy przychodziły pocztą paczki z książkami, rozpakowywaliśmy je,
opisywali, wpisywali do rejestru księgozbioru, opisywali rachunki, naklejali numery i wstawiali na półki. Ja właśnie, już mocno w katedrze zadomowiony, trafiłem na
taką sytuację. Listonosz przyniósł pakunek, podpisałem mu stosowną specyfikację
i zabrałem się do rozwijania paczki i oglądania książek. W tym czasie pojawiła się
ni stąd, ni zowąd jedna z ówczesnych doktorantek Pani Profesor i zajrzała mi przez
ramię. Gdy ujrzała jedną z książek, natychmiast chciała ją przeglądać i czytać jako
niezbędną w przygotowywanym przez siebie doktoracie! „Wezmę ją do czytelni bibliotecznej na drugim piętrze i zaraz przyniosę” – prosiła. Tego nie wolno mi było
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zrobić pod żadnym pozorem, książka nie mogła opuścić katedry bez opieczętowania,
wpisania do rejestru, naklejenia odpowiedniego numeru i bez rewersu! A ja to
wszystko lekkomyślnie zlekceważyłem, machnąłem ręką, bo wiedziałem, komu tę
książkę daję, przecież tylko „na trochę” i zaraz dostanę ją z powrotem. A tu katastrofa – przybyła za chwilę Pani Profesor, jakoś wcześniej tego dnia, i też zaczęła
oglądać książki z zainteresowaniem, patrzyła w rachunek i szukała egzemplarza,
który ją oto niestety również zainteresował. Nie ma! Gdzie jest?! Musiałem się przyznać! Pobiegłem natychmiast do czytelni, książkę przyniosłem, zaraz ją Pani Profesor podałem! No i usłyszałem ostrą reprymendę, w której pojawiło się to nieszczęsne
zdanie o „żmii”. Nie było nawet sposobu, aby to wszystko racjonalnie objaśnić. Nie
pomogła też ta katedralna doktorantka, mgr Elżbieta Wróblewska (1938–1980),
która próbowała wtrącić swoje usprawiedliwienie. „Żmiją” i „panem magistrem”
(a nie „panem Grzesiem”!) byłem tego dnia przez kilka godzin. Potem – bo książka
przecież nie zginęła, zaraz wróciła – trzeba było zasiąść do maszyny, odpowiedzieć
na pismo panu dziekanowi i żyć dalej! Elżbieta zaś po kilku latach (1971) uzyskała
doktorat, pod promotorską opieką Pani Profesor, na podstawie rozprawy o poetyce
immanentnej krakowskiej awangardy. I rzecz poszła w niepamięć!
Ja, na nic się nie oglądając, znów wziąłem się za doktorat, bo tego wymagały
okoliczności mojego zatrudnienia. Jako przedmiot rozprawy wymyśliłem sobie
polski futuryzm – wprawdzie pisano już trochę na ten temat (Helena Zaworska,
Edward Balcerzan), ale monografia nie istniała. Wciąż aktywny był dawny współtwórca futuryzmu w poezji, teraz zaś jedyny świadek, Anatol Stern (1899–1968):
ładził swoje futurystyczne ekscesy we wznowieniach; ze Skwarczyńską znał się
osobiście, a i ja go dzięki temu poznałem; pożyczał mi maszynopis swojej niewydanej wtedy powieści Namiętny pielgrzym. W Łodzi jeszcze dożywał swoich dni Stanisław Brucz (1899–1978), ale niewiele już pamiętał ze swojej futurystycznej młodości. A Aleksander Wat (1900–1967) był właśnie zmarł w Paryżu.
Zaakceptowała od samego początku ten pomysł Pani Profesor, nad czym się
wtedy nie zastanawiałem. Podczas egzaminu magisterskiego z jej udziałem znaczna jego część wprawdzie dotyczyła nowatorskiej poezji międzywojennej, ale przecież
Skwarczyńska, jako historyk i teoretyk literatury, żyła w świecie wielkich polskich
romantyków, im poświęciła swój doktorat, o nich pisała, ich twórczość interpretowała, od samego początku swej naukowej kariery, najpierw jako studentka, potem
doktor i docent na lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza, pod kierunkiem
wielkiego monografisty Mickiewicza i Słowackiego – Juliusza Kleinera! Więc skąd
ta aprobata dla futuryzmu?! Bez pytania w rodzaju: „Panie Grzesiu, czy warto tym
futurystom poświęcać parę lat życia na monografię?” (Nie znam niemieckiego,
a właśnie wtedy ukazała się monografia Christy Baumgarth z historią włoskiego
futuryzmu áGeschichte der Futurismus, 1966ñ i Pani Profesor poświęciła potem
kilka spotkań u siebie w domu, tłumacząc dla mnie spore fragmenty tej cennej
książki.)
Odpowiedź bodaj znalazłem po latach, dopiero co. Oto Andrzej Franaszek
w pierwszym tomie swojej znakomitej biografii Herberta (2018) wspomina Skwarczyńską! Młody Zbyszek w rodzinnym Lwowie, po maturze (już pod okupacją rosyjską), w zajętym potem przez Niemców mieście, rozpoczyna studia polonistyczne
na tajnych kompletach, zamkniętego, ale wtedy działającego w konspiracji, Uni-
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wersytetu Jana Kazimierza (ze wszystkimi uczelnianymi rygorami). Wśród wykładowców nazwiska wybitnych filozofów, lecz także polonistów – Stanisława Łempickiego, Witolda Taszyckiego, Marii Dłuskiej i właśnie Stefanii Skwarczyńskiej, docenta po pierwszej w Polsce habilitacji teoretycznoliterackiej w 1937 roku!
Na podstawie zachowanych notatek poety Franaszek podaje, że Herbert brał
udział w wykładach Skwarczyńskiej o polskiej poezji lat 1918–1939! W „solidnym
kajecie” zachowanym w archiwum poety – podaje monografista – znajdują się notatki o poezji schyłku Młodej Polski, o przełomie po Wielkiej Wojnie i o poezji futurystów, Jasieńskiego, Wata i Sterna, „opatrzonych – pisze Franaszek – słowem
»Żydzi«”. Także zresztą przy nazwisku Tuwima znajduje nie do końca jasną Herbertowską notatkę „zag. Żydów swoboda języka”). Potem o Leśmianie, skamandrytach,
Peiperze i Przybosiu z podkreśleniem, że u nich „istotny był intelektualizm”, a nie
„katarynka uczuciowa”, o Czechowiczu, wileńskich Żagarach i „wybitnym” Czesławie
Miłoszu.
„Wykład był – ocenia Franaszek – jak na konspiracyjne warunki zaskakująco
obszerny [...], a Herbert teraz szybko nadrabiał zaległości z literatury współczesnej”.
Wszystko to znaczy, że Pani Profesor nie tylko dobrze znała dokonania polskiej
awangardy międzywojennej, że futuryzm rozpoznawała in statu nascendi i że próbowała interpretować funkcje i motywy futurystycznych eksperymentów językowych
na wiele lat przed tym, jak stały się one przedmiotem zainteresowania literaturoznawców (sama przecież napisała i opublikowała doktorat o ewolucji obrazów
u Słowackiego).
Wskazywała na genezę futuryzmu. Gdy po dziesiątkach lat od czasów lwowskich
rozmawiałem z Panią Profesor o języku wierszy Tuwima, wynikało – podobnie jak
pośrednio z zapisku Herberta – że według Skwarczyńskiej język poetycki oraz eksperymentalna swoboda w użyciu polszczyzny, swoista bezceremonialność samego
Tuwima oraz futurystów uwarunkowane były także, być może, ich etnicznym pochodzeniem. Dyskusyjna chyba to opinia – mogę dzisiaj powiedzieć – zwłaszcza gdy
weźmie się pod uwagę natężenie lingwistycznych eksperymentów i falę buntów
wobec tradycyjnych formuł języka poetyckiego w całej awangardowej Europie, czy
to rosyjskiej, czy to niemieckiej, czy francuskiej. Choć, z drugiej strony, trzeba
przypomnieć, że w całej Europie nowatorscy artyści pochodzenia żydowskiego rzeczywiście odgrywali istotną rolę! Jednakże taki punkt widzenia jak w notatce Herberta nie pojawił się już potem w naszych seminaryjnych analizach i dyskusjach
o futuryzmie z udziałem Pani Profesor.
Dzięki rekonstrukcjom Franaszka poznałem niektóre szczegóły udziału młodej
Skwarczyńskiej w tajnym nauczaniu wykładowców Uniwersytetu Jana Kazimierza
w okresie niemieckiej okupacji Lwowa. Nigdy zresztą na ten temat z nią nie rozmawiałem. Ani nigdy nie było miejsca przy katedralnym czarnym stoliku, podczas
wspólnych „rodzinnych” pogwarek w jej gabinecie, ani także w jej domu przy kawie,
na lwowskie wspominki, choć mogłoby się wydawać to naturalne wśród profesury
wywodzącej się ze Lwowa. Być może to był temat tabu, nazbyt osobisty, bo przecież
w dokumentach, w rubryce „miejsce urodzenia” wpisywano wtedy urzędowo „Lwów
(ZSRR)”! A może odcięcie lwowskiej pępowiny było dla byłych Kresowian zbyt bolesną traumą?
Ta część międzywojennej biografii godna jest jednakowoż oddzielnej rekonstruk-
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cji historycznej. Tu tylko dopowiem, że po habilitacji w 1937 r. na lwowskiej uczelni, doc. Skwarczyńska prowadziła tam, do r. 1939, gościnnie wykłady z teorii literatury i z literatury francuskiej. Była to druga w dziejach akademickich w Polsce
habilitacja dla kobiety! Dwa lata wcześniej, w r. 1935, habilitację z historii sztuki
uzyskała Karolina Lanckorońska (1898–2002). Ale pierwsza z literaturoznawstwa.
Wybuch Wielkiej Wojny zastał Skwarczyńską w rodzinnym majątku we wsi
Dąbrówka koło Sanoka (spadek Strzelbickich po śmierci w 1908 r. matki, Marii ze
Ścibor-Rylskich; malowniczy dwór wyremontowano, a ziemia poszła w dzierżawy),
gdzie zamieszkali w r. 1918, kiedy ojciec, Mieczysław Strzelbicki (1857–1922),
otrzymał stanowisko starosty w Nowym Sączu. Poprzednio pełnił ten urząd w nieodległej od Lwowa Kamionce Strumiłowej, gdzie 17 XI 1902 urodziła się Stefania.
Uczyła się ona do 1921 r. najpierw w 8-letnim klasycznym gimnazjum żeńskim
w Nowym Sączu, a potem przez trzy lata do matury, w Sanoku, w Gimnazjum
Męskim (współredagowała tam w 1921 r. ambitnie pisemko „Jaskółka”). Wspominała Pani Profesor u schyłku swojego życia:
Trzyletni pobyt w gimnazjum sanockim był dla mojego rozwoju intelektualnego i dla mojego rozkochania w literaturze wyjątkowo przychylny. Jest to niewątpliwie zasługa moich wybitnych tam nauczycieli, ale i także gimnazjalnej biblioteki – wyjątkowo wspaniałej, obfitej i mądrze zorganizowanej.
Przede wszystkim dysponowała one poważnym zasobem dzieł literackich i dzieł o literaturze i kulturze –
i to nie tylko dziełami polskimi. [...] Mieliśmy do dyspozycji dzieła polskie oraz łacińskie i greckie, jak
dzieła poetów niemieckich; znajdowały się tam także książki francuskie.

Zaraz po maturze, od nowego roku szkolnego, Skwarczyńska podjęła studia na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Gdy wybuchła
druga wojna, trzeba było więc pospiesznie wracać do mieszkania lwowskiego. Ale
23 IX 1939, po porozumieniu z Niemcami, to Rosjanie zajęli miasto. We Lwowie
znalazły się kobiety z trójką małych dzieci, bo i maleńki chrześniak Pani Profesor –
Krzyś Jakubowski (1937–2011), syn Jana Zygmunta Jakubowskiego, późniejszego
profesora Uniwersytetu Warszawskiego (1905–1975; w czasie drugiej wojny więźnia
Auschwitz i Buchenwaldu); Krzysztof po wojnie, już jako profesor geologii, był
m.in. dyrektorem Muzeum Ziemi PAN. Nie wiadomo, co działo się wtedy ze starszym
bratem Pani Profesor, Marianem Strzelbickim (1908–1940), żołnierzem Wojska
Polskiego (ostatni list pochodził z Kozielska). Młodszy brat Stanisław (ur. 1906)
zginął tragicznie 5 IX 1938 na manewrach. Mąż Tadeusz (1894–1978) zaś, jeszcze
w sierpniu, otrzymał telegram z wezwaniem do swojego garnizonu. Być może znalazł się w ówczesnym miejscu stacjonowania swojej jednostki, czyli w Łodzi?
Miasto to było oswojone przez rodzinę od jakiegoś czasu – major Tadeusz
Skwarczyński w 1932 r. otrzymał tu ważne stanowisko w garnizonie. Jego żona zaś –
jak już wspominałem – podjęła nauczycielskie obowiązki w tutejszym Gimnazjum
im. Elizy Orzeszkowej, a w 1938 r. została mianowana profesorem nadzwyczajnym
łódzkiego oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (powołanej w r. 1928), w którym
miała kierować Katedrą Historii i Teorii Literatury. Aktywna na wielu polach, została też redaktorem inicjowanych właśnie „Prac Polonistycznych” (do września
1939 wyszły trzy zeszyty). Działała także w Towarzystwie Polonistów Rzeczypospolitej, gdzie kierowała łódzkim oddziałem.
W Łodzi przyszła na świat, w czerwcu 1935, druga córka Skwarczyńskich –
Joanna (czyli Janusia, jak ją familiarnie nazywano, 1935–1948). Pani Stefania
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postanowiła więc przedrzeć się ze Lwowa przez zieloną granicę – linię demarkacyjną obu okupantów – najpierw do Dąbrówki, a potem do Łodzi. Stamtąd jednak, nie
zastawszy męża (podobno jego jednostkę wyznaczono do obrony Lwowa), wróciła
z najpotrzebniejszymi rzeczami, zabranymi z mieszkania, oraz z nadzieją na rychłe
spotkanie z mężem i uporządkowanie lwowskich spraw rodzinnych.
Powrót przez pół Polski, Kraków i Przemyśl mógł się zakończyć tragicznie.
I rzeczywiście – Skwarczyńska, zatrzymana na ustalonej przez okupantów granicy
na Sanie, poddana została przez Rosjan śledztwom i przesłuchaniom. Opowiadania o tym dramatycznym powrocie wysłuchałem kiedyś podczas jakiejś chwili
zwierzeń o przeszłości (prawdę mówiąc – zdarzały się one bardzo rzadko). „Przesłuchujący oficer zaczął kpić ze szkaplerza ze świętym wizerunkiem, który nosiłam na
szyi na srebrnym łańcuszku: – Co, myślisz, że ten zabobon cię uratuje?! Zobaczymy! – Wstał i otworzył drzwi. – No, idź do tego swojego Lwowa! Idź! – Nie wiedziałam – opowiadała Pani Profesor – co się ze mną za chwilę stanie... Ale wyszłam...
i czekałam na strzał z pistoletu, który widziałam podczas przesłuchania na biurku!
Przeszłam bardzo powoli sień, znalazłam się na dworze. A strzał nie nastąpił! Byłam
więc wolna, wolna! I tak dotarłam do rodzinnej Dąbrówki”. Tam dowiedziała się, że
Tadeusz dostał się do niemieckiej niewoli (osadzony w oflagu dla jeńców do końca
wojny). A wieść o Marianie, bracie Skwarczyńskiej, przyszła dopiero po paru miesiącach: przetrzymywany najpierw przez Rosjan w Kozielsku, zginął rozstrzelany
wraz z tysiącami Polaków i żołnierzy w 1940 r. w Katyniu.
Tego samego roku, w czasie okupacji rosyjskiej, zmieniono patronat uczelni,
nadając jej imię Iwana Franki, a Pani Profesor podjęła tam z poręczenia Kleinera
wykłady – jak już pisałem – jako docent od października 1939 do kwietnia następnego roku.
W nocy z 13 na 14 IV 1940 wraz z teściową i trójką małych dzieci (obie córki
i chrześniak Krzyś) została przez NKWD aresztowana i zesłana „na roboty” do Kazachstanu (wieś Michajłówka w pobliżu Ałma-Aty). Ale dzięki interwencji – jak się
często powtarza – Kleinera, Pani Profesor wraz z dziećmi, po kilku miesiącach zesłania (trwającego od kwietnia do listopada 1940), przez Moskwę wróciła do Lwowa.
Swoje przeżycia z tych strasznych miesięcy odnotowała na gorąco w zapiskach
„kazachstańskiego dziennika”, który w obszernych fragmentach – pt. Byłam niepodległa – opublikowałem na łamach „Verte”, łódzkiego dodatku do „Gazety Wyborczej”
(1993, nr 99).
Pisze Skwarczyńska w swoim wspomnieniu:
I znów profesorowi Kleinerowi udało się wyprosić dla mnie powrót do uniwersyteckiej pracy, oczywiście nadal w charakterze docenta, a nie profesora. Ale i to najzupełniej wystarczało na utrzymanie
sporej rodziny, a nawet jej powiększenie. A to w ten sposób, że przyjęło się do czasu za swoją dziewczynkę, która wraz ze swoją nieco starszą siostrą uciekła z Kazachstanu po śmierci z głodu swej matki,
a która nie miała we Lwowie nikogo, kto zechciałby ją przytulić.

Potem, w czasie okupacji niemieckiej, to Pani Profesor pomagała Kleinerowi,
gdy ukrywał się przed Niemcami z fałszywym ausweisem na nazwisko Jan Zalutyński; umieszczono go z dziećmi najpierw w chłopskim domu obok dworu w Dąbrówce, potem ze względów bezpieczeństwa przenoszono też do kolejnych „kryjówek”.
Podobnymi działaniami – wraz z Jerzym Kuryłowiczem czy z Ryszardem Gansińcem – ratowała także życie innych Polaków pochodzenia żydowskiego. A czas
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niemieckiej okupacji Lwowa był w biografii Skwarczyńskiej nader dramatyczny.
Pracowała w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym prof. Rudolfa Stefana Weigla (1983–1957) jako jedna z administratorek i karmicielka wszy (formalnie pracownicą instytutu była również jej najstarsza córka, Maria). Nauczała na tajnych
kompletach konspiracyjnego uniwersytetu (spotkania odbywały się też w jej mieszkaniu), działała w podziemiu ZWZ i AK (pseudonimy „Maria” i „Jarema”) oraz
w organizacji pomocy Żydom „Żegota”. Zredagowała wydane wówczas tomiki poetyckie z wierszami różnych polskich autorów – Wierne płomienie i Śpiew wojny:
ten drugi we współpracy z Mirosławem Żuławskim. (Przechowywaliśmy je starannie w archiwum Katedry Teorii Literatury, więc miałem je w ręku – dziś są zapewne
w zbiorach biblioteki Wydziału Filologicznego UŁ.) Współredagowała także konspiracyjne czasopisma „Służba Państwu” i „Kobieta w Walce” – żeby wskazać tu na
najważniejsze wtedy jej obowiązki z wyboru.
W ostatnio wydanej monografii biograficznej Profesor Weigel i karmiciele wszy
(Warszawa 2018) Mariusz Urbanek sugeruje, że to sam wynalazca szczepionki
przeciw tyfusowi, szef instytutu, jako szczególnie potrzebny rosyjskim okupantom
(a potem też Niemcom), przyczynił się przede wszystkim, swoimi interwencjami
u Rosjan, do zwolnienia Skwarczyńskiej i jej najbliższych ze zsyłki kazachstańskiej.
(W lutym 1940 wizytował instytut szef ukraińskiej partii komunistycznej Nikita
Chruszczow.) Kleiner mógł co najwyżej w tym jedynie pośredniczyć – u Weigla,
swego uniwersyteckiego kolegi – bo, jak można przypuszczać, jego osobiste starania
w NKWD nie na wiele by się zdały. (Skwarczyńska, podobnie jak setki lwowian,
była przesłuchiwana przez NKWD na kilka tygodni przed aresztowaniem.)
Być może jakąś rolę w tej akcji – to już moje dopowiedzenie, bo nigdy z Panią
Profesor na ten temat nie rozmawiałem – odegrała także Wanda Wasilewska (o czym
się też często wspomina w biografiach Skwarczyńskiej), wtedy wpływowa deputowana do Rady Najwyższej ZSRR. O zasługach i roli prof. Weigla w ratowaniu mieszkańców Lwowa w czasie okupacji pisała po latach również córka Pani Profesor,
prof. Maria Olszewska, w czasopiśmie PAN „Academia” w 2007 roku.
Dziś chyba nie da się rozstrzygnąć jednoznacznie, kto najskuteczniej i jak
przyczynił się do uratowania Skwarczyńskiej z dziećmi z kazachstańskiej zsyłki.
Może powinniśmy przyjąć, że Kleiner, powszechnie uznana i ceniona postać lwowskiej uczelni, mógł zwracać się o pomoc do wielce wpływowej Wandy Wasilewskiej,
a Weigel, też uniwersytecki profesor, szef „strategicznego” instytutu, ze swojej
strony również mógł wspierać starania o uwolnienie młodej, wybitnej uczonej.
Tu dopowiedzmy: młoda docent podjęła pracę w instytucie Weigla wraz z setkami zaangażowanych tam karmicieli wszy. Nie była szeregową karmicielką, pełniła także (chwalona przez Weigla) niektóre funkcje administracyjne. W czasie
niemieckiej okupacji przewinęło się przez instytut ponad 500 osób, m.in. Stefan
Banach, Jerzy Broszkiewicz, Józef Chałasiński, Leszek Elektorowicz, Zbigniew
Herbert, Artur Hutnikiewicz, Zdzisław Stieber i Mirosław Żuławski (w r. 1971 jego
syn, Andrzej, nakręcił film Trzecia część nocy, którego kilka sekwencji rozgrywa się
m.in. w lwowskim instytucie prof. Weigla – choć nazwa miasta nie pada w filmie
ani razu; realia tych fragmentów pozwalają nam po części zapoznać się z działalnością instytutu i z pracą karmicieli wszy).
Z prof. Stieberem, wybitnym językoznawcą, nagradzanym po wojnie wieloma
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międzynarodowymi odznaczeniami, również m.in. organizatorem naukowych placówek językoznawczych na nowo powstałym po wojnie Uniwersytecie Łódzkim, Pani
Profesor blisko się przyjaźniła. To on pomagał jej po 1945 r. częściowo odtwarzać
utracony w czasach wojny naukowy księgozbiór domowy. Na jednej z książek zdobytych przez niego w antykwariacie, nb. autorstwa Pani Profesor, znajduję jej dopisek ołówkiem „dar od Zdzisia”.
Rozmawiałem kiedyś z Panią Profesor na ten temat, zainteresowany jej niedużą, ale cenną naukowo biblioteką w domu. „Czy udało się coś ocalić z lwowskich
książek?” – zapytałem niemądrze. „Kiedy w nocy aresztowało nas NKWD – opowiadała Pani Profesor – jak mogłam myśleć o książkach?! Udało mi się spakować
pośród rzeczy najpotrzebniejszych dzieciom tylko ślubny serwis obiadowy, którego
poszczególne części w najtrudniejszych miesiącach zesłania mogłam wymieniać na
mleko dla maluchów”.
Po zakończeniu wojny, 3 V 1945, Stefania Skwarczyńska przybyła przez Kraków
wraz z rodziną do Łodzi, wysłużoną ciężarówką z resztkami domowego, ale cennego dobytku (były to też niektóre mniejsze, niebanalne meble, rodzinne portrety,
które tworzyły potem w Łodzi niepowtarzalny styl jej gabinetu), na zaproszenie władz rektorskich powstającego uniwersytetu, na którym otrzymała etat profesorski. Zamieszkała z mężem i córkami w skromnym mieszkaniu przy ul. Julianowskiej 22.
Tu – by tak powiedzieć – z marszu, przyjęła współpracę z doktorem Uniwersytetu Jana Kazimierza Juliuszem Salonim (1891–1963), który postanowił wznowić
w Łodzi przedwojenne czasopismo literaturoznawcze „Życie Literackie” (do r. 1939
wyszły trzy roczniki). Periodyk ten – przemianowany wkrótce na „Zagadnienia
Literackie” – miał służyć „naukowym roztrząsaniom teoretycznoliterackim bez
względu na kierunek ideowy i postawę filozoficzną autorów artykułów”. W ciągu
najbliższych lat, do grudnia 1948, ukazały się jeszcze niepełne trzy roczniki tego
wznowionego dwumiesięcznika. Wśród autorów byli m.in. Stanisław Adamczewski,
Andrzej Boleski, Kazimierz Budzyk, Roman Ingarden, Juliusz Kleiner, Zenon Klemensiewicz, Janina Kulczycka-Saloni, Eugeniusz Sawrymowicz, Zdzisław Stieber,
Stefan Szuman, Zygmunt Szweykowski, Karol Zawodziński i Stefan Żółkiewski. Tę
listę świetnych postaci polskiej humanistyki uzupełniały nazwiska przedstawicieli rosyjskiej szkoły formalnej: Wiktora Szkłowskiego, Borysa Tomaszewskiego i Wiktora Żyrmunskiego, których prace ukazały się w przekładzie Franciszka
Siedleckiego.
Debiutował bodaj w tym dwumiesięczniku Jan Trzynadlowski (1912–1995),
który objął wtedy również stanowisko starszego asystenta Skwarczyńskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Przybył on ze Lwowa (urodził się tam) tym samym transportem
co Pani Profesor, jako magister, absolwent konspiracyjnego Uniwersytetu Jana
Kazimierza. Po doktoracie na temat surrealizmu, napisanym w Łodzi pod kierunkiem Pani Profesor, w 1950 r. przeniósł się do Wrocławia, gdzie po latach uzyskał
etat i tytuł profesora zwyczajnego na uniwersytecie (1966); pełnił też przez jakiś
czas funkcję dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, instytucji – jak
wiadomo – przeniesionej ze Lwowa w r. 1945 (teraz tylko z częścią cennych zbiorów,
porzuconych na Dolnym Śląsku przez Niemców w czasie odwrotu). Przez 20 lat był
sekretarzem generalnym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego; współpracował
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z Panią Profesor przez długie lata, m.in. jako współredaktor czasopisma „Zagadnienia Rodzajów Literackich”.
Był częstym, lubianym i dowcipnym gościem naszej katedry w Łodzi i ja także
osobiście asystowałem mu i sekretarzowałem przy bardzo wielu jego obowiązkach,
które przejął po śmierci Pani Profesor (np. w redakcji „Zagadnień Rodzajów Literackich”, w przewodniczeniu Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej Międzynarodowego Komitetu Slawistów, w organizowaniu konferencji tej komisji we Wrocławiu
we wrześniu 1985). Na jego pogrzebie, czego byłem świadkiem, przemawiało nad
trumną 17 mówców w imieniu rozmaitych instytucji wrocławskich, bo Trzynadlowski wytworzył sobie w tym mieście walor osoby-instytucji. Ale oto, już po jego
śmierci, w czasach ustrojowej odnowy, niespodziewanie miało się okazać (piszę to
według informacji z Wikipedii), że przez kilkanaście lat był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Konrad”! Dla wszystkich, którzy go
znali i lubili, brzmi to jak kalumnia i szczególnie ponury żart! Pan Jan – tajnym
agentem służb specjalnych! I jakąż rolę tam pełnił?! Trudno mi w to wierzyć! Dobrze,
że prof. Skwarczyńska tego nie dożyła!
Wracając do przyjętej w tym tekście chronologii: jeździłem przez dwa lata na
seminaria i spotkania doktoratowe do IBL-u z poznawczą korzyścią i z ciekawością.
Prowadziła je dwójka dopiero co wypromowanych docentów po habilitacjach. Taka
dwójpolówka (łódzka i warszawska), którą uprawiałem, była wielce inspirująca.
Wreszcie, po czterech latach, pracę pod „doktorskim” tytułem Futuryzm w Polsce
na tle ówczesnych prądów literackich ukończyłem w r. 1971 (ukazała się ona drukiem w 1974 r. w Ossolineum dzięki aprobacie i pozytywnej opinii prof. Janusza
Sławińskiego). Obrona, po uwzględnieniu wszelkich formalności, odbywała się
w lutym 1972, oczywiście w Instytucie Badań Literackich PAN. Wyznaczono dwóch
recenzentów: prof. Artura Hutnikiewicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1916–2005; urodzony we Lwowie!) i doc. dr. hab. Michała Głowińskiego
z IBL. Na prośbę Pani Profesor – bo, formalnie rzecz biorąc, przy doktoracie wystarczało dwóch recenzentów – dołączono też będącą tuż po habilitacji łodziankę z Katedry Teorii Literatury Teresę Cieślikowską („chcę pokazać naszą Teresę w Warszawie” – objaśniała Skwarczyńska). Przewodniczyć egzaminowi miał sam prof. Kazimierz Wyka, dyrektor IBL-u i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Egzamin odbywał się w lutym, w środku zimy, z taką komplikacją, że tego dnia
zaplanowano w Warszawie (a właściwie w Konstancinie) konferencję członków
Polskiej Akademii Nauk, zatem obronę doktoratu przeniesiono na późne popołudnie,
a zamiast Wyki przewodniczył doc. dr hab. Stefan Treugutt (1925–1991). Trochę
mnie to zbiło z pantałyku, bo spodziewając się Wyki, zawołanego kibica Cracovii,
rozpoznawałem – pół żartem, pół serio – na okazję egzaminu miejsce tej drużyny
w tabeli pierwszej ligi i jej ostatnie zwycięstwa! (Profesor miał być znany z tego
rodzaju pytań na koniec egzaminu!)
Przyjechała ze mną do Warszawy żona Irena (w zaawansowanej ciąży; za dwa
miesiące – w maju – urodziła pierworodnego Michała!) i pozostawała pod opieką
naszej przyjaciółki Broni Stolarskiej (ur. 1944; razem zdobywaliśmy maturę w VI LO
im. Joachima Lelewela w Łodzi, razem studiowaliśmy na polonistyce, razem potem
pracowaliśmy na Uniwersytecie Łódzkim, razem uczestniczyliśmy w filmoznawczym
seminarium magisterskim prof. Lewickiego, i przyjaźnimy się od lat). Bronka na-
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pisała dobry doktorat o twórczości Tadeusza Konwickiego i współpracowała z Lewickim także wtedy, gdy już na emeryturze, podjął on obowiązki profesorskie na
nowo powstałym Uniwersytecie Gdańskim.
Uroczysta obrona odbyła się wedle obowiązujących reguł z pozytywnymi i jednoznacznie aprobatywnymi wnioskami (pamiętam dobre słowa siedzącego wtedy
na widowni dr. Janusza Stradeckiego – m.in. monografisty „Skamandra”). Zmęczona wszystkimi okolicznościami Irena wraz z Bronką wróciły do Łodzi, a ja, też
porządnie zestresowany, zapraszałem członków komisji na nader spóźniony obiad
w restauracji tuż przy Pałacu Staszica.
Spotkanie było bardzo sympatyczne, Treugutt w moim imieniu (!) żartobliwie
dziękował zebranym przy stole za recenzyjny i organizacyjny trud, a ja – usatysfakcjonowany, lecz na wpół żywy po trudach dnia – mogłem się tylko uśmiechać; duszą
towarzystwa był sam przewodniczący komisji. Nie pamiętam wszystkich świetnych
anegdot i żartów – oprócz jednej opowieści: Michał Głowiński, który dopiero co
wrócił z Kopenhagi, opowiadał o swoich wrażeniach z obejrzanego tam musicalu
Jezus Chrystus Superstar i była to opowieść tyleż dowcipna, co – z religijnego punktu widzenia – ryzykownie obrazoburcza. Ale Pani Profesor przyjęła ją tak, jak należało – śmiejąc się i bawiąc się tym „wynaturzeniem” swobód zachodniej kultury.
Do Łodzi wracałem więc jako doktor nauk humanistycznych, do swoich zwyczajnych obowiązków dydaktycznych. Ale czekały na mnie też inne powinności.
Zaczęto reaktywować działalność Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Po śmierci wybitnego literaturoznawcy prof. Wiktora Winogradowa, członka radzieckiej
Akademii Nauk, funkcja przewodniczącego Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej
przypadła – decyzją MKS-u z r. 1970 – Stefanii Skwarczyńskiej. W tej sprawie podróżowali do Łodzi szefowie międzynarodowego i polskiego komitetu. Skwarczyńska
przyjęła propozycję, uznając swoje nowe obowiązki za zaszczyt, a ja z jej poręki
zostałem powołany na stanowisko sekretarza komisji. Nieczynny dotąd w dużym
stopniu MKS – jego obrady w pamiętnym 1968 roku, w sierpniu w Pradze, kończyły się w dramatycznych, jak wiadomo, okolicznościach „wiosny praskiej” i wkroczenia wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji (uczestniczyła też w tym
kongresie Stefania Skwarczyńska) – wymagał nie tylko rekonstrukcji, ale i odbudowy kluczowych funkcji.
Polsce przypadł właśnie obowiązek organizacji światowego Kongresu Slawistów
w r. 1973, a komisja, której przewodniczyła teraz Pani Profesor, nie dość, że musiała odtwarzać swoją strukturę, to podjęła się także organizacji posiedzenia naukowego w Warszawie, w sierpniu 1972. Działania rozpoczęliśmy – co zrozumiałe –
na wiele miesięcy przed tą datą. Zrekonstruowaliśmy skład komisji (liczyła ona
wtedy kilkudziesięciu członków, dosłownie z całego świata – od Kairu po Toronto,
od Oslo po Edmonton, od Lwowa po Oksford, od Melbourne po Sztokholm), ustaliliśmy korespondencyjnie z jej członkami tematykę i zakres organizacyjny konferencji, która ostatecznie odbywała się przez trzy dni w warszawskim Pałacu Staszica i na tamtejszym uniwersytecie. Była to konferencja na tyle udana, z licznym
udziałem slawistów z całego świata, że nazywano ją potem małym kongresem
slawistów. W jej wyniku ukazał się w Ossolineum – jeszcze przed kongresem – pokaźny tom studiów pod redakcją Skwarczyńskiej, przygotowany z moją sekretarsko-redakcyjną pomocą: Poetyka i stylistyka słowiańska (1973). A na Kongresie Sla-
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wistów w 1973 r. mogliśmy się spotkać jeszcze raz w Warszawie z najwybitniejszymi slawistami świata, także członkami naszej komisji. Ta moja współpraca z Panią
Profesor trwała jeszcze dobrych kilka lat, organizowaliśmy kolejne konferencje:
w Tihany (1974), Lipsku (1977) – te dwie konferencje z udziałem osobistym Pani
Profesor – i we Wrocławiu (1985); posiedzenia, w których uczestniczyłem, odbywały się też podczas kolejnych kongresów slawistycznych, w Zagrzebiu (1978), Kijowie
(1983) i Sofii (1988).
Dla mnie samego – już po doktoracie – były to nadzwyczaj ważne wydarzenia,
spotkania i doświadczenia naukowe. Dzięki nim mogłem nawiązać pożyteczne
naukowo kontakty z literaturoznawcami z wielu krajów. Szczególnie zaprzyjaźniłem
się z profesorem sztokholmskiego uniwersytetu, rusycystą i znawcą nowoczesnych
prądów literackich XX stulecia, Nilsem Åke Nilssonem (1917–1995). Miałem w Sztokholmie dwa wykłady na temat polskiego futuryzmu, potem brałem udział w dużych
slawistycznych konferencjach – w Lipsku oraz w Sztokholmie (Nobel Symposium;
m.in. z Krystyną Pomorską, Jurkiem Jarzębskim i Janem Błońskim oraz z wieloma
slawistami z całej Europy) na temat awangard (Slavic Literatures and Modernism,
5–8 VIII 1985). Stało się to potem podnietą do współpracy przy przygotowaniu
książki o awangardach europejskich, do licznych konsultacji i kontaktów, a wreszcie do napisania Słownika europejskich kierunków i grup literackich XX wieku (dwa
wydania w PWN-ie á2000, 2009ñ, z kilkoma nagrodami). Nb. na zaproszenie naszego instytutu Nilsson bywał też z wykładami w Łodzi. Już wymieniany Tadeusz
Szczepański, wtedy eisensteinolog (wydał książkę o teatralnych dokonaniach tego
rosyjskiego reżysera), po wywiadzie do „Odgłosów” z Nilssonem – co śmiem twierdzić – zmienił swoje naukowe zainteresowania i przeszedł, by tak rzec, całkowicie
na skandynawizm. Nauczył się szwedzkiego i dziś jest najwybitniejszym polskim
znawcą kinematografii i sztuki filmowej krajów skandynawskich! I autorem opasłej
monografii na ten temat, dopiero co wydanej w Łodzi przez wydawnictwo PWSFTviT.
Podjęta dzięki Pani Profesor współpraca z europejskimi środowiskami naukowymi pozwoliła mi potem na kontynuowanie (1997–2010) i podtrzymanie tradycji
edytorskiej i merytorycznej „Zagadnień Rodzajów Literackich” – półrocznika założonego przez Panią Profesor w 1958 roku. Jeszcze po śmierci Pani Profesor, kiedy
to jej obowiązki podejmował, jako przewodniczący, Jan Trzynadlowski, mogłem
kontynuować i rozwijać rozmaite formy współpracy międzynarodowej, wciąż jako
sekretarz tej międzynarodowej komisji. Po konferencji wrocławskiej w latach dziewięćdziesiątych, która była ostatnim obowiązkiem organizacyjnym wynikającym
z naszej współpracy, kierownictwo Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej przeszło
w ręce slawistów czeskich (szczegóły na ten temat w książce Oblicza slawistyki pod
redakcją Stanisława Gajdy).
W czasach przewodniczenia Pani Profesor wspomnianej komisji trzykrotnie
miałem okazję towarzyszyć jej w podróżach. Tu trzeba przypomnieć, że po wypadku musiała ona przy chodzeniu korzystać z laski. Rzadko więc decydowała się na
dalsze wyjazdy, kiedy trzeba było np. korzystać z pociągu. Ale tym razem całkiem
dobrze zniosła podróże do Warszawy, bo tam w Pałacu Staszica odbywały się trzydniowe posiedzenia naszej konferencji slawistycznej w r. 1972, a rok później Warszawa była organizatorem wielkiego Kongresu Slawistów, gromadzącego slawistów
z całego świata. Pani Profesor mieszkała wtedy w hotelu „Bristol”. Pamiętam, jak
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któregoś ranka, przyszedłszy do jej pokoju, zobaczyłem pościel z poduszkami przeniesione na podłogę. „W łóżku było mi zbyt duszno, więc zdecydowałam pościelić
sobie na podłodze” – wyjaśniała. Podczas lipcowych dni, kiedy odbywał się kongres,
rzeczywiście było nadzwyczaj upalnie, a Pani Profesor przydzielono pokój na najwyższym piętrze. Po mojej interwencji w recepcji przeniesiono jej lokum natychmiast
na pierwsze piętro, gdzie funkcjonował jakiś pozór klimatyzacji.
W tymże „Bristolu” jadaliśmy też kolacje. Menu było na poziomie, ale i ceny
także. Zatem Pani Profesor (nie wypada płacić kobiecie – uważała – gdy siedzi
z mężczyzną) podawała mnie, chudemu adiunktowi, pod stolikiem swój portfel,
abym to ja mógł regulować rachunki! Któregoś wieczoru, kiedy siadaliśmy do kolacji, pojawiła się w hotelowej restauracji trójka gości, którzy widząc Panią Profesor
postanowili się do nas przysiąść. A byli to profesorowie Jerzy Kuryłowicz (1895–
1978), Roman Jakobson (1896–1982) i jego żona Krystyna Pomorska (1928–1986)!
Już nie pamiętam, co kelner podawał, co piliśmy i na jaki temat prowadzono rozmowy. Tylko pani Krystyna co pewien czas strofowała męża: „Roman, mów po
polsku”! Bo Jakobson opowiadał rozmaite anegdoty posługując się w jednym
zdaniu paroma słowiańskimi językami naraz. Nie muszę dodawać, że dla prowincjusza z Łodzi ten wieczór musiał być wyjątkowy. Choć zastanawiałem się, czy
wypada mi się śmiać z niektórych, ryzykownych obyczajowo anegdot, zwłaszcza
Kuryłowicza, ale – jak się okazało – wśród językoznawców wolno więcej! Kuryłowicz,
co wiem dzisiaj, bo wtedy Pani Profesor nie wspomniała ani pół słowem na ten
temat, wybitny i sławny językoznawca, w okresie międzywojennym był profesorem
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a urodził się w Stanisławowie! Stąd ta
przyjazna zażyłość okazywana sobie przy kolacji, co mnie wówczas nieco zastanawiało, bo nie znałem życiorysu profesora. A z Krystyną Pomorską jeszcze potem do
jej śmierci utrzymywałem osobiste (udział w konferencji sztokholmskiej) i korespondencyjne kontakty. Wysyłałem jej do USA polskie nowości literackie, które ją
szczególnie interesowały.
Podczas kongresu byłem też świadkiem spotkania Pani Profesor z Marią Renatą Mayenową pod arkadami Pałacu Staszica. Przywitanie było grzeczne, ale na
rozmowę czasu nie stało. Pani Mayenowa popatrzyła na nas i rzekła: „Ty, Stefanio,
jak zwykle otoczona mężczyznami!” Pani Profesor coś kwaśno odrzekła i tak poszliśmy dalej w różnych kierunkach – Mayenowa do pałacu, a my, bez jakichkolwiek
komentarzy, do hotelu. Po latach obie panie profesor spotkały się zgodnie, acz
symbolicznie, dzięki prof. Elżbiecie Feliksiak, doktorantce Skwarczyńskiej, która
zamierzyła na uczelni w Białymstoku serię wydawniczą „Poetyka i Horyzonty Tradycji”, wydając tam obok siebie dwie książki w r. 2006, właśnie wybór studiów
Mayenowej zatytułowany Obecność i wznowienie sławnej monografii Skwarczyńskiej
Teoria listu.
Nasza podróż z Panią Profesor do Tihany nad Balatonem przez Budapeszt też
nie obyła się bez przygód. Zorganizowano tam w maju 1974 konferencję Komisji
Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej. Dział zagraniczny łódzkiej uczelni zadbał o bilety
kolejowe, które wręczono nam przed wyjazdem. Pani Profesor otrzymała bilet w wagonie sypialnym, ja w kuszetce – wedle rangi, co oczywiste. Ale w pociągu okazało
się, że bilet Pani Profesor wskazywał jej miejsce na górnym (!) łóżku. Na dole miała
spać jakaś dystyngowana pasażerka, Węgierka, z którą porozumiewaliśmy się po
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francusku. Wyjściem w zaistniałej sytuacji była tylko zamiana: Węgierka na górze,
a Pani Profesor na dole. Ale pani z Budapesztu nijak nie dała się przekonać do tego
pomysłu. Co więc robić? Przed nami całonocna podróż, a Pani Profesor w żaden
sposób nie wdrapie się na górę. Po dłuższej naradzie, polsko-francuskiej, to ja
miałem spać na górze, a Pani Profesor na moim miejscu w przedziale kuszetkowym
drugiej klasy! Ale był jeszcze jeden problem – obyczajowy! Więc najpierw ja się
rozbierałem i skrobałem na górę, a dopiero potem Węgierka wracała z korytarza
i zajmowała swoje miejsce na dole. Rano zaś odwrotnie... Nie pamiętam, czy z wrażenia spałem tamtej nocy. Tak czy tak, spięty biegnę rano do wagonu z Panią
Profesor z pytaniem: jak minęła noc? A Pani Profesor uśmiechnięta – jak się okazało – przegadała cały czas z sąsiadami z przedziału...
W Tihany było luksusowo i pięknie, bo oto konferencję zorganizowano w ośrodku partyjnym tuż nad Balatonem, w pięknych okolicznościach przyrody. Nieopodal
głównego budynku stał pośród drzew kiosk, gdzie nam, uczestnikom konferencji,
serwowano gratis wina. Jak pamiętam, pewien profesor, wybitny językoznawca
i semantyk z Warszawy, przestał pod tym kioskiem większość pobytu na konferencji z kielichem białego wina w ręku.
Ale i tu spotkała nas nieprzyjemna na początku sprawa. W Polsce otrzymaliśmy
jakieś pieniężne vouchery do wymiany u organizatorów konferencji na forinty.
Każdy podchodził do małego kantorka, gdzie młoda dziewczyna wymieniała nasze
bony na węgierskie pieniądze. Zainteresowałem się już w pokoju, jakie pieniądze
otrzymała Pani Profesor, bo wydało mi się, że coś za mało! Policzyliśmy i... rzeczywiście. Zaraz pobiegłem z interwencją do prof. Mihálya Pétera, węgierskiego szefa
konferencji, i za chwilę – ku podziwowi Pani Profesor – przyniosłem cały dodatkowy
plik należnych jej forintów. Potem usłyszałem przypadkowo, jak Pani Profesor mówi
do Teresy Cieślikowskiej (która też była z nami na konferencji), komentując całe
wydarzenie z podziwem: „Bo pan Grześ jak kot – chodzi własnymi drogami”!
Bardziej dramatyczny charakter miała na początku nasza wspólna podróż na
konferencję do enerdowskiego Lipska. Tam zgromadzenie slawistów organizował
prof. Gerhard Dudek, nb. świetnie mówiący po polsku. Podróż z dworca Łódź-Chojny koleją 26 I 1977 tym razem minęła jak najlepiej, beż żadnych przygód. Bardzo
wczesnym rankiem przybyliśmy do Lipska. I w pustej (oprócz nas nie było nikogo),
ogromnej hali dworcowej (samolot mógłby lądować!) Pani Profesor, widocznie zmęczona, postanowiła się położyć na kamiennej posadzce, bo nigdzie nie było ani pół
ławki, ani żadnego załomka muru, dosłownie nic! Najpierw się przeraziłem, bo
znikąd pomocy. Więc czekając, aż może pojawi się prof. Dudek, stałem dobrych
kilka minut nad leżącą Panią Profesor, cały zdrętwiały z niemocy i od gonitwy myśli. Ale po niedługim czasie Pani Profesor – kiedy nieco odpoczęła – podniosła się
przy mojej pomocy. Wtedy dopiero zauważyłem, jak w odległych drzwiach dworca
pojawił się prof. Dudek, i odetchnąłem. A Pani Profesor, jakby nic się stało, przeszła
kilkadziesiąt metrów do taksówki i tak dojechaliśmy do hotelu. Całe to wydarzenie,
przecież dramatyczne, nie miało dalszych konsekwencji. Pani Profesor – przewodnicząca komisji – spełniła wszystkie swoje obowiązki bez zarzutu, kierowała obradami, zabierała głos w dyskusji i jak zawsze błyszczała pośród slawistycznej międzynarodówki. A każdego wieczoru, po trudach dnia, częstowała mnie kieliszkiem
budafoku, którego butelkę zabrała z Łodzi.
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W dobrym samopoczuciu i w niezłych humorach wracaliśmy więc do domu,
towarzyszył nam do Wrocławia też prof. Jan Trzynadlowski, uczestnik lipskiej
konferencji. Kiedy na granicy wkroczył celnik, zawiadomiliśmy go, ja i pan Jan, że
nie wieziemy żadnych artykułów dziecięcych (wtedy obowiązywał ścisły zakaz wymyślony przez enerdowców). Gdy przekroczyliśmy granicę i zaczęliśmy z profesorem
pokazywać sobie różne dziecięce ubranka i buciki, których nakupiliśmy (on dla
wnuczków, ja dla syna Michasia), Pani Profesor popatrywała na nasze rozradowanie miny bez aprobaty, ale i bez komentarza.
Tu, aby wyjaśnić wszystkie zaszłości naszej lipskiej wizyty konferencyjnej,
powinienem przywołać jeszcze jeden fakt. Pani Profesor podczas swoich bytności
w katedrze, zwłaszcza pod koniec uniwersyteckich obowiązków, nierzadko przez
kilkanaście minut odpoczywała w pozycji leżącej na ułożonych krzesłach w salce
na trzecim piętrze naszej siedziby na Matejki. Ale potem po jakimś czasie wstawała i jakby nigdy nic kończyła tego dnia profesorskie i kierownicze obowiązki.
Jeszcze jeden obszar mojej współpracy z Panią Profesor wydaje mi się szczególnie istotny: obowiązki redakcyjno-organizacyjne związane z półrocznikiem „Zagadnienia Rodzajów Literackich”. Pani Profesor jako redaktor naczelna (przy współudziale profesorów Witolda Ostrowskiego i Jana Trzynadlowskiego) redagowała
i wydawała, najpierw pod egidą Ossolineum, a potem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, to ważne, międzynarodowe, wielojęzyczne czasopismo naukowe od samych
początków w 1958 r. aż do swojej śmierci w 1988 roku. Najpierw byłem gońcem,
potem łącznikiem między redakcją (która całkowicie mieściła się w mieszkaniu
prywatnym Pani Profesor przy ul. Narutowicza 79; część dużego biurka wydzielona
została na potrzeby redakcji) a wydawcą (różne łódzkie siedziby), aż wreszcie, po
śmierci Pani Profesor i wrocławianina Jana Trzynadlowskiego, ŁTN powołało mnie
na stanowisko redaktora naczelnego, które sprawowałem nader sumiennie – jak
myślę – przez więcej niż dziesięciolecie do 2010 roku. A też redakcję prowadziłem
we własnym mieszkaniu!
Pismo funkcjonuje do dnia dzisiejszego, teraz pod kierownictwem prof. Jarosława Płuciennika. A ja zostałem uhonorowany w 2010 r. medalem za specjalne
zasługi na rzecz edytora, czyli Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Pod swoją redakcją – przy współpracy kolegów z Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu
UŁ – doprowadziłem też dwukrotnie (w „Universitasie” i – w znacznie rozszerzonej
wersji – w PWN-ie) do publikacji nagradzanego i bardzo dobrze przyjętego Słownika
rodzajów i gatunków literackich, o którego realizację Stefania Skwarczyńska zabiegała bezskutecznie jeszcze na początku lat pięćdziesiątych (o czym już pisałem)
i dla którego realizacji przecież przed wielu, wielu laty, w r. 1958, powołano czasopismo „Zagadnienia Rodzajów Literackich”. Jak wspomniałem, w r. 2015 w Belgradzie słownik ukazał się w przekładzie na serbski! Można zatem obiektywnie rzec,
że wraz z instytutowymi kolegami z Katedry Teorii Literatury zrealizowaliśmy
najlepiej jak umieliśmy – korygując, uzupełniając i dopełniając – to ambitne założenie naukowo-wydawnicze z lat pięćdziesiątych.
A czasopismo – to niecodzienna sprawa – powstało na skutek wyroku sądowego! W okresie, gdy kształtowała się sprawa słownika gatunków literackich, jeden
z jego ówczesnych współpracowników, doc. Stanisław Łukasik (1897–1962; były
żołnierz legionista, walczył m.in. w obronie polskości Lwowa á!ñ, habilitował się
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z romanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w r. 1945), tak pilnie zabrał się do
pracy, że wkrótce napisał kilkadziesiąt haseł. A tu sprawa wydania słownika upadła! Pan Łukasik uznał, że ŁTN nie dotrzymało umowy, więc podał sprawę do sądu!
Po rozprawie zaś sąd stwierdził, że trzeba pilnemu autorowi, który wywiązał się
z umowy, zapewnić publikację! Zatem, rada w radę, szefowie Towarzystwa postanowili zacząć wydawać czasopismo „Zagadnienia Rodzajów Literackich” pod redakcją Stefanii Skwarczyńskiej, w którym w pierwszej kolejności drukowały się – bardzo dobre zresztą – hasła pana Łukasika, który zmarł w r. 1962, ciesząc się zapewne swoimi publikacjami.
Pani Profesor była aktywna do końca życia. Wspierała nas w działaniach związanych z wydawaniem „Zagadnień Rodzajów Literackich”. Starała się jeszcze publikować. Kiedy przygotowywano we Wrocławiu księgę ku czci Trzynadlowskiego,
postanowiła zaproponować publikację dużego fragmentu przygotowywanej przez
siebie monografii poświęconej poetyckim dziejom motywów korony cierniowej
i wawrzynu. Po kilkunastu dniach powiadomiono mnie z Ossolineum, że ten tekst
nie będzie mógł być opublikowany, nie nadaje się bowiem do druku ze względu na
liczne poprawki i niekonsekwencje. Okazało się – jak potem rzecz wyjaśniałem – że
przez pomyłkę Pani Profesor wysłała szkicową wersję artykułu zamiast wersji
w pełni zredagowanej. Ostateczny tekst, który odnaleźliśmy z Panią Profesor, bez
przeszkód został skierowany do druku i uświetniał jubileusz 75-lecia wrocławskiego profesora w ofiarowanym mu tomie W kręgu historii i teorii literatury (1987). To
była ostatnia jej publikacja za życia. Ktoś niedawno mnie zapytał, czy to prawda,
że wydawnictwo ossolińskie odrzuciło propozycję publikacji ostatniej książki Skwarczyńskiej ze względu na niski poziom. Tak oto tamto niedopatrzenie urosło w nieżyczliwej plotce do quasi-faktu, który się oto plącze w naszym życiu akademickim.
Wciąż pamiętam ostatni dzień bytności Pani Profesor we wrześniu 1973 w katedrze – już wtedy, od kilku miesięcy, w nowo powołanym, w jej miejsce, Instytucie
Teorii Literatury, Teatru i Filmu, którego dyrektorem została właśnie mianowana.
Siedzieliśmy wszyscy w jej gabinecie, markotni i cisi. Pani Profesor za biurkiem, na
którym w dużym wazonie piętrzyły się kwiaty. Wzięła do ręki leżący tam tomik
wierszy i poprosiła dr Grażynę Szymczyk, która była jej doktorantką, szczególnie
zainteresowaną polską poezją współczesną, aby przeczytała wiersz Zbigniewa Herberta Tren Fortynbrasa. Grażyna – przejęta i wzruszona, jak my wszyscy – recytowała ten wiersz z drżącymi rękami. Milczeliśmy potem przez dłuższą chwilę, aż Pani
Profesor, z uśmiechem dotykając bukietu, powiedziała coś na temat jego barwnej
urody i przywróciła nas do rzeczywistości. Trzeba było myśleć już o nowym roku
akademickim.
Pod koniec lat osiemdziesiątych, na kilka miesięcy przed śmiercią Pani Profesor,
ukazał się szósty – i ostatni – wolumin jej ważnego projektu edytorskiego, czyli
Teorii badań literackich za granicą, zainicjowanego przez krakowskie Wydawnictwo
Literackie jeszcze w 1965 roku! Przeszło 20 lat musiała czekać Pani Profesor, aby
wreszcie wszystkie tomy postawić obok siebie na półce i wreszcie doprowadzić rzecz
do końca, choć była merytorycznie i redakcyjnie przygotowana u samych początków.
Do dziś nie wiem, kto o tym decydował i jakie były przyczyny tego wydawniczego
rekordu. I ten tom też – z dedykacją Pani Profesor – uświetnia w mojej domowej
bibliotece półki z jej książkami (także opatrzone jej autografami, zaczynającymi się
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od słów „Panu magistrowi...”, a na koniec – w ostatnich książkach – „Drogiemu
Panu... serdecznemu mojemu przyjacielowi”).
Nb. mam – poczynając od lwowskiego debiutu – wszystkie kilkanaście książek
opublikowanych przez Panią Profesor przed wojną i po wojnie. Oraz wiele dziesiątków tzw. nadbitek. Także dzięki córce Pani Profesor, Marii Olszewskiej, której wraz
z prof. Kaszyńskim pomagaliśmy porządkować pozostawione w mieszkaniu matki
archiwalia, wszelkie dokumenty związane z pracą uniwersytecką, bibliotekę, notatki i liczne maszynopisy. Zostały one przekazane sumiennie Działowi Dokumentacji Społecznej łódzkiej biblioteki uniwersyteckiej. My, ja i Kaszyński, mogliśmy
wybrać sobie te książki, nadbitki i inne druki Pani Profesor, których nie mieliśmy,
a które biblioteka uczelniana już posiadała. Na marginesie: znalazł się też wtedy
nabywca dużego wojskowego księgozbioru pana pułkownika Skwarczyńskiego.
Jeden z profesorów ma do dziś do Pani Profesor ideową pretensję, dlaczego
wydawała swoje książki w „Paxie”, wydawnictwie Bolesława Piaseckiego. Bo rzeczywiście niemal wszystkie książki Stefanii Skwarczyńskiej firmował „Pax”. Po
pierwsze, mógłbym zapytać: a kto miał po wojnie wydawać te książki; które z państwowych oficyn odważyłyby się opublikować książkę autorki sekowanej przez
socjalistyczne władze, pozbawionej w latach pięćdziesiątych katedry i zagrożonej
utratą pracy akademickiej?! Nie będę się wdawał w opis związków Pani Profesor
z „Paxem”, bo nigdy tej sprawy nie badałem. Mogę powiedzieć, że chociaż była
osobą wierzącą, nigdy się z tym nie obnosiła ani nie próbowała komentować zachowań katedralnych niedowiarków, a i członków partii (bo było pod jej skrzydłami
paru!). Skwarczyńska nigdy też nie manifestowała ani nie próbowała objaśniać nam
swoich ideologicznych więzi z Bolesławem Piaseckim! Czterokrotnie otrzymała
Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Pietrzaka (patron nagrody zginął podczas
powstania warszawskiego, był związany ze środowiskiem „Sztuki i Narodu”). Najpierw fundatorem tej nagrody było środowisko czasopisma „Dziś i Jutro”, z którym
Pani Profesor współpracowała, potem Stowarzyszenie „Pax”, a następnie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Skwarczyńska była też jurorką nagrody Pietrzaka oraz
ogólnopolskiego konkursu poetyckiego ogłaszanego przez łódzki oddział „Paxu”
(„Łódzka Wiosna Poetycka”) w latach 1959–1975.
W roku 1985 we wstępie do tomu W orbicie literatury, teatru i kultury naukowej
pisała:
[...] Instytutowi Wydawniczemu „Pax” zawdzięczam edycję dziesięciu moich książek. A jest to połowa mojego książkowego dorobku naukowego po II wojnie światowej [...], z tym że zasługa wydania tej
drugiej połowy przypada aż trzem oficynom wydawniczym. Wobec tego stanu rzeczy jakże autorce nie
pokłonić się ze szczególną wdzięcznością Instytutowi Wydawniczemu „Pax” w trzydziestolecie żywych
wielorako i serdecznych z nim stosunków? Jakże mu nie podziękować, że wyciągnąwszy ongi do mnie
rękę, brał pod uwagę, ze swego ideowego punktu widzenia, raczej moją postawę i poglądy niż charakter
mojej specjalności naukowej [...]. A może Instytut dostrzegł w moich pracach jakżeż ważny z jego punktu widzenia aspekt historyczny [...] oraz moją wierność empirii jako bazie badawczej i jako podstawie
do uogólnień, mniej lub bardziej zuniwersalizowanych. A może zauważył z pewnym zadowoleniem, iż
mój wybór materiału literackiego do badawczych dociekań padał często na twórczość wielkich sztuką
i wielkich duchem artystów. W obrębie literatury polskiej takich jak Mickiewicz, Słowacki, Krasiński,
także Norwid i Kochanowski, a zwłaszcza ostatnio – Wyspiański. W obrębie literatury francuskiej takich
jak Pascal, Hugo i wielu innych [...], w obrębie literatury niemieckiej na takich jak Schiller i Goethe.

„Pax” nie narzucał tematów swoim autorom, nie ograniczał ich swobody twór-
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czej, a publikacje, zwłaszcza te tłumaczone na polski były – na tle państwowych
wydawców pod okiem cenzorów – cennym wzbogaceniem recepcji literatury światowej. A czy ważne książki Skwarczyńskiej, tworzone regularnie przez cały okres
pracy akademickiej, miały pozostawać w rękopisach?! Próby współpracy z innymi
wydawnictwami nie dawały dobrych rezultatów. Wspomniałem już, jak jej ważną
6-tomową pracę publikowało na raty Wydawnictwo Literackie przez 20 lat!
Na początku lat osiemdziesiątych, jeszcze za życia Pani Profesor, a z inicjatywy
dr. Jacka Zaorskiego, polonisty-wykładowcy UŁ i jednocześnie dyrektora Wydawnictwa Łódzkiego, podjęliśmy się z dr Danutą Szajnert opracowania i przygotowania do druku reedycji trzech tomów Wstępu do nauki o literaturze, które wychodziły przed laty w „Paxie” (tomy 1–2 w r. 1953, a tom 3 w r. 1965). Należało uzupełnić
przypisy, zrobić korekty całości, a w pierwszym tomie wyrzucić wszelkie wstawki
o stanowisku marksistów, wyraźnie wymuszane na autorce. Te skreślenia były
łatwe, ale też nie miały absolutnie żadnego wpływu na tok wykładu. Od razu było widać, że Pani Profesor dopisywała je „na życzenie”. Pierwsze dwa tomy przygotowaliśmy nawet dość szybko, pracując usilnie przez parę tygodni, trzeci tom
w istocie rzeczy nie wymagał specjalnych korekt. Wszystkie nasze działania konsultowaliśmy oczywiście z Panią Profesor, która w zasadzie – jak to się mawia – dała
zielone światło dla naszych korekt i redakcyjnych decyzji. Dziś jednak nie bez
wątpliwości zastanawiam się, czy był to dobry pomysł, aby „poprawiać historię”.
Może dobrze się więc stało, dla wszystkich zainteresowanych, że okoliczności (brak
pieniędzy i upadek wydawnictwa) zadecydowały ostatecznie, iż projekt nie doczekał
się realizacji.
Nie będę tu rekonstruował albo interpretował światopoglądu Pani Profesor, bo
też nigdy się z tymi sprawami nie obnosiła. A przecież z tak poharataną tragicznie przez ten ustrój biografią – własną i całej rodziny – mogła głęboko nienawidzić
wszelkich odmian radzieckiego, stalinowskiego komunizmu. Musiała się zetknąć
wtedy pośrednio w swoim kresowym życiu z najgorszymi, zbrodniczymi reżimami i ideologiami, które wywoływały wówczas dwa pogromy antysemickie we Lwowie (w czasie walk wyzwoleńczych w r. 1918 i w 1941, tuż po wkroczeniu Niemców),
w innych kresowych miasteczkach i większych zbiorowiskach w latach 1918–1919
(Pińsk – 38 ofiar, Wilno – ponad 60 ofiar, Mińsk – 31 ofiar, Lida – 39 zabitych,
Żytomierz – 58 zastrzelonych). Musiano także w domu starosty rozmawiać o bratobójczych walkach o Lwów między sąsiadami polskimi i ukraińskimi, potem
o skrajnie antyhumanistycznych ideologiach rodzącego się hitleryzmu i komunizmu, o ofiarach na polskich i ukraińskich Kresach. Skwarczyńska nie ugięła się też
faktycznie w latach realnego socjalizmu. Siedziała z nami i ze studentami na znak
solidarności przez większą część nocy podczas strajku okupacyjnego w łódzkiej
bibliotece uniwersyteckiej w marcu 1968. Pomogła Zdzisławowi Jaskule, młodemu
poloniście i poecie, relegowanemu z UŁ, ukończyć studia na KUL-u. Solidaryzowała się również z uczonymi, którzy zwalniani decydowali się na emigrację. Wspierała ich opiniami i pisemnymi rekomendacjami. Pamiętam, jak Panią Profesor
odwiedził Samuel Sandler, który emigrował z Polski w 1969 roku.
W lipcu 1946 jako jedna z bardzo nielicznych polskich inteligentek bardzo
dramatycznie komentowała w „Tygodniku Powszechnym” (1946, nr 3) pogrom
kielecki, podczas którego zamordowano 41 mieszkańców pochodzenia żydowskiego:
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Mord kielecki wstrząsnął nami do dna, tym bardziej – powiedzmy sobie szczerze – że nas zaskoczył.
Zaskoczył tym, że to w ogóle mogło się stać. Bo ostatecznie każdy wie, że nawet w najwyżej stojącym
społeczeństwie mogą się trafić głupcy, szaleńcy czy zbrodniarze, ale jak się ustosunkować do faktu, że
na ludzi spokojnych, straszliwie dopiero co skrzywdzonych przez czasy, któreśmy przeszli – rzuca się
z rewolwerami i rurami od kaloryferów rozwścieczony tłum. Że rzecz rozgrywa się nie w jakimś kwadransie podniecenia, ale przez sześć godzin, a więc w czasie wystarczającym do opamiętania. [...] Żydzi
w Polsce są i nadal będą pod opieką naszej chrześcijańskiej i polskiej kultury. Wara od nich obcym,
złym siłom, wara naciskowi głupoty i zbrodni.

W oskarżeniu tym nie wspominała swoich obserwacji i doświadczeń wyniesionych z uniwersyteckich lat lwowskich. A kalendarium Dwudziestolecia międzywojennego tego miasta to nieustanne pasmo utarczek, napaści i sytuacji pogromowych.
Dosłownie – nie było we Lwowie tygodnia (zwłaszcza w latach trzydziestych) bez
masowych antysemickich demonstracji studentów z organizacji endecko-korporacyjnych i narodowych, bez bojówkarskich wystąpień z żądaniami wprowadzenia na
tamtejszych uczelniach rygorów numerus clausus, bez wymuszania getta ławkowego lub całkowitego zamknięcia uczelni wyższych dla Żydów (numerus nullus). Te
antysemickie demonstracje przeradzały się nader często w pałkarskie bójki po całym
mieście, w napaści na sklepy żydowskie i w inne sytuacje pogromowe, kończące się
niekiedy ofiarami śmiertelnymi. Owszem, przeciw nim reagowały po wielekroć władze uczelniane, także rektorzy, zamykając nieraz tymczasowo uniwersytet, interweniowała przeciw antyżydowskim burdom również policja, ale w istocie rzeczy nie
na wiele się to zdało. Takie sytuacje trwały aż po lata trzydzieste.
Kulminacja antyżydowskich akcji nastąpiła w UJK w latach 1937–1939. Kiedy rektor Kulczyński
jako jedyny w Polsce odważnie przeciwstawił się wprowadzeniu oficjalnie getta ławkowego, rozwścieczeni studenci podjęli protesty na niespotykaną wcześniej skalę.

– rekonstruuje te wydarzenia wspominany już Mariusz Chrostek w monografii
Złote lata polonistyki lwowskiej (1919–1939):
Nasiliły się bójki, burdy, walki w murach uczelni i na ulicach, przeprowadzanie tzw. dni bez Żydów,
czyli uniemożliwienie im wstępu na teren uniwersytetu. Wybijano szyby i demolowano żydowskie lokale, dochodziło nawet do pobić personelu uczelni [...]. Pod naciskiem i groźbą jeszcze większej przemocy
senaty wszystkich trzech uczelni wprowadziły 7 stycznia 1938 roku getto ławkowe. Dla młodzieży antysemickiej ten krok okazał się niewystarczający. Powrócili do zasady numerus nullus, którą już od
stycznia zaczęli uskuteczniać siłą, wpadając dużymi grupami na wykłady, bijąc w obecności profesorów
żydowskich studentów i przemocą usuwając ich z sal.

Niedawno zmarła Zenona Macużanka, działaczka zetempowska, studentka
filologii, która wraz ze swoimi młodymi poplecznikami w czerwonych chustach
chciała wyrzucić prof. Stefanię Skwarczyńską z Uniwersytetu Łódzkiego na początku lat pięćdziesiątych. Na szczęście ówczesny rektor UŁ, prof. Jan Szczepański
(1913–2004), odważnie do tego nie dopuścił. Katedra została wprawdzie zawieszona, ale Profesor pozostała w składzie pracowników UŁ. Po latach podobno pani
Zenona łasiła się z przeprosinami i – jak znam Panią Profesor – zapewne uzyskała
przebaczenie, „naprawiała” więc swoje błędy (jakby można je było naprawić!) peanami i okładkami z portretem Pani Profesor w „Nowych Książkach” (Macużanka
była ich redaktorem naczelnym).
Pani Profesor odchodziła na emeryturę w r. 1973 (w tym roku kończyła 70 lat).
Nie wiem, czy obowiązywały wtedy na ten temat rygorystyczne przepisy i czy mogła
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jeszcze pracować. Nie pamiętam też, czy o tym szczegółowiej rozmawialiśmy. Ale
już kilka miesięcy przed ostatnim rokiem akademickim, kiedy w miejsce katedry
został powołany Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu z trzema katedrami (o co
Pani Profesor pod koniec swojego urzędowania usilnie zabiegała), mówiło się, że jej
obowiązki dyrektora instytutu przejmie prof. Lewicki. Pojawiło się też przy okazji
nowe stanowisko do objęcia – zastępca dyrektora. I prof. Lewicki już ze mną na ten
temat rozmawiał. Pani Profesor chciała jednak, abym został przy literaturoznawstwie, obawiała się może, że pełniąc nową funkcję zmienię specjalność naukową.
To według niej nie mogło się zdarzyć. Ale sytuacja – by tak rzec – rozwiązała się
sama. Bo oto wyraźniej zarysował się projekt mojego wyjazdu do Francji, w którego ramach miałem objąć na którymś z tamtejszych uniwersytetów obowiązki lektora i wykładowcy języka polskiego. Z takiego trzyletniego pobytu na uczelni w Lyonie
wrócił właśnie dr Świontek i bardzo przekonująco namawiał mnie na podobny
wyjazd. Pani prof. Skwarczyńska – jak się zorientowałem – była dosyć niechętna
pomysłom takich podróży, zwłaszcza dłuższych, bo uważała, że to opóźni przygotowanie habilitacji i moją dalszą przyszłość naukową. A bez jej poparcia wyjazd był
trudny do zrealizowania. Jednakże w obliczu zmian personalnych, które rysowały
się w chwili, gdy przechodziła na emeryturę, uznała, że lepiej będzie, abym wyjechał,
niż abym pełnił funkcję zastępcy dyrektora.
Gdy 30 IX 1973 Pani Profesor przeszła na emeryturę, jej obowiązki przejął Lewicki i ostatecznie to Sławek Świontek podjął się funkcji zastępcy dyrektora, a ja
w listopadzie 1974 wyjechałem z błogosławieństwem Pani Profesor na lektorat do
normandzkiego Caen, na tamtejszy uniwersytet. Pisywaliśmy potem do siebie przez
całe miesiące uprzejmie i serdecznie. Pani Profesor, sama kiedyś nauczyciel akademicki romanistyki, wciąż była wielce zainteresowana tym, co oglądałem, co we
Francji czytałem z kręgu awangard literackich XX wieku, w którym literatura francuska odegrała tak istotną rolę. To tam wtedy we Francji rodził się projekt rozprawy
habilitacyjnej na ten temat. Pani Profesor akceptowała ów pomysł (co i raz musiałem
składać sprawozdanie z postępów nad książką) i po latach była jednym z recenzentów mojej habilitacji w 1986 r. w Uniwersytecie Łódzkim wraz profesorami Januszem
Sławińskim, Stanisławem Jaworskim i Aliną Kowalczykową. Wymogła te obowiązki
recenzyjne na powołanej przez Radę Wydziału komisji habilitacyjnej, bo w przepisach
mowa była o warunku trzech recenzji, a poza tym jako recenzent mojego doktoratu
raczej już nie powinna recenzować habilitacji. Ale mimo choroby i złego samopoczucia bardzo chciała wziąć udział w moim kolokwium. I tak też się stało. Moja żona
organizowała logistykę przejazdu Pani Profesor na uniwersytet i z powrotem.
Tuż przed odejściem na emeryturę Pani Profesor porządkowała sprawy organizacyjne i naukowe katedry. Ogłosiła olbrzymie skontrum wszelkich spraw, od biblioteki zaczynając, a na sprawach administracyjnych kończąc. Uczestniczyłem
oczywiście w tym kontrolnym spisie książek, mebli i przyborów biurowych, kiedy
trzeba było wszystko policzyć i ustalić sposób oraz miejsce składowania. Żmudna
to była praca i Pani Profesor, dostrzegając moje znużenie, a i pewnie brak entuzjazmu, oceniła: „Niechaj się pan, panie Grzesiu, nie ociąga, przecież wszystko to
kiedyś pan po mnie przejmie!” „Tak – stwierdziłem, niezbyt się nad tym zastanawiając – może za 20 lat...” Obyło się bez komentarza, a ja rzeczywiście równo po
20 latach objąłem, na więcej niż 10-lecie, kierownictwo instytutu, który przemia-
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nowaliśmy później na Instytut Kultury Współczesnej z siedzibą w pięknie odrestaurowanym i przydzielonym nam przez ówczesnego rektora, prof. Wiesława Pusia,
Pałacu Biedermanna.
Dobrze się stało, że w którymś momencie – choć, moim zdaniem, było to znacznie za późno – łódzka Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych
zdecydowała się przygotować film dokumentujący osobę i dokonania Pani Profesor.
Choć byłem konsultantem jego twórcy, Zygmunta Skoniecznego (czego ślad pozostał
w czołówce), który tuż przed nieodległą śmiercią Pani Profesor zrealizował obraz
Stefania Skwarczyńska – szkic do portretu uczonej, nie mogę tego filmu dobrze
ocenić. W swoim ciasnym mieszkaniu, wypełnionym książkami i dokumentami
wieloletniej pracy, Pani Profesor siedząc przy biurku, opowiada o sobie i swojej
pracy. Najbardziej wzruszający moment filmu to wspomnienie jej młodszej, wielce
utalentowanej córki Joanny (1935–1948), która wraz z innymi harcerkami zginęła
18 VII 1948 w katastrofie na jeziorze Gardno. Pani Profesor czyta przed kamerą
poruszający tren, napisany w głębokim żalu po utracie dziecka.
Jeszcze raz oddam głos Kazimierzowi Kutzowi, przebywającemu wtedy nieopodal Łeby, w pobliżu jeziora Gardno, na którym podczas nagłej burzy z piorunami
rozegrała się ta tragedia. Gdy Pani Profesor po wakacjach przyszła na swój pierwszy wykład, Kutz zobaczył ją „siwiuteńką”, „jej twarz ściągnięta była grymasem
bólu, w oczach tliło się cierpienie”.
Osiwiała w jedną noc, dopadła ją przedwczesna starość, ale pod tą tragiczną przemianą prześwitywała wielka uroda. Musiała być piękną istotą z wołyńskich Kresów, ze starego rodu, bo takie się tam
rodziły. Działa na mnie hipnotycznie i przez to, jak znosiła swoją tragedię. Moje utajone [...] stendhalowskie stygmaty karmiły się wtedy tą genialną panią.

W gabinecie Pani Profesor przez całe lata stał okrągły stolik z fotografiami
i drobiazgami Joanny, taki komemoracyjny ołtarzyk, kreujący symbol jej istnienia
oraz stałej obecności w pamięci bliskich. A ja dopiero po latach poznałem początki – można rzec – kariery teatralnej Joanny (Janusi) w tajnych przedstawieniach
lwowskiego teatru działającego podczas wojny pod egidą Bronisława Dąbrowskiego.
Dziewczynka zagrała Lilusię w sztuce Ich czworo Gabrieli Zapolskiej i Isię w Weselu Stanisława Wyspiańskiego. Po „premierach” na strychu probostwa kościółka
pw. św. Zofii widzowie obejrzeli jeszcze kilka spektakli.
A Joannę w teatrze widzowie zobaczyli znów już po wojnie (też w roli Lilusi)
w Ich czworo w Łodzi w r. 1946, kiedy Teatr Kameralny wystawiał Zapolską. Do
dzisiaj jej mogiła, pośród innych grobów harcerskich koleżanek na Starym Cmentarzu w Łodzi, jest stałym miejscem modlitw i smutnych adoracji odwiedzających.
Skonieczny zrobił zbyt krótki film, bez szkicowego scenariusza, nazbyt zdawkowy, aby objaśnić ogromny dorobek Uczonej i dramatyczne koleje życia jej bliskich
i jej samej. Dobrze jednak, że taki film istnieje, można w nim bowiem zobaczyć
wielką postać polskiej humanistyki. Do rozlicznych jej zaszczytów dodajmy jeszcze,
że w r. 1981 Uniwersytet Łódzki nadał jej – absolwentce i doktorowi Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie – tytuł doktora honoris causa. Nie powtarzam już – za
biogramami, które można znaleźć w Wikipedii, Polskim słowniku biograficznym,
Britannice, Encyklopedii PWN itd. – informacji o licznych nagrodach (ministerialnych, miejskich i uniwersyteckich), o tytułach, wyróżnieniach, medalach i wyrazach
uznania.
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Myślę, że z zamiarem realizacji filmu o Skwarczyńskiej nosił się i Grzegorz
Królikiewicz. Poznałem go jeszcze w czasach studenckich – jego i moich. Trochę też
z nim współpracowałem przy jego pierwszych próbach studencko-teatralnych,
a także kiedy jako pracownik Telewizji Polskiej i szef Teatru Faktu przygotowywał
serial o charakterze sagi rodzinnej, z fabułą rozpiętą między okresem rozbiorów
a 1918 rokiem. Ponadto, już jako dyplomowany i znany reżyser filmowy, w połowie
lat siedemdziesiątych (za mojej wicedyrektury i z mojej inicjatywy) przez semestr
prowadził u nas w katedrze zajęcia z analizy dzieła filmowego, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem. To wtedy powstał i zaczął być realizowany projekt
Królikiewicza tzw. złotej serii analiz dzieł filmowych (ukazało się kilkanaście tomów).
Zajęcia z analizy przez kilka lat odbywały się potem w szkole filmowej; Uniwersytet Łódzki ze swoimi rygorami dydaktycznymi nie potrafił zaakceptować ich
niekonwencjonalnego trybu tych zajęć. W roku 1988 przygotował Królikiewicz film
„dokumentalny” Wiesz, jak jest, który miał ukazywać sylwetkę i dokonania prof.
Lewickiego. Właściwie był to jednak zespół etiud-ćwiczeń realizacyjnych bez widocznego planu i scenariusza, w którym fantom Lewickiego (Profesor już wtedy nie
żył) jest tylko pretekstem do zarysowania paru niejasnych intencji i montażowych
eksperymentów. Może więc dobrze, że film o Skwarczyńskiej nie powstał. Natomiast
Królikiewicz jako szef zespołu „Aneks” zwracał się do Pani Profesor z prośbą o analizę – z jej punktu widzenia – scenariusza do filmu będącego adaptacją powieści
Stefana Żeromskiego Promień. Czytając tę analizę, mam wątpliwości, czy w jakikolwiek istotny sposób wpłynęła ona na kształt filmu, wyreżyserowanego ostatecznie
przez Krzysztofa Sowińskiego w 1982 roku. Nb. Skwarczyńska była też konsultantką filmu o Jerzym Zawieyskim. A Królikiewicz nie odważył się – jak sądzę – robić
filmu o niej samej.
Instytut – po latach jakby akcentując „eksperyment łódzki”, wiążąc badawczo
(wedle idei Szefowej) filmoznawstwo i teatrologię z nauką o literaturze – występował
jeszcze z sukcesem do władz uniwersytetu o tytuły doktorów honoris causa dla
Kazimierza Dejmka, Andrzeja Wajdy, Janusza Sławińskiego, zaznaczając swoje
badawcze i dydaktyczne specjalności, a także dla Amosa Oza, wybitnego pisarza
żydowskiego z Izraela, niejako podkreślając jego związki z Łodzią – kibucowymi
rodzicami-opiekunami młodego Amosa byli bowiem Żydzi o łódzkich genealogiach.
Jak wspomniałem, Pani Profesor otrzymała w 1945 r. swoje pierwsze skromne
lokum w Łodzi przy ul. Julianowskiej 22, dopiero w październiku 1964 przeniosła
się do trzypokojowego mieszkania nr 18 z maleńką kuchnią i łazienką, na pierwszym
piętrze w bloku przy ul. Narutowicza 79, wybudowanego dla pracowników UŁ. Tam
pracowała i żyła wraz z mężem i Wiktunią, która była nianią obu córek (jeszcze
z czasów Dąbrówki!) na prawach członka rodziny, do ostatnich swoich dni. Pod
nowym adresem każdy z domowników miał własny pokój. W największym bytowała Pani Profesor; był on miejscem pracy z dużym biurkiem, regałami, ale także
sypialnią ze stylowym łóżkiem oraz salonikiem z fotelem i okrągłym stolikiem, gdzie
przyjmowała gości. Było ciasno, lecz ze względu na niektóre, zapewne lwowskie
meble, stylową komódkę, takiż zegar, wiszącą szafkę, stolik z pamiątkami po młodszej córce (o czym wspominałem), kobierzec nad łóżkiem i duży, wygodny fotel Pani
Profesor – mieszkanie to miało charakter nobliwy i uroczysty. Na dużym biurku
mnóstwo teczek, aktualnych dokumentów i listów, komplet „Zagadnień Rodzajów
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Literackich”, wysłużona maszyna do pisania, którą trzeba było wspomagać licznymi korektami. Wszędzie dziesiątki zdjęć rodzinnych z różnych okresów, na honorowym miejscu zaś pośród książek portret Juliusza Kleinera. Na ścianach kilka
olejnych portretów rodzinnych z przeszłości. Mieszkanie często było zadymione, bo
Pani Profesor rzuciła palenie dość późno. Swój pokoik z wysokim łóżkiem miała
niania – staruszeczka Wiktunia, a u pana pułkownika ważnym meblem były, oprócz
łóżka, biurko z regałami obok, wypełnionymi książkami o tematyce historyczno-wojskowej. Wielokrotnie bywałem w tym mieszkaniu („Wiktuniu, proszę kawę dla
pana doktora!” – wołała Pani Profesor), zwłaszcza po swoim doktoracie i później
podczas naszych prac w Komisji Poetyki Komitetu Slawistów i obowiązków redakcyjnych związanych z „Zagadnieniami Rodzajów Literackich”. Przy kawie lub herbacie i jakimś ciasteczku odbywały się też konsultacje doktorskie, habilitacyjne
i wszelkie inne spotkania. Tam Pani Profesor przyjmowała gości z Polski i gości
zagranicznych z całego świata. Tam również byłem świadkiem śmierci Wiktuni,
któregoś mroźnego, śnieżnego lutowego popołudnia 1981, kiedy podczas wizyty
wezwany do niani pilnie doktor pogotowia stwierdził jej zgon. W tych trudnych
chwilach, także dla mnie (córka Maria przebywała wtedy służbowo w Warszawie),
pomógł nam ktoś z zaprzyjaźnionej z Panią Profesor rodziny Kononowiczów.
Na jednej ze ścian pokoju Pani Profesor wisiał w złotawej, ale skromnej ramie
średnich rozmiarów portret siedzącej bokiem postaci kobiecej (w planie amerykańskim – aby posłużyć się terminem z poetyki obrazu filmowego) ze złożonymi na
udach rękami, w niebieskiej luźnej sukni. Kobieta o delikatnym profilu i krótkich
rudawociemnych włosach mogła mieć ze 30 lat. Nie śmiałem rozpytywać, kto to.
Potem się okazało, kiedy już byłem u Pani Profesor nieco – by tak rzec – zadomowiony i bardziej odważny w rozmowach, że ten pastel przedstawia właśnie samą
Panią Profesor z lat trzydziestych. Dziś już wiem dokładnie, że narysował go Bolesław Kuźmiński (1880–1976), malarz, pedagog i wojskowy (w okresie międzywojennym dosłużył się stopnia majora wojska polskiego i – jak można przypuszczać –
był przyjacielem podpułkownika Tadeusza, czyli męża Pani Profesor).
Po śmierci Pani Profesor córka – pani Maria Olszewska – przekazała ten portret
mnie. Dałem go do odkurzenia i odświeżenia i poprosiłem, aby zawieszono go w instytucie, w moim dyrektorskim gabinecie w Pałacu Biedermanna. Tak więc była
obecna Pani Profesor w tym gabinecie przez moje ostatnie 15 lat na Uniwersytecie
Łódzkim. Już na emeryturze, podczas jakiejś miłej dla mnie uroczystości w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, postanowiłem przekazać ten portret ówczesnemu prezesowi ŁTN-u, czyli prof. Stanisławowi Liszewskiemu (1940–2016).
Powiesił go był zaraz w swoim gabinecie. Teraz zmienił się prezes, a Pani Profesor,
tak wielce zasłużona dla nauki w Łodzi, dla jej rozmaitych instytucji, jeszcze przez
drugą wojną, także potem dla ŁTN-u, który współtworzyła, jest wciąż zainteresowana – symbolicznie, na portrecie – życiem naukowym naszego miasta.
O starszej córce Pani Profesor, Marii Joannie, po mężu Olszewskiej (1929–2011),
myślałem nawet ostatnio podczas krótkiego pobytu turystycznego w Stanisławowie,
bo tu właśnie, się urodziła. Teraz to Ukraina i Iwano-Frankiwsk, chciałoby się
dodać niepolitycznie – niestety! W okresie międzywojennym Stanisławów był drugim
obok Lwowa ważnym centrum kultury Kresów. Nazywano go „małym Lwowem”!
Miasto Franciszka Karpińskiego, Jana Lama, Stanisława Vincenza, Ireneusza Ire-
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dyńskiego, Tomasza Weissa, Stanisława Frybesa i dzisiejszych znakomitości – Anny
Seniuk i Feliksa Falka. Ale i podobno – prototypu pani Dulskiej!
Tu działała amatorska opera. I oczywiście od końca XIX w. stały teatr z ambitnym repertuarem, w którym zdążyła wystąpić Helena Modrzejewska. Przy ładnej,
słonecznej pogodzie chodziliśmy z żoną po zadbanym, odrestaurowanym mądrze
mieście, gdzie nie rzucają się w oczy sowieckie pomysły urbanizacyjne i gdzie pachnie zewsząd Polską – przynajmniej tak się nam wydawało. Miasto jest przytulne
i kolorowe. Stoi nawet, w nieco zmienionej architekturze, synagoga im. Berka Joselewicza (niestety ze sklepem spożywczym w środku!), stoi pomnik Adama Mickiewicza na placu jego imienia, także kościół, w którym – według Henryka Sienkiewicza – odbywał się pogrzeb pułkownika Michała Wołodyjowskiego, czyli katedra
rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny. Stoi odnowiona wieża międzywojennego stowarzyszenia „Sokół” i modernistyczny ratusz. Także, jak na pocztówce
z epoki, pasaż Gartenbergów!
Ale gdzie teatr, do którego chadzali Skwarczyńscy?! Szukaliśmy długo, aż para
starych, zapewne stanisławowskich polonusów objaśniła nam, że trudno go znaleźć,
bo to teraz budynek filharmonii, ale przebudowy pozwalają dostrzec jego XIX-wieczny kształt (najpierw im. Aleksandra Fredry) i międzywojenny (im. Stanisława Moniuszki, po drugiej wojnie przebudowa). Więc to tutaj, w wielonarodowościowym
Stanisławowie, dwukrotnie w swoim życiorysie, młodziutka Stefania, znalazła się
za mężem, Tadeuszem, kapitanem artylerii konnej, który tu właśnie wraz ze swoją
jednostką stacjonował (od października 1921). Wcześniej młodzi zawarli ślub w Sanoku 5 VIII 1922 (we wrześniu tego roku zmarł, w wieku 65 lat, ojciec Stefanii,
Mieczysław). Jak się wtedy mówiło, te zaślubiny połączyły „dwa wielkie kresowe
rody”. Po 50 latach, dramatycznych przecież i nie wolnych od wydarzeń prawdziwie
tragicznych, obchodzili w Łodzi, w rodzinnej atmosferze, złote gody w swojej parafii w kościele św. Teresy przy ul. Kopcińskiego.
Tematyka konfesyjna, wiary i Boga, pojawia się wyraźniej w – jak go nazywam –
notatniku kazachstańskim (fragmenty opublikowane przeze mnie, jak wspominałem wcześniej, w „Verte”, dodatku do „Gazety Wyborczej”), wypełnionym po części
wypisami z Myśli Blaise’a Pascala (po drugiej wojnie ukazał się ten tom po polsku
w „Paxie” w 1952 r. w przekładzie Tadeusza Boya-Żeleńskiego, ze wstępem Pani
Profesor), a po części próbami dziennika, z którego wynika przekonanie, że wiara
pozwalała przetrwać najtrudniejsze momenty życia.
W Stanisławowie młoda Stefania, pełna pomysłów i idei, zafascynowana teatrem
zaczęła pisać recenzje teatralne, felietony, analizy literackie dla młodzieży i dowcipne artykuły w „Kurierze Stanisławowskim” (wychodził od r. 1890). Napisała
ponad 200 artykułów, parodii literatury polskiej i tekstów publicystycznych, którym
dziś nadalibyśmy miano feministycznych (autorka poruszała problemy emancypacji kobiet kresowych; zredagowała specjalny numer tygodnika „Ziemia Stanisławowska”, zapełniony wyłącznie tekstami kobiet o kobietach województwa stanisławowskiego). Pisywała też felietony o znanych postaciach literatury i sztuki
europejskiej. Nie stroniła przy tym od dydaktyki. Te cechy wymienia ukraińska
badaczka publicystycznej działalności Pani Profesor – dr Olga Ciwkacz z Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, edytorka
niełatwo dostępnych recenzji, artykułów i felietonów Skwarczyńskiej.
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Gdzieś ktoś po latach krytykował te jej recenzje teatralne za dziennikarską
prostotę, nie pamiętając chyba, że „Kurier” był pismem codziennym i popularnym,
i raczej upowszechniał kulturę teatralną, niż interpretował ją z perspektywy teatrologicznej (na to przyszedł przecież czas w dojrzałym pisarstwie Pani Profesor!).
Myślę, że nieodległe od prawdy byłoby stwierdzenie, iż właśnie w Stanisławowie
młoda Stefania rozpoznawała teatr, jego estetykę i historię, tu – by tak rzec – uczyła się teatru, który po latach stał się jej naukową pasją, źródłem koncepcji teoretyczno-estetycznych nazwanych potem „teatralną teorią dramatu”. Teorię tę wyznawali Kazimierz Dejmek oraz – szczególnie – Adam Hanuszkiewicz, przyjaciel
Pani Profesor i adorator jej osoby.
W Stanisławowie Skwarczyńska uczyła również języka polskiego i literatury
(w liceum i gimnazjum sióstr urszulanek) i języka francuskiego w Gimnazjum im.
Elizy Orzeszkowej. I tu właśnie urodziła się 21 IV 1929 Maria Joanna. W Łodzi
mieszka teraz jej córka – Joanna Olszewska, psycholog po studiach na UŁ, wnuczka Ewa i jej syn.
Z pobytu na Ukrainie przywiozłem też stare zdjęcie Kamionki Strumiłowej (w
latach 1772–1918 miasto powiatowe Królestwa Galicji i Lodomerii), nostalgiczne
i wzruszające, z niskimi domami, jakby za mgłą, pustą ulicą i sylwetką wież kościelnych neogotyckiej świątyni Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny... Tam był
starostą Mieczysław Strzelbicki, ojciec Stefanii, tam było też ich rodzinne gospodarstwo. W roku 1908 rodzina przeniosła się do Dąbrówki Polskiej pod Sanokiem,
a pan Mieczysław – głowa rodziny – znów pełnił urząd starosty tym razem w c.k.
Nowym Sączu, aby po przejściu na emeryturę w 1918 r. z całą rodziną osiąść w rodzinnym majątku w Dąbrówce.
Pogrzeb Stefanii Skwarczyńskiej w dniu 3 V 1988 na Starym Cmentarzu w Łodzi zgromadził całe miasto, a i wiele osób ze środowisk uniwersyteckich Polski.
Odbył się w tym samym dniu, w którym po wojnie, w r. 1945, przybyła do Łodzi
z rodziną. Były przemówienia pod sztandarem Uniwersytetu Łódzkiego i wystąpienia, także m.in. ks. prof. Bohdana Bejzego, biskupa wikariusza generalnego diecezji łódzkiej. Ale najwspanialsze i najbardziej wzruszające pożegnanie wygłosił
prof. Jan Trzynadlowski, wychowanek Pani Profesor i kontynuator jej działalności
na wielu akademickich polach. Ksiądz biskup z retoryczną zazdrością popatrywał
i słuchał Trzynadlowskiego, który rzeczywiście – jak pamiętam – w każdej sytuacji,
mniej lub bardziej uroczystej, okazywał wybitny talent oratorski. Tak było i na
pogrzebie Stefanii Skwarczyńskiej, gdzie z nieukrywanym wzruszeniem słuchaliśmy
jego słów.
Pani Profesor została pochowana obok męża, podpułkownika Tadeusza Skwarczyńskiego (zmarł w r. 1978), w istniejącym już grobie. Niedaleko kwatery ze zbiorową mogiłą harcerek tragicznie zmarłych podczas katastrofy na jeziorze Gardno,
a więc również z mogiłą młodszej córki Pani Profesor, czyli Joanny (Janusi). Na tym
samym cmentarzu, w innej jego części, jest też wspólny grób matki Tadeusza, Marii Skwarczyńskiej (Babci Niny; 1873–1963), a także prof. Marii Skwarczyńskiej-Olszewskiej (zm. 2011), i grób niani, przywoływanej już Wiktuni, czyli Wiktorii
Borczyk (zm. 1981), którą pamiętam serdecznie ze wszystkich wizyt u Pani Profesor,
zawsze życzliwie uśmiechniętej, kiedy podawała mi filiżankę herbaty z jakimiś
tartinkami.
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Napisałem przed laty do księgi Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (Pani Profesor była jego współzałożycielem w r. 1946) o roli nauczycieli w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi niewielki artykuł O szkole naukowej Stefanii Skwarczyńskiej. Dzisiaj widzę, przypominając sobie jego treść, że był on nader zdawkowy, że
więcej w nim było podziwu dla ogromu dzieła Uczonej niż argumentów potwierdzających tytułowy zamysł. Cokolwiek by na ten temat powiedzieć, trzeba przecież
przyznać, że jej wykłady, książki, dyskusje podczas seminariów i konferencji nadały nam wszystkim, którzy mogą nazywać się jej uczniami i naukowymi wychowankami, umiejętności badawcze i wiedzę, pożytkowaną następnie przez nas samych
i przekazywaną naszym wychowankom, wypromowanym przez nas magistrom,
doktorom, potem profesorom w niejednej polskiej uczelni.
Pani Profesor opublikowała przed wojną we Lwowie cztery książki: Ewolucja
obrazów u Słowackiego (1925; doktorat), Szkice z zakresu teorii literatury (1932;
tu: O pojęcie literatury stosowanej, Istota improwizacji i jej stanowisko w literaturze,
Próba teorii rozmowy, Wartość treściowa kolorów), Rozwój wątków i obrazów w twórczości Mickiewicza (1934) i Teoria listu (1937).
Tuż po drugiej wojnie ukazały się kolejne publikacje: Z teorii literatury. Cztery
rozprawy (1947; tu: Przemilczenie jako element strukturalny dzieła literackiego,
Geneza i rozwój rodzajów literackich, Struktura świata poetyckiego, Epos a powieść
áessaiñ), Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich (t. 1; tom następny się nie ukazał), Studia i szkice literackie (t. 1–3, 1953; tu 16 studiów publikowanych wcześniej w czasopismach naukowych i księgach pamiątkowych Kleinera i Pigonia). W roku 1954 wyszły dwa tomy Wstępu do nauki o literaturze.
Po przywróceniu działalności Katedry Teorii Literatury na Uniwersytecie Łódzkim zaczęły się ukazywać: Mickiewiczowskie „powinowactwa z wyboru” (1957),
Leona Schillera trzy opracowania „Nie-Boskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji
w Polsce (1959), tom 3 Wstępu do nauki o literaturze (1965); antologia Teoria badań
literackich za granicą (t. 1–2, 1965–1966), Mickiewicza „Historia przyszłości” i jej
realizacje literackie (1964), W kręgu wielkich romantyków polskich (1966). Następnie trzy obszerne zbiory studiów historycznoliterackich, teoretycznych i teatrologicznych: Wokół teatru i literatury. Studia i szkice (1970), Pomiędzy historią a teorią
literatury (1975), W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej (1985).
A w międzyczasie tom Kierunki w badaniach literackich. Od romantyzmu do
połowy XX wieku (1984). I wreszcie kolejne tomy Teorii badań literackich za granicą (t. 3–4, 1974; t. 5–6, 1986). Na koniec jeszcze dwie książki pod redakcją Pani
Profesor: Tadeusza Hollendra, Liryka i satyra (1963; z udziałem prof. Bolesława
W. Lewickiego) oraz „dokument” przewodniczenia Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej MKS, czyli Poetyka i stylistyka słowiańska (1973).
Tu – przywołując te tytuły – chciałem uzmysłowić, jak ogromny dorobek ma na
swoim koncie naukowo-badawczym Stefania Skwarczyńska. Trzeba powiedzieć, że
oprócz wymienionych książek opublikowała ona parę setek rozpraw (znaczną część
powtarzają książki) w czasopismach i periodykach naukowych polskich i zagranicznych po polsku, ale i także w językach obcych, zwłaszcza francuskim i niemieckim, oraz w przekładach na inne języki. Prawdę mówiąc, nie umiałbym opisać
i objaśnić czasu, rytmu oraz intensywności badawczej pracy pisarskiej Stefanii
Skwarczyńskiej. Były okresy, w których ze względu na rozmaite formy współpracy
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w redakcji „Zagadnień Rodzajów Literackich”, Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej i w związku z moimi obowiązkami asystenta i potem adiunkta, często bywałem
w domu u Pani Profesor i – owszem – zawsze widziałem wkręcony w maszynę do
pisania papier. Pani Profesor zawsze była obłożona książkami (pomagał w ich wydobywaniu ze zbiorów biblioteki uniwersyteckiej Pan Pułkownik – mąż), niekiedy
dymił papieros w popielniczce, ale i tak trudno mi tę niezwykłą pracowitość sobie
objaśnić. Bo przecież musiał znaleźć się też czas na dydaktykę, którą Pani Profesor
traktowała z niezwykłą starannością, na wymogi administracyjno-urzędowe (przez
cały okres uniwersytecki pełniła rozmaite funkcje na Wydziale Filologicznym i na
uczelni, także w Łódzkim Towarzystwie Naukowym i w PAN). A ponadto dochodziły do tego regularne obowiązki korespondencyjne, czyli do końca życia wypełniane
nadzwyczaj sumiennie i starannie powinności redaktora naczelnego „Zagadnień
Rodzajów Literackich”, co wiązało się nie tylko z redagowaniem różnojęzycznych
tekstów nadsyłanych do redakcji (która mieściła się wyłącznie w jej mieszkaniu –
jak już pisałem), lecz także z prowadzeniem w tych językach listowego dialogu
z całym światem – od Japonii po Kanadę!
A przecież Pani Profesor opiekowała się bezustannie i rygorystycznie swoimi
doktorantami nie tylko podczas seminariów, ale i podczas konsultacji domowych.
Z jej corocznych sprawozdań widać, jak nadzwyczaj często bywała powoływana na
recenzenta rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków profesorskich!
Recenzje pisywała nie zwlekając, co przy takich okazjach zdarza się nierzadko.
Obserwowałem osobiście, jak któregoś razu w gorączce i z grypą, leżąc w łóżku,
z termometrem pod pachą, szkicowała tekst recenzji awansowej dla pewnego wrocławianina, autora rozpraw i książek o Witkacym („bo wiem – tłumaczyła – jakie to
jest ważne dla jego pracy na uczelni”).
Teksty naukowe Stefanii Skwarczyńskiej, zwłaszcza te w wydaniach książkowych, od samych lwowskich przedwojennych początków były dostrzegane i – by
tak powiedzieć – regularnie recenzowane. W latach trzydziestych jej cztery książki
doczekały się recenzyjnych opisów Mieczysława Giergielewicza, historyka i teoretyka literatury, dyrektora literackiego wydawnictwa Gebethner i Wolff, ale też Janiny Kulczyckiej, Manfreda Kridla, Zofii Szmydtowej, Karola Irzykowskiego, Piotra
Grzegorczyka i Eugeniusza Sawrymowicza. Po drugiej wojnie dostrzegli jej prace
Kazimierz Budzyk, Manfred Kridl (już w USA), Artur Hutnikiewicz i Juliusz Kleiner,
ale dopiero po 1956 r. i zwłaszcza po powrocie Pani Profesor na Katedrę Teorii Literatury liczba wypowiedzi o jej dokonaniach i omówienia książek wyraźnie wzrosła.
Pośród czytelników i recenzentów znajdujemy nazwiska Samuela Sandlera, Zdzisława Libery, Jarosława Iwaszkiewicza, Romana Taborskiego, Aliny Witkowskiej,
Marii Jasińskiej, Zofii Stefanowskiej, Stanisława Witwickiego, Edwarda Balcerzana,
Lecha Sokoła, Stanisława Dąbrowskiego, Henryka Markiewicza, Jana Trzynadlowskiego, Konrada Górskiego i Jerzego Starnawskiego. Pojawiają się też recenzje za
granicą – w Kanadzie i we Francji. Wzrasta ich liczba w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych, choć pewnie nie tak, jak należałoby oczekiwać, biorąc pod
uwagę rangę badań Pani Profesor.
Nigdy nie słyszałem jakichkolwiek jej komentarzy na ten temat. Raz, po publikacji książki Stanisława Dąbrowskiego Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej.
Próba analizy i krytyki (Gdańsk 1974), odważyłem się zapytać o ocenę tej obszernej

GRZEGORZ GAZDA

Profesor Stefania Skwarczyńska. Subiektywna próba biografii

215

pracy (liczącej 317 stronic!). Pani Profesor zrobiła minę, jakby pierwszy raz o niej
usłyszała, więc nie bardzo wie, o co chodzi, i bez komentarza machnęła ręką. Do
dziś nie wiem, co to miało znaczyć: czytała i miała do niej stosunek krytyczny, czy
też dopiero ode mnie się dowiedziała, że takie dzieło istnieje...
Rok po śmierci Pani Profesor, z inicjatywy prof. Stanisława Kaszyńskiego, zorganizowaliśmy w łódzkim Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Filmu sympozjum
naukowe poświęcone jej twórczości naukowej. W jakiś czas potem wyszła książka
Stefania Skwarczyńska – uczony, nauczyciel, wychowawca, z wypowiedziami
uczestników sympozjum (zob. wykaz źródeł na końcu tego tekstu). Prof. Henryk
Markiewicz, uczestnik sympozjum i autor jednego z tekstów zawartych w książce,
napisał:
Gdy dziś próbujemy ogarnąć i określić całość jej naukowego dorobku, pierwszym wrażeniem musi
być podziw i onieśmielenie. Liczba publikacji Skwarczyńskiej sięga 500 pozycji. Jest to duża liczba, ale
bynajmniej nie wyjątkowa. Pamiętać trzeba, że mieści się w tej liczbie aż 17 własnych książek. Najistotniejsze zaś to, że są wśród nich przedsięwzięcia fundamentalne, zakrojone z wielkim rozmachem,
a wykonane ze szczegółowością niezwykłą, nieraz przewyższające inne opracowania w swoim rodzaju.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że Wstęp do nauki o literaturze, prawda, że nie zakończony, ale [...]
mieści w sobie niemal całość teorii dzieła literackiego [...], a tom III wytrzymuje do dziś porównanie
z innymi opracowaniami ogólnych problemów genologii. Daleko pozostawia za sobą zagraniczne ujęcia
systematyka głównych kierunków badań literackich [...]. Osiągnięcia te tym bardziej należy podziwiać,
że dokonane zostały na rozległych obszarach humanistyki i wielokrotnie mają walor naukowego pionierstwa. Była przede wszystkim teoretykiem literatury, dokładniej można powiedzieć – chronologicznie
pierwszym polskim uczonym skoncentrowanym przede wszystkim na teorii literatury. Zainicjowała
również badania nad historią kierunków literaturoznawczych [...]. Uprawiała również nowoczesną
komparatystykę [...]. Ale i w dziedzinach tradycyjnie uprawianych penetrowała Skwarczyńska nowe
problemy i tematy. [...] Nowatorskie cechy miała przede wszystkim koncepcja literatury ogarniająca
wszelkiego typu sensowne wypowiedzenia językowe.

Te charakterystyki dopełniają i inni autorzy książki: Irena Sławińska podsumowuje osiągnięcia badawcze Pani Profesor w zakresie historii i teorii dramatu
i teatru, a Maria Janion – studia z zakresu „wewnętrznej historii poezji polskiej”,
stwarzające „metodologie badań nad obrazem literackim”. Tu tylko jedna uwaga:
nie przyznamy dzisiaj racji Sławińskiej, która większość swego tekstu poświęciła
krytycznej polemice z teatralną teorią dramatu Skwarczyńskiej. Po 30 latach od
czasu, gdy powstał tekst Sławińskiej, najwyraźniej widzimy – obserwując dominujące współcześnie praktyki inscenizacyjne, estetykę współczesnego teatru i poszukiwania twórcze artystów teatru – że we wszystkich polemikach i sporach rację
miała właśnie Stefania Skwarczyńska, choć wtedy była raczej osamotniona w swoich badawczych stwierdzeniach, iż miejsce dramatu jest nie w obszarach literatury, ale wśród sztuk wielotworzywowych.
Łódź, styczeń 2020
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PROFESSOR STEFANIA SKWARCZYŃSKA AN ATTEMPT AT SUBJECTIVE BIOGRAPHY
The paper is constructed from three partially concurrent parts, namely from a biography of Stefania
Skwarczyńska—a distinguished literary theoretician and historian, then from history of Chair of Literary Theory, University of Łódź, which in the year 2020 celebrated its 75th anniversary, and ultimately
from the life of Grzegorz Gazda, Skwarczyńska’s close co-worker, continuator of the many of her research
and editorial initiatives. The sketch documents Skwarczyńska’s achievements and those of her alumni
and students, making indebted gratitude of memory the main source of knowledge.
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REYMONT W UJĘCIU KULTUROZNAWCZYM
M a ł g o r z a t a L i t w i n o w i c z - D r o ź d z i e l, ZMIANA, KTÓREJ NIE BYŁO. TRZY
PRÓBY CZYTANIA REYMONTA. (Recenzenci: Anna Janicka, Magdalena Piotrowska.
Indeks: Małgorzata Pilecka). (Warszawa 2019). Wydawnictwo „Neriton”, ss. 264.
W środowiskach medycznych znane jest powiedzenie upowszechnione za sprawą
serialu Dr House: „Kiedy słyszysz tętent kopyt, spodziewaj się koni, nie zebry”. Ma
ono – najkrócej mówiąc – podpowiadać lekarzom, że najprostsze diagnozy są z reguły najtrafniejsze. I że zanim potraktuje się gorączkę i ból mięśni jako objaw egzotycznej dengi („zebra”), warto wziąć pod uwagę zwykłe przeziębienie („konie”). Negatywną konsekwencją stosowania tej zasady jest jednak popadanie w zawodową
rutynę, niedostrzeganie, że pospolite dolegliwości są czasem symptomami rzadkiej
choroby.
Przy lekturze książki Małgorzaty Litwinowicz-Droździel nieustannie myślę o tych
dwóch aspektach popularnej medycznej formuły: o dobrych i złych stronach zarówno najbardziej oczywistych, jak i najdalej idących skojarzeń.
Gdyby powiedzenie o koniach i zebrze wykorzystać na gruncie badań literackich
nad Młodą Polską, to w dużym uproszczeniu brzmiałoby ono tak: „Kiedy słyszysz
»Reymont«, spodziewaj się epickiej zdolności odtwarzania rzeczywistości, utrzymanej w konwencji realistyczno-naturalistycznej”. W dziełach Władysława Stanisława
Reymonta widzimy to, do czego latami przyzwyczajali nas historycy literatury,
głównie autorzy ujęć podręcznikowych1, i co wydaje się typowe bądź charakterystyczne dla jego pisarstwa – m.in. ludową (a jednocześnie uniwersalistyczną, choć
pozostającą w obrębie uniwersum chrześcijańskiego) wizję świata i człowieka, zainteresowanie zbiorowością, antyurbanizm2.
1

2

Zob. fragmenty poświęcone Reymontowi w podręcznikach J. K r z y ż a n o w s k i e g o Neoromantyzm
polski 1890–1918 (Wrocław 1963), M. P o d r a z y - K w i a t k o w s k i e j Literatura Młodej Polski
(Warszawa 1992), A. H u t n i k i e w i c z a Młoda Polska (Warszawa 1994).
Na temat wizji świata i człowieka piszą m.in. M. R z e u s k a („Chłopi” Reymonta. Warszawa
1950), S. L i c h a ń s k i („Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta. Warszawa 1969), F. Z i e jk a (wstęp w: W. S. R e y m o n t, Chłopi. Oprac. F. Z i e j k a. T. 1: Jesień. – Zima. Wrocław 1991.
BN I 279), T. Ś w i ę t o s ł a w s k a (Rok liturgiczny w tetralogii „Chłopi” Władysława Stanisława
Reymonta. W zb.: Władysław Stanisław Reymont. Tradice – současnost – recepce. Red. M. B al o w s k i, J. R a c l a v s k á. Ostrava 2001), L. T a t a r o w s k i (Człowiek – kultura – sacrum.
O „Chłopach” Reymonta. Wrocław 2002).
O zainteresowaniu zbiorowością zob. m.in. K. W y k a, Reymont, czyli Ucieczka do życia. Oprac.
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W ostatnio publikowanych wieloautorskich monografiach dotyczących Reymonta podejmowane są próby polemiki z tymi utrwalonymi schematami myślenia
lub próby łagodzenia ich kategoryczności. Próby nie zawsze udane – może dlatego,
że okazjonalne, rocznicowe, nie zaś inicjowane w ramach długoletnich projektów
naukowo-badawczych. Pokłosiem roku 2000, ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „Rokiem Reymontowskim” (z okazji 75 rocznicy śmierci pisarza),
jest kilka niedużych tomów pokonferencyjnych 3. Portret Reymonta nowego czy
„innego” (jak głosi tytuł jednego z tomów) trzeba składać z ułamków, z pojedynczych
szkiców (m.in. Danuty Knysz-Tomaszewskiej, Dariusza Trześniowskiego, Marka
Kochanowskiego), większość bowiem – by posłużyć się słowami Anety Mazur z recenzji ostrawskiego zbioru artykułów o Reymoncie – rozczarowuje: „wydaje się, że
historycy literatury w niewielkim stopniu potrafią dzisiaj rozszerzyć znany, utrwalony tradycją obraz twórczości pisarza”4. Więcej świeżych koncepcji interpretacyjnych przynosi obszerny tom „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta
zmagania z myślą i formą, który zbiera referaty z konferencji zorganizowanej przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla uczczenia 90 rocznicy śmierci pisarza5. Przekonująco argumentowane są tam tezy o zainteresowaniu Reymonta modernistyczną podmiotowością, o niedostrzeganej dotąd w Ziemi obiecanej
schopenhauerowskiej nudzie, o intertekstualnych mikrośladach (W. Szekspir),
o możliwych filiacjach (G. Simmel, R. Eucken), wyraźnych związkach międzytekstowych (Reymont–Przybyszewski, Reymont–Miciński, Reymont–Przesmycki).
Książka Litwinowicz-Droździel wpisuje się w ten nurt poszukiwania nowych
możliwości interpretowania dzieł Reymonta, poddawania ich niestereotypowym
odczytaniom, choć – co autorka deklaruje już na wstępie i co trzeba odnotować –
to nie literatura i nie Reymont stanowią „punkt wyjścia” dla jej pracy, tylko „refleksja nad pojęciami dziewiętnastowieczności i nowoczesności oraz ich odniesieniami do historii kultury polskiej” (s. 7). Litwinowicz-Droździel odwraca znane
badaczom literatury pozytywizmu i Młodej Polski pytania Ewy Paczoskiej: „czy
kategoria nowoczesności jest skutecznym instrumentem opisu kultury i literatury
XIX wieku? jak można ocenić jej »operacyjność« dla historii literatury tamtego stu-

3

4
5

B. K o c. Warszawa 1979. – S. L i c h a ń s k i, Władysław Stanisław Reymont. Warszawa 1984,
rozdz. Człowiek i zbiorowość. – J. R u r a w s k i, Władysław Reymont. Wyd. 2. Warszawa 1988.
Temat antyurbanizmu podejmują m.in. A. B u d r e c k a (Zagadnienie natury i cywilizacji w twórczości Reymonta. „Prace Polonistyczne” seria 24 á1968ñ), B. K o c (O „Ziemi obiecanej” Reymonta.
Wrocław 1990), M. P o p i e l (wstęp w: W. S. R e y m o n t, Ziemia obiecana. Oprac. M. P op i e l. Wrocław 1996. BN I 286; Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej. Kraków 1999,
rozdz. Brzydota i patos cywilizacji. „Ziemia obiecana” Władysława Reymonta).
Zob. Reymont. Dwa końce wieku. Red. M. S w a t - P a w l i c k a. Warszawa 2001. – Reymont. Radość
i smutek czytania. Red. J. R o h o z i ń s k i. Pułtusk 2001. – W 75 rocznicę śmierci Władysława
Stanisława Reymonta. Red. S. F r y c i e. Piotrków Trybunalski 2001. – Władysław Stanisław
Reymont. Tradice – současnost – recepce. – Inny Reymont. Red. W. K s i ą ż e k - B r y ł o w a. Lublin
2002. – Reymont czytany raz jeszcze. Red. K. C h r u ś c i ń s k i, T. L i n k n e r. „Słupskie Prace
Filologiczne. Seria Filologia Polska” nr 1 (2002).
A. M a z u r, rec.: Władysław Stanisław Reymont. Tradice – současnost – recepce. „Opera Slavica”
2002, nr 1, s. 60.
„Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą. Red. M. B o u r k an e, R. O k u l i c z - K o z a r y n, A. S e l l, M. W e d e m a n n. Poznań 2017.

Recenzje i przeglądy

221

lecia?”6, i zastanawia się nad pożytkami naukowymi płynącymi z wykorzystania
literatury do opisu nowoczesności jako doświadczenia (s. 12). Jest to ujęcie kulturoznawcze, opierające się na traktowaniu utworów literackich jako materiału do
badań nad historią kultury, w tym konkretnym przypadku – do badań nad przemianami modernizacyjnymi z końca XIX wieku.
Autorka książki, powołując się z jednej strony na Alinę Witkowską, a z drugiej
m.in. na Jerzego Wojciecha Borejszę, wskazuje dwa zasadnicze modele dziewiętnastowieczności: paradygmat romantyczny („stulecie wielkich Polaków”, czas powstań niepodległościowych i myślenia wspólnotowego) oraz paradygmat modernizacyjny („piękny wiek XIX”, definiowany również w odniesieniu do ziem polskich
przez kategorie zmiany, postępu, rozwoju cywilizacyjnego). Sama proponuje trzecią
opowieść o polskim wieku XIX:
Warte zainteresowania są [...] także te rejestry doświadczenia nowoczesności, w których społeczeństwo polskie nie jest ani sprawcą, ani beneficjentem, ale kategoria „wykluczenia” także nie do końca
jest tutaj adekwatna. To właśnie te obszary, w których włączenie w przestrzeń nowoczesności „dokonuje się” – przechodzi przez działania i przedsięwzięcia, inicjowane gdzie indziej. Ostatecznie budowa
linii kolejowej, rozwój ośrodka przemysłowego, wytyczenie nowego traktu są zdarzeniami angażującymi;
zmieniają kulturę pracy i praktyki codzienne, w jakiejś mierze wpływają na sposób widzenia świata,
choć nie muszą oznaczać zmiany radykalnej w tym zakresie. Relację z nimi można określić niekiedy
jako „niechętną beneficjenturę”, czasem jako ambiwalencję [...], czasem jako odmowę uczestnictwa
w nowoczesności, odmowę pozbawioną jednak gniewu czy rewolucyjnego gestu. [s. 11–12]

Na przewodnika po takich obszarach doświadczenia Litwinowicz-Droździel
wybiera Reymonta jako autora utworów napisanych w latach dziewięćdziesiątych
XIX wieku: Pielgrzymki do Jasnej Góry (1894), Fermentów (1896) i Ziemi obiecanej
(1897–1898)7.
Łączenie Reymonta z kategorią zmiany nie jest nowe. Już Stanisław Brzozowski w szkicach zebranych w tomie Współczesna powieść polska (1906) uznawał
umiejętność dostrzegania i rejestrowania rozmaitych przekształceń, drgnień i fluktuacji społecznych za najważniejszą (właściwie jedyną wartą odnotowania) cechę
tego pisarstwa, którą to cechę oceniał zresztą bardzo krytycznie:
Reymont nie wie, czym mają być rzeczy, nie wie, nie czuje, czym być powinny. On chwyta ich
zmienność. [...] Najsilniejszym jest wtedy, gdy usiłuje z samego przedmiotu wysnuć odpowiadający
punkt widzenia, gdy przystosowuje się do całego szerokiego bezkształtu życia w przeistoczeniu8.

Krytyk wyostrzył swój sąd w Legendzie Młodej Polski (1910), gdzie wprawdzie
przyznawał pisarzowi talent, ale talent na miarę „typowo bezdziejowej duszy”, zdolnej głównie do wyczuwania „wszystkich niesformułowanych jeszcze instynktów
naszego przekształcającego się, wytwarzającego nowe, nieznające przeszłości, zbyt
świeże, by miały myśleć o przyszłości, typy: świat drobnych karierowiczów, urzędniczków, pośredników z Fermentów, Ziemi obiecanej” 9.
6
7
8

9

E. P a c z o s k a, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności. Warszawa 2010, s. 13–14.
W nawiasach podaję daty pierwodruków czasopiśmienniczych.
S. B r z o z o w s k i, Współczesna powieść polska. W: Współczesna powieść i krytyka. – Artykuły
literackie. – Studia o Wyspiańskim. Oprac. J. i B. S u c h o d o l s c y. Warszawa 1936, s. 62. Dzieła
wszystkie. Red. A. G ó r s k i, S. K o ł a c z k o w s k i. T. 6.
S. B r z o z o w s k i, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Lwów 1910,
s. 458–459.

222

Recenzje i przeglądy

To, z czego Brzozowski czynił najpoważniejszy zarzut, dla Litwinowicz-Droździel
staje się atutem, pozwalającym włączyć Reymonta do współczesnej dyskusji na
temat zasadniczego elementu doświadczenia nowoczesności – czyli przeżycia zmiany10. Nie chodzi przy tym o przeżycie spektakularne, angażujące, sprawcze, ale
o takie, które charakteryzuje się „nieokreślonością postaw”: strachem przed zmianą czy oporem wobec niej, zajmowaniem pozycji przeczekania, mniej lub bardziej
biernym poddaniem się mechanizmom modernizacyjnym (s. 14–15). Badaczkę
interesują u Reymonta: obszary przez nowoczesność pominięte, „peryferia nowoczesności”, „ukryte terytoria” (jak pątnicze trakty w Pielgrzymce do Jasnej Góry);
strefy „nowoczesności niespełnionej”, wciągnięte w proces wszechogarniającej
zmiany, która – przez to, że narzucona z zewnątrz – wywołuje gest odrzucenia,
niechęci lub lekceważenia (np. stacja kolejowa w Fermentach); wreszcie miejsce
będące najwyrazistszym w polskiej literaturze symbolem modernizacji jako doświadczenia – Łódź końca XIX wieku w Ziemi obiecanej, ale Łódź traktowana nie
jako centrum postępu, tylko zaledwie jako punkt w globalnej sieci przemysłowej,
w którym zmiany dokonują się niemal samoistnie.
Taka gradacja – od miejsc wykluczonych, przez zatrzymane w pół modernizacyjnej drogi, po w pełni uczestniczące w procesie rozwoju (choć go nie inicjujące) –
pozwala autorce nakreślić na podstawie tekstów Reymonta „mapę polskiego doświadczenia nowoczesności” (s. 148). Patronem owego „mapowania” jest Kazimierz
Wyka, który zalecał czytanie utworów pisarza z lat dziewięćdziesiątych XIX wieku
jako pewnej całości – „Reymontowskiej mapy polskiej prowincji”11. Litwinowicz-Droździel rozszerza jednak perspektywę Wyki: bohaterami swojej opowieści czyni
nie tylko ludzi w ich indywidualnym i zbiorowym (stanowym, grupowym, środowiskowym) wymiarze, lecz również – zgodnie ze współczesnymi kierunkami badań
humanistycznych nad kulturą materialną – przedmioty, rzeczy i obiekty.
Konwencja realistyczno-naturalistyczna, w jakiej zasadniczo utrzymana jest
wczesna twórczość pisarza, okazuje się w tym ujęciu dużą zaletą. Nie powołując
się wprost na klasyków ponowoczesności, badaczka uznaje za oczywiste dzisiejsze
rozpoznanie, że literatura (nawet ta określana mianem realistycznej i mimetycznej)
to nie przedstawienie rzeczywistości pozaliterackiej, tylko konstrukt językowy będący zapisem doświadczeń i tematów istotnych dla czasów, w których powstaje
(s. 17). Zapośredniczone przez prozę Reymonta doświadczenie nowoczesności końca XIX wieku Litwinowicz-Droździel nieustannie konfrontuje z różnymi tekstami
kultury, takimi jak prasa i materiał ikonograficzny z epoki, publicystyka (m.in.
Świętochowskiego, Krzywickiego, Brzozowskiego), dokumenty osobiste (np. listy
emigrantów chłopskich, korespondencja i zapisy diarystyczne Reymonta) czy rozmaite dzieła literackie i paraliterackie (polskie i obce). W stopniu jeszcze szerszym
wchodzi w dialog ze współczesną sobie perspektywą badawczą: z pracami historyków, antropologów, etnografów, socjologów, kulturoznawców i literaturoznawców
zajmujących się tamtym okresem. Lista nazwisk jest tu bardzo długa – m.in. Grażyna Borkowska, Jan Stanisław Bystroń, Andrzej Chwalba, Ireneusz Ihnatowicz,
Jerzy Jedlicki, Andrzej Mencwel, Ewa Paczoska, Wojciech Tomasik. Tak bogate
10
11

Zob. P a c z o s k a, op. cit., s. 5.
Tytuł jednego z rozdziałów książki W y k i (op. cit., zob. zwłaszcza s. 50–52).
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kontekstowo czytanie Reymonta jest niezwykle ciekawe, ożywcze i nowatorskie
(wracając do medycznej formuły z początku recenzji – Reymont wreszcie okazuje
się przypadkiem nieoczywistym, wreszcie słyszymy „tętent kopyt zebry”), bywa też
zaskakujące, ale czasami bohater książki gubi się, niknie w oceanie nawiązań
kulturowych.
Chyba najmniej Reymonta jest w części pierwszej, poświęconej Pielgrzymce do
Jasnej Góry. Głośny reportaż staje się dla badaczki pretekstem do mówienia o mobilności społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX wieku, szczególnie – ludności wiejskiej. Otrzymujemy dobrze udokumentowane i osadzone w literaturze
przedmiotu studium antropologiczno-socjologiczne na temat migracji, ucieczek,
włóczęgostwa, na temat granic, traktów (lądowych i wodnych) oraz rządowych regulacji dotyczących przemieszczania się ludności, na temat pielgrzymek religijnych
(głównie maryjnych) do Jasnej Góry i Lourdes. Najbliżej tekstu Reymonta i jego
genezy sytuują się fragmenty rekonstruujące okoliczności pielgrzymki z 1894 roku,
związanej z upamiętnieniem 100 rocznicy insurekcji kościuszkowskiej. Litwinowicz-Droździel przywołuje znane wspomnienie Aleksandra Świętochowskiego, który
przypisał sobie pomysł wysłania Reymonta na tę wyprawę – w celach, powiedzmy,
etnograficznych („złącz się z jakąkolwiek kompanią idącą do Częstochowy i opisz
nastrój jej uczuć”12). Biorąc – słusznie – w nawias wiarygodność wspomnień Posła
Prawdy, badaczka doszukuje się cech, które predysponują Reymonta do zajęcia się
takim tematem, w jego niespokojnym życiu. Niespełniony aktor, robotnik kolejowy,
początkujący, ale sprawdzony już pisarz – przy tym dobrze znający polską prowincję i doświadczony przez życie (głód, nędza) – był dla Świętochowskiego świetnym
kandydatem do literacko-naukowego pielgrzymowania z chłopami (s. 49–52).
Mam wątpliwości, czy aktorskie doświadczenia Reymonta – szczególnie przez
Litwinowicz-Droździel eksponowane – odegrały tu jakąkolwiek rolę. O wiele bardziej
przekonująco wypada dowodzenie Radosława Okulicza-Kozaryna, który potencjalne działania inspirujące podjęte przez Świętochowskiego uzasadniał pozytywistycznym sporem o wartość „wędrówek pobożnych” – możliwe „wysłanie” na pielgrzymkę młodego twórcy, odważnie wypowiadającego się w swoich juweniliach, wpisywałoby się w długoletnią walkę Posła Prawdy o obnażenie szkodliwości ludowego
pątnictwa13. Podobnie dyskusyjne jest dopatrywanie się przez Litwinowicz-Droździel
wpływu lektur i ról teatralnych Reymonta na kompozycję reportażu (wyłuskiwanie
z tłumu pojedynczych postaci – aktorów sceny) oraz powinowactw między Opowieściami kanterberyjskimi Geoffreya Chaucera a Pielgrzymką do Jasnej Góry (s. 69–72).
Autorka zdaje sobie zresztą sprawę, że w tych fragmentach książki sprawdza hipotezy bardzo mało prawdopodobne – szczególnie wywód na temat możliwego inspirowania się Reymonta opisem pątniczego stroju z Opowieści kanterberyjskich należy chyba potraktować w kategoriach szukania owej diagnostycznej „zebry”.
W samej interpretacji Pielgrzymki do Jasnej Góry badaczka podąża za ustale-

12
13

A. Ś w i ę t o c h o w s k i, Nad uczczonym grobem. „Tygodnik Ilustrowany” 1926, nr 2, s. 24.
R. O k u l i c z - K o z a r y n, Sceptyk idzie na pielgrzymkę. „Pielgrzymka do Jasnej Góry” Reymonta
na tle pozytywistycznego sporu o wartość „wędrówek pobożnych”. W: Rok 1894 oraz inne szkice
o Młodej Polsce. Poznań 2013.
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niami antropologów: Victora i Edith Turnerów oraz Jeana Duvignauda14. Rozwijane przez nich koncepcje – communitas jako antystruktury społecznej charakterystycznej dla grup pątniczych, flow (nurtu) jako stanu odczuwania szczęścia,
a także transu jako doświadczenia liminalności – pozwalają Litwinowicz-Droździel
zdystansować się od wąskich i wielokrotnie już rozważanych interpretacji „specyficznie polskich”, jakim poddawano reportaż Reymonta15, i dokonać lektury uniwersalistycznej, ukazującej wędrówkę polskich pątników z 1894 roku w kategoriach
powszechnej praktyki kulturowej. To obiecujące pole badań.
Część druga książki poświęcona została Fermentom. W jej tytule, Bezruch
i zmiany, zawiera się zapowiedź dwóch głównych wątków rozważań oraz dwóch
kierunków interpretowania Reymontowskiej powieści. Po pierwsze, jest tu omawiana pozorność procesów modernizacyjnych zachodzących na polskiej prowincji,
które można uznać za konsekwencję XIX-wiecznego rozwoju naukowo-technicznego. Ówczesne „cuda techniki”, reprezentowane w utworze Reymonta przez telegraf
oraz kolej, wcale nie stwarzają mieszkańcom małej stacji kolejowej w Bukowcu
nowych możliwości projektowania życia, nie przynoszą im żadnego przyspieszenia –
zupełnie jakby postęp technologiczny oraz idący za nim postęp cywilizacyjny nie
dotyczyły lub omijały ludzi z małych miasteczek, zamykając ich w świecie nudy,
monotonii czy szaleństwa. Litwinowicz-Droździel – osadzając Fermenty w kontekście
innych tekstów z epoki (literackich, publicystycznych, wspomnieniowych) i znacznie głębiej niż w przypadku Pielgrzymki do Jasnej Góry wnikając w sam utwór
Reymonta – pokazuje kontrast między nowoczesnością pojętą jako szybkość przemieszczania się oraz przekazywania informacji a sennością i bezruchem Bukowca.
Z analiz tych wypływa wniosek, że Reymont wypełnia lukę w polskim myśleniu
o nowoczesności, wyrażającym się albo w optymistycznych narracjach o niepowstrzymanym rozwoju, albo w apokaliptycznych wizjach o „świecie zwyrodniałym”.
Fermenty – dowodzi autorka książki – nie są ani mitologią, ani antymitologią nowoczesności, tylko studium „niby-nowoczesności, nowoczesności niespełnionej”
(s. 111). To opowieść o taktykach przyjmowanych przez „zwykłych ludzi”, którzy
jakoś próbują przetrwać w zmieniającym się wbrew ich intencjom świecie.
Jedną z takich taktyk okazuje się ucieczka w szaleństwo. Litwinowicz-Droździel
poświęca szaleństwu sporo miejsca, łącząc je z rozbudowanym i absurdalnym
systemem biurokracji w carskiej Rosji (s. 114–117). Zaskakująca, ale chyba warta
sprawdzenia jest postawiona przez badaczkę hipoteza, że szaleństwo ojca głównej
bohaterki, zawiadowcy/ekspedytora Orłowskiego, może być jednym z pierwszych
literackich przykładów „choroby cywilizacyjnej” (s. 116).
14

15

V. T u r n e r, E. L. B. T u r n e r, Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej. Przeł. E. K l e k o t.
Kraków 2009. – J. D u v i g n a u d, Dar z niczego. O antropologii święta. Przeł. Ł. J u r a s z - D ud z i k. Posł. L. K o l a n k i e w i c z. Warszawa 2011.
Zob. m.in. R u r a w s k i, op. cit., s. 107–128. – E. Ł o c h, Reymontowscy ludowi tułacze, pielgrzymi, wędrowcy. W: Między autorem – narratorem – bohaterem a czytelnikiem. Studia o nowelistyce
polskiej XIX i XX wieku. Lublin 1991. – J. S z t a c h e l s k a, „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 poł. XIX i na pocz. XX wieku (Prus – Konopnicka – Dygasiński –
Reymont). Białystok 1997, rozdz. W reportażowej ramie. Debiut Reymonta. – J. Ł a s z c z y k, Reportaż literacki w twórczości Władysława Stanisława Reymonta na przykładzie „Pielgrzymki do
Jasnej Góry”. W zb.: Reymont. Dwa końce wieku.

Recenzje i przeglądy

225

Drugim wątkiem rozwijanym w związku z Fermentami jest problem przeobrażeń
społecznych zachodzących na polskiej wsi w drugiej połowie XIX wieku. Przykład
rodziny Grzesików/Grzesikiewiczów – dawniej chłopów pańszczyźnianych, dziś
właścicieli ziemskich – skłania Litwinowicz-Droździel do skrótowego przedstawienia
drogi awansu chłopstwa polskiego (temat ten był przedmiotem badań wielu historyków, m.in. Andrzeja Chwalby czy Stefana Kieniewicza, do których autorka odsyła) oraz do znacznie szerszego omówienia codziennych konsekwencji tego nagłego
awansu. Litwinowicz-Droździel tropi przede wszystkim przejawy ukrywania przez
wyemancypowanych chłopów „chamskiej” tożsamości: w obszarze słowa (zdradliwe
„juści” w ustach starej Grzesikiewiczowej), gestu i zachowania (stały lęk matki, by
w towarzystwie nie zawstydzić syna lub córki), stroju ludzi i wystroju wnętrz („pańskie” przebrania Grzesikiewiczowej, całkowicie krępujące jej ruchy; nieużywane
meble-eksponaty w salonowych częściach dworu). Badaczka zwraca uwagę na
zjawisko mimikry kulturowej, nieudolne i karykaturalne naśladowanie „elit” (mieszczaństwa, szlachty, arystokracji) przez tych „świeżo przysposobionych mieszkańców
nowoczesności” i na ich nieustanny strach przed kompromitacją (s. 123–124).
Analizy badaczki, wsparte tezami socjologa Richarda Sennetta, wyłożonymi w głośnej książce Upadek człowieka publicznego, a dotyczącymi ogrywania ról w życiu
publicznym16, prowadzą ją do konstatacji, że „bezruch, mimikra, zastygnięcie oraz
całkowite milczenie to wobec zmiany najwłaściwsza i najbezpieczniejsza postawa”
(s. 124). Kwestię „niepodatności chłopskiego ciała na modernizację” (s. 123, przypis 39) autorka nazywa „somatyką nowoczesności” (s. 124) i czyni przedmiotem
interesujących i inspirujących szczegółowych rozważań.
Ostatnia, najobszerniejsza część książki dotyczy Ziemi obiecanej. Podzielam
zdziwienie autorki, która swój wywód na temat jednej z najważniejszych polskich
powieści rozpoczyna od przejrzenia literatury przedmiotu i znajduje... raptem jedną monografię poświęconą dziełu Reymonta17. To istotnie utwór niedointerpretowany (s. 142). Pewien mój sprzeciw budzi jednak utyskiwanie na stracone możliwości, które stwarzała (jako temat literacki) Łódź końca XIX wieku i z których pisarz – wedle autorki – nie mógł, nie chciał czy nie potrafił skorzystać. Lista
rzekomych win Reymonta jest długa i w całości dotyczy „świata pracy” – za mało
zatem mówi się w utworze o pracy robotników, niewiele o ich podmiotowości, „nic
o samoorganizacji robotniczej” ani o zatrudnionych w fabrykach dzieciach (s. 142).
Wydaje mi się, że są to zarzuty nietrafione: Ziemia obiecana to powieść o tym, jak
w Łodzi „robi się pieniądze”, nie – jak się zarabia; pisarza interesują fabrykanci,
nie robotnicy, kapitał i kredyt, nie pot i praca. Trudno mieć do niego pretensje, że
skupił się na przemysłowej (pseudo)elicie, która obraca kapitałem i decyduje o „żywiołowości” i „potędze” polskiego Manchesteru, a robotników ukazał zasadniczo
jako niezindywidualizowaną masę i pokarm tego Manchesteru. Proporcje zamierzał
16
17

R. S e n n e t t, Upadek człowieka publicznego. Przeł. H. J a n k o w s k a. Warszawa 2009.
Chodzi o książkę K o c O „Ziemi obiecanej” Reymonta. Pozostałe ważne studia na temat Ziemi
obiecanej ukazały się jako części prac historycznoliterackich (najważniejsza z nich to przywoływana już książka P o p i e l Oblicza wzniosłości) lub opracowań dotyczących życia i twórczości Reymonta (m.in. autorstwa W y k i czy R u r a w s k i e g o). Najświeższą bibliografię podaje M. P o p i e l
we wstępie do drugiego wydania powieści w serii „Biblioteka Narodowa” z 2014 roku.

226

Recenzje i przeglądy

odwrócić dopiero w pisanej pod koniec życia powieści Ksiądz Jan, której tytułowy
bohater, po wystąpieniu z klasztoru, zamieszkuje w Łodzi (w późniejszych projektach
zamienionej na Zagłębie), wśród robotników, razem z nimi pracuje, doświadcza
głodu i wyzysku, styka się z ruchem socjalistycznym, poznaje działaczy proletariackich, uczestniczy w strajkach, trafia do więzienia. To miał być – przynajmniej
na pewnym etapie tworzenia – rewers Ziemi obiecanej: studium na temat życia
społeczno-politycznego polskiej klasy robotniczej końca XIX wieku; nie sądzę, by
w latach dziewięćdziesiątych Reymont w ogóle takie cele przed sobą stawiał18.
Litwinowicz-Droździel poświęca Ziemi obiecanej trzy rozdziały. Nie zajmuje się
sprawami już wielokrotnie i wyczerpująco omówionymi, takimi jak młodopolski
antyurbanizm oraz metaforyzacja czy mityzacja miasta. Zgodnie z założeniami
książki autorka szuka w powieści Reymonta zapisu przemian cywilizacyjnych,
zmiany jako doświadczenia. W dwóch rozdziałach pokazuje zmianę przez pryzmat
„rzeczy”: bawełny, surowców wykorzystywanych do produkcji tkanin, taryf celnych,
rynków zbytu (Bawełna, czyli szkic o krążeniu rzeczy), oraz z perspektywy przedmiotów codziennego użytku, sztuki zdobniczej, produktów służących do wystroju
wnętrz (Przedmioty, ludzie. Piękne i użyteczne); w rozdziale ostatnim – z punktu
widzenia losów Karola Borowieckiego, głównie jego finalnej decyzji o odmowie
uczestnictwa w XIX-wiecznym „wyścigu szczurów” (Bohater na nowe czasy).
Szczególnie dwóm pierwszym rozdziałom patronuje przekonanie, że doświadczenie zmiany, które Reymont opisuje, jest zakorzenione w konkretnym czasie,
w konkretnej rzeczywistości społeczno-kulturowej i że należy je rozpatrywać w tym
kontekście. „Czytanie Ziemi obiecanej poprzez rzeczy jako archiwa wiedzy kulturowej wydaje mi się obiecujące” – pisze autorka (s. 145) i przykłada do utworu Reymonta matrycę lekturową zaproponowaną przez Elaine Freedgood dla powieści
wiktoriańskiej19. Zdaniem amerykańskiej uczonej, rzeczy w powieści realistycznej
nie muszą być traktowane wyłącznie jako znaki takich czy innych cech bohaterów,
środowisk, klas społecznych (np. miejska bawełniana sukienka Sochowej jako
sygnał jej pseudonowoczesności), ale powinny być odbierane dosłownie, razem
z całą pozapowieściową historią, którą opowiadają (historią powstania owej sukienki – począwszy od amerykańskich czy indyjskich plantacji bawełny, przez koszty
transportu surowca, jego oczyszczanie, farbowanie, składowanie, przetwarzanie,
aż do produktu finalnego). Przedmiotem badań Litwinowicz-Droździel stają się
zatem w równym stopniu Ziemia obiecana i realia pozaliterackie, z których ona
wyrasta i do których się odnosi. Badaczka rekonstruuje geopolityczne, socjologiczne, ekonomiczne, kulturowe podłoże najważniejszego materialnego „żywiołu” Łodzi – bawełny, bo to od niej (a ściślej: od informacji o podniesieniu cła na jej import)
zaczyna się intryga fabularna. Poznajemy więc handlową klasyfikację bawełny
z końca XIX wieku, jej stawki celne, koszty surówki, kierunki zbytu, warunki dostawy itp., itd. (podobnie jak w części poświęconej Pielgrzymce do Jasnej Góry, jest
to wiedza bogato udokumentowana i osadzona w źródłach).

18
19

Szerzej na temat projektu Ksiądz Jan piszę w artykule Reymonta teksty możliwe. O późnych autografach pisarza (w zb.: „Wskrzesić choćby chwilę”).
E. F r e e d g o o d: Czytając rzeczy. Przeł. J. S a d o w s k a. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 4; Idee
w rzeczach. Ulotne znaczenia powieści wiktoriańskich. Przeł. A. A l - A r a j [i in.]. Warszawa 2017.
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Rzetelnie przeprowadzone rekonstrukcje pozwalają odkryć, że, po pierwsze,
Reymontowska bawełna, tak jak kapitał, którym obraca powieściowa Łódź, są „mało
materialne”, nie poddają się wyliczeniom ani opisowi, są wszechobecne, ale występują raczej na prawach metafory niż konkretu, „żywiołu, a nie liczb” (s. 153–154).
Jak stwierdza badaczka:
Wydaje się, że w Ziemi obiecanej substancja ta [tj. bawełna] jest jakimś korelatem kapitału, który
w sposób równie nieokreślony i rozproszony jest obecny w przestrzeni Łodzi, całkowicie tę przestrzeń
wysyca, nie sposób jednak podać jego rozmiarów i wartości. [s. 153]

Nieco dalej pisze: „Powieściowa Łódź to raczej płynne, chwilowe stany posiadania niż bogactwo. Pieniądze ostatecznie nie należą do nikogo [...]” (s. 156). Drugie
spostrzeżenie dotyczy osadzenia ówczesnej Łodzi w globalnym systemie ekonomicznym i przemysłowym. Patrząc z perspektywy polskiej, jest to centrum modernizacji i technologii, ale w istocie – jak dowodzi Litwinowicz-Droździel – to „modernizacja peryferyjna”, oparta na importowanych technologiach (zachodnich maszynach, kadrach wykształconych na zagranicznych uczelniach), a nie na rodzimych
pomysłach czy innowacjach, nastawiona na spekulacje finansowe (często niezgodne z prawem), nie zaś na przemyślane, długoletnie inwestycje. Najważniejsze procesy modernizacyjne toczyły się daleko stąd. Trzeci wniosek wypływa z zestawienia
wnętrz opisanych w Ziemi obiecanej z wybranymi stylami XIX wieku, charakterystycznymi przede wszystkim dla miasta, szczególnie miasta przemysłowego (biedermeier, ruch Arts and Crafts). Badaczka przekonuje, że nie było żadnego „lokalnego wzorca estetycznego, do którego Reymont mógłby się odwołać, budując świat
swojej powieści” (s. 199), że „estetyczne i etyczne serce projektu zmiany” w jego
utworze nie istnieje (s. 205).
Rozdział poświęcony Borowieckiemu jest dla mnie chyba największym zaskoczeniem. Litwinowicz-Droździel zastanawia się, jak czytać tę postać i jak ją sytuować
wobec dwóch modeli bohaterów nowoczesności – typu self-made mana, proklamowanego przez Samuela Smilesa, oraz typu faustycznego w rozumieniu Marshalla
Bermana: doświadczającego nowoczesności jako tragedii rozwoju (s. 208–209)20.
Problemu tego nie rozstrzyga, natomiast zajmuje się finalną sceną powieści, w której Borowiecki rezygnuje z dalszego zdobywania majątku i postanawia poświęcić
się działalności filantropijnej. Badaczka demontuje ową scenę i wyłuskuje z niej
jedno zdanie – informujące, że Borowiecki z powodu przepracowania od dawna jest
na ścisłej diecie i karmi się niemal wyłącznie mlekiem.
Skojarzenia lekturowe wyzwolone przez owo mleko są nadspodziewanie rozległe.
Otrzymujemy obszerny szkic na temat diet leczniczych końca XIX wieku, ruchu
przyrodoleczniczego, wegetarianizmu, rozwoju kultury fizycznej i gimnastyki –
a wszystkie te wątki prowadzą nas do Wincentego Lutosławskiego jako współzałożyciela stowarzyszania poczwórnej wstrzemięźliwości „Eleusis” i autora podręcznika do jogi Rozwój potęgi woli. Zanim przejdę do Lutosławskiego jako układu odnie-

20

S. S m i l e s, Pomoc własna. (Self-Help). Z niem. obrobienia J. B o y e s a. Spolszczone i wyd. staraniem Redakcji „Przeglądu Tygodniowego”. Wyd. 3. Warszawa 1867. – M. B e r m a n, „Faust”
Goethego: tragedia rozwoju. W: „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przeł. M. S z u s t e r. Wstęp A. B i e l i k - R o b s o n. Kraków 2006.
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sienia dla Ziemi obiecanej, chciałabym przez chwilę zatrzymać się przy długiej
dygresji Litwinowicz-Droździel na temat samego picia mleka, szczodrze ilustrowanej cytatami z Chłopów (s. 217–222). Przykłady spożywania lub warzenia mleka
przez Agatę, Dominikową, Borynę, Jagnę, Rocha i wielu innych bohaterów Reymontowskiej powieści służą uargumentowaniu tezy, że „mleko jest pokarmem ludzi
liminalnych, będących w fazie przejścia” (s. 222), że to pokarm o niezwykle bogatej
symbolice (s. 223). Zapewne tak. Ale chyba bliższe prawdy byłoby rozpoznanie, że
dla chłopów mleko to najbardziej naturalny i najprostszy do zdobycia produkt
żywieniowy; jego frekwencja w tetralogii o Lipcach nie wymaga aż tak skomplikowanych wyjaśnień (kolejny przykład diagnostycznej „zebry”).
Poważniejsze w konsekwencjach wydaje mi się sugerowanie analogii między
finałem Ziemi obiecanej a trudnymi do zaakceptowania, nacjonalistycznymi, niemal
faszystowskimi tezami, jakie zawarł Lutosławski w końcowych fragmentach Rozwoju potęgi woli – analogii wzmacnianej podanymi przez Litwinowicz-Droździel
informacjami o bliskiej znajomości obu twórców. W przywołanym dziele, nazywanym
przez badaczkę „summą przemyśleń Lutosławskiego na temat właściwej ścieżki
ludzkiego samodoskonalenia” (s. 230), filozof przekonywał m.in. o wyjątkowości
narodu polskiego, zalecał odrodzenie „ducha polskiego” (przez post, modlitwę,
medytację, ćwiczenia fizyczne), uznawał chrześcijańskiego Boga za jedynego prawodawcę (również praw społecznych i przyrodniczych), pisał, że „nieprzejednanymi
wrogami Polski są Niemcy, Moskale i Żydzi, którzy wyrządzili nam niezliczone
krzywdy i nie zasługują na pełne prawa polityczne w obrębie Rzeczpospolitej”,
a także chwalił Mussoliniego21. Problem polega na tym, że książka Lutosławskiego
miała swój pierwodruk w 1909 roku, 10 lat po wydaniu Ziemi obiecanej. Natomiast
najbardziej radykalne i kontrowersyjne rozdziały filozof dołożył dopiero do wydania
trzeciego, z 1923 roku. Na tę edycję powołuje się Litwinowicz-Droździel, gdy – również zdziwiona kierunkiem rozumowania Lutosławskiego, który od jogi płynnie
przechodzi do bojówek faszystowskich – wskazuje na patronat Nietzschego, widoczny w tytule książki oraz w stale przewijającym się przez nią motywie kultu siły.
Z wywodu badaczki wynika jednak, że podobną siłą woli miałby się po metamorfozie wykazać Borowiecki. W podrozdziale Przebudzenie nadczłowieka czytamy:
Reymont, budując powieść, o której panoramiczności mówiło się tak wiele razy – zatrzymuje się
w momencie, gdy jedynym rozwiązaniem wszystkiego jest objawienie się nadzwyczajnej osobowości,
(nad)człowieka przeżywającego iluminację i odczytującego swoje powołanie. Wolę wierzyć, że to rozwiązanie inspirowane scenariuszami popularnych sztuk teatralnych, w których zawsze następuje jakieś
„nagle” i ulubiony bohater, własnymi rękoma, odwraca bieg fabuły i nadaje jej nowe znaczenia. W przeciwnym razie wygląda to na manifest wiary w potrzebę „silnej jednostki”. I niestety wiele wskazuje na
to, że raczej w tej perspektywie trzeba umieszczać jasnowłosego, atletycznego mężczyznę, który „będzie
teraz dawał szczęście innym”. Tutaj się rozpoczyna r o z w ó j s i ł y w o l i – by sięgnąć do omawianego
wcześniej postnietzscheańskiego tytułu [tj. do książki Lutosławskiego] [...]. [s. 234–235]

Wydaje mi się, że finał Ziemi obiecanej pokazuje raczej „przebudzenie człowieka” i kompromitację zwulgaryzowanej wersji „nadczłowieka”. Wprawdzie przezwy-

21

W. L u t o s ł a w s k i, Rozwój potęgi woli. Wyd. 3, ulepszone. Wilno 1923. Cyt. z wydania elektronicznego: http://www.himalaya-tirtha.org/rozwoj_potegi_woli,626,,full.html (data dostępu: 20 IX
2019).
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ciężenie przez Borowieckiego własnej przeszłości i podjęcie przez niego działań
nowych i twórczych można odczytywać w kontekście etycznego znaczenia woli
mocy22, ale taka zapośredniczona przez Lutosławskiego nietzscheańska lektura
Ziemi obiecanej grozi jej wypaczeniem, wtłoczeniem w model myślenia nacjonalistycznego. Tym bardziej że Litwinowicz-Droździel zamyka uwagi na temat powieści
entuzjastyczną recenzją Romana Dmowskiego. Dokładnie takie ramy dla niej wyznacza: Lutosławski i Dmowski.
A jednocześnie przez całą swoją książkę badaczka słusznie przekonuje, że interpretacyjny problem z Reymontem polega na niemożności wtłoczenia go w jakiekolwiek schematy, idee, programy. On stale wymyka się próbom petryfikacji, myli
tropy, nie proponuje żadnego spójnego projektu literackiego, ideowego czy biograficznego. Jak pisała Lucyna Kotarbińska w odpowiedzi na prośbę Elizy Orzeszkowej
o adres Reymonta:
Kiedy bo widzisz tak, Duszucho, jest z tym Reymontem, że zanim moja karta do Ciebie dojdzie
z jego adresem – to on go już przez ten czas zdąży zmienić. Adres podany był pewny. Ale dowiaduję się,
że teraz, to jest w chwili, w której piszę, pewny jest: Otwock, stáacjañ Dráogiñ Nadwiślańskiej. Nic więcej. Czy jutro będzie on już równie pewny – nie ręczę. Jego coś gna, on ciągle jeździ... jeździ bez końca!23

Parafrazując tytuł omawianej publikacji: Reymont był zmianą i „pisarzem
zmiany”. Udowodnienie przez Litwinowicz-Droździel, że był również prozaikiem na
wskroś nowoczesnym, otwierającym zupełnie nieoczywiste pola badawcze, uznaję
za ogromną wartość recenzowanej książki. To pozycja obowiązkowa dla zainteresowanych kulturą i literaturą XIX wieku oraz poszukujących nowego spojrzenia na
Reymonta – choć dla samych reymontologów tak szerokie ujęcie kulturoznawcze
może okazać się problematyczne, bo rozmywa obiekt ich badań. Warto też podkreślić innego rodzaju przyjemności lekturowe: książka jest bardzo przyjazna dla czytelnika, bogato ilustrowana, świetnie napisana i umiejętnie zredagowana.
Abstract
BEATA UTKOWSKA Jan Kochanowski University, Kielce
ORCID: 0000-0002-6419-9237
A CULTURAL STUDIES APPROACH TO REYMONT
The review paper is devoted to Małgorzata Litwinowicz-Droździel’s Zmiana, której nie było. Trzy próby
czytania Reymonta (The Change That Was Not: Three Attempts at Reading Reymont, 2019), a proposal
of a new view on Władysław Stanisław Reymont’s three pieces composed in 1890s, namely Pielgrzymka
do Jasnej Góry (A Pilgrimage to Jasna Góra), Fermenty (Ferments), and Ziemia obiecana (The Promised
Land). Litwinowicz-Droździel sets the works in a broad cultural studies contexts and employs them to
reflect on the modernising changes that took place in Poland towards the end of the 19th century. The
reading model that she suggests depicts Reymont as a thoroughly modern writer and violates the accepted modes of interpreting his work.
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Zob. P. P a ł a s i ń s k i, Pojęcie woli mocy Fryderyka Nietzschego. „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”
2016, z. 1.
L. K o t a r b i ń s k a, list do E. Orzeszkowej, z 1 X 1908. W: E. O r z e s z k o w a, Listy zebrane.
Oprac. E. J a n k o w s k i. T. 6. Warszawa 1967, s. 495.
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NA MOSTACH IRZYKOWSKIEGO
S y l w i a P a n e k, MOSTY KAROLA IRZYKOWSKIEGO. (Recenzenci: Andrzej Lam,
Katarzyna Sadkowska). Poznań 2019. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, ss. 286.
Karol Irzykowski jest od lat głównym bohaterem studiów Sylwii Panek; bohaterem,
a zarazem twórczo przez nią wykorzystywanym przewodnikiem po historii literatury modernizmu, po obszarach filozofii i teorii sztuki słowa. Zmagania z jego myślą
i tekstami autorka rozpoczęła w książce opublikowanej w 2006 roku, zatytułowanej
Krytyk w przestrzeniach literatury i filozofii. O młodopolskich wypowiedziach polemicznych Karola Irzykowskiego. Praca ta jest dobrze znana w środowisku badaczy
polskiego modernizmu. Panek, analizując wypowiedzi Irzykowskiego z wczesnego
etapu jego twórczości, zrekonstruowała tu wyłaniające się z owych tekstów główne
zagadnienia jego metody krytycznoliterackiej. Dociekliwej analizie poddała dwie
najważniejsze polemiki młodopolskie Irzykowskiego: z Fryderykiem Hebblem i Stanisławem Brzozowskim, które dobrze pokazują zakorzenienie jego koncepcji i projektów estetycznych w filozofii oraz praktykach intelektualnych czy artystycznych
epoki.
Kontynuacją i dopełnieniem podejmowanych wcześniej badań jest monografia
Mosty Karola Irzykowskiego. Komponując tę książkę, autorka podążyła szlakiem
samego Irzykowskiego, co podkreśla zresztą we wstępie. Przygotowywane przez
Irzykowskiego Mosty, zbiór analiz twórczości bliskich mu pisarzy, które miały stanowić rodzaj jego krytycznoliterackiej „summy”, zaginęły – ale pozostały inne jego
teksty i dzięki nim badaczka rekonstruuje szkielet nieznanego dzieła. Jego fundamentem miały być bowiem, jak przypuszcza Panek na podstawie rekonstrukcji
metod pracy Irzykowskiego z myślą cudzą, lektury wynikające z określonego trybu
czytania i pisania. Ten, kto wchodzi na most, jest świadom istnienia obu brzegów:
tego, który opuścił, i tego, ku któremu zmierza. Taką drogą, jak pokazuje autorka
rozprawy, podążał Irzykowski w swojej pracy krytyka literackiego i eseisty, osobiste
przekonania wyrażając zawsze wobec czyjejś myśli i w związku z nią. Budowanie
tych komunikacyjnych połączeń było jednak ściśle sprzężone z manifestowaniem
własnej osobności, a czasem wręcz ekskluzywnej „wyspowości”.
Zaproponowana przez autorkę recenzowanej książki metoda rekonstrukcji
konstelacji intelektualnych tworzonych przez Irzykowskiego wydaje mi się niesłychanie interesująca i na pewno służąca dociekliwej analizie. Szkoda, że wybierając
bohaterów tej konstelacji, Panek zrezygnowała tym razem z Brzozowskiego. Oczywiście, relacja Irzykowskiego z twórcą Legendy Młodej Polski była już wielokrotnie
przedmiotem refleksji naukowej, można też mniemać, że badaczka nie chciała znów
wracać do wątku, który podejmowała w swoim doktoracie. Sądzę jednak, że warto
byłoby ów wątek podjąć jeszcze raz w kontekście rozpoznań dokonanych w tej
książce – np. związanych z „czułością” Irzykowskiego wobec codzienności.
Układ rozprawy wyznaczony jest przez zamiar rekonstrukcji kolejnych „mostów”
Irzykowskiego, które krytyk wskazuje, pisząc o konkretnych twórcach, kierunkach,
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pokoleniach literackich czy gatunkach. W rozdziale pierwszym przedstawiona została relacja Irzykowski – Stefan Żeromski. Autorka książki śledzi różne meandry
i odsłony tej relacji, przechodzącej od początkowego dystansu krytyka wobec „poznawczej trywialności” (s. 28) prozy Żeromskiego do jej pełnej akceptacji. Przywoływane tu wypowiedzi Irzykowskiego o twórcy Popiołów składają się na interesującą diagnozę stanu gatunku powieściowego, która staje się dla krytyka fundamentem modelu nowoczesnej powieści. Nie jestem pewna, czy przejście Irzykowskiego
od sceptycyzmu do afirmacji prozy Żeromskiego (od lat dwudziestych wieku XX,
inaczej niż przedtem, traktowanej przez krytyka jako wyjątkowo spójna całość)
jest wynikiem, jak chce autorka rozprawy, przede wszystkich wyborów o charakterze aksjologicznym. Wydaje mi się, że twórca Pałuby zaczyna z czasem coraz
bardziej doceniać swoistą interaktywność Żeromskiego, jego sposób dialogowania
z czytelnikiem. Sam w ten dialog zresztą wchodzi wtedy – co dociekliwie i subtelnie
pokazuje Panek – gdy jego doświadczenia życiowe (śmierć córki) zbliżają go osobiście do twórcy Popiołów. To wtedy niejako „na Żeromskim” uczy się Irzykowski
empatii, doceniając rolę uczuć jako narzędzia poznawania rzeczywistości. Rozdział
ten świetnie przedstawia i kształtowanie się poglądów Irzykowskiego na dzieło
Żeromskiego, i krystalizowanie się jądra krytyki interesującej badaczkę, którym
staje się projektowanie nowej literatury. A także, co chyba dla mnie najbardziej
wartościowe, daje ów rozdział wgląd w osobiste doświadczenia Irzykowskiego – jak
się okazuje, integralnie łączące się z jego poglądami na literaturę.
Podobne połączenie perspektywy osobowej z historycznoliteracką znajdujemy
w rozdziałach drugim oraz trzecim. Analizując „most”, na jakim Irzykowski spotyka się z Zofią Nałkowską, autorka rozprawy znów wprowadza odbiorcę w krąg
doświadczeń krytyka i jednocześnie w krąg jego przeżyć osobistych. Relację tę rekonstruuje z wyjątkową subtelnością, np. pokazując i małostkowość krytyka wobec
Nałkowskiej, i falowanie jego opinii w związku z zainteresowaniami powieścią
psychologiczną. Subtelnie też splata ze sobą aspekty osobiste i te związane z obszarem literaturoznawstwa – idąc tu zresztą śladem swojego bohatera, który potrafi wznieść się ponad perspektywę personalną i analizować dzieła pisarki jako
przykład zmian ogólnie zachodzących w kulturze. Świetnie przedstawiła tu badaczka m.in. rolę listu jako gatunku w teoriach Irzykowskiego oraz Nałkowskiej „teorię
gestu”. Na uwagę zasługuje także analiza stosunku krytyka do literatury kobiecej,
traktowanej (zapewne też w związku z dynamiką jego relacji z Nałkowską) jako
obszar „niedyskrecji” – i analiza jego refleksji o niedyskrecji jako zjawisku nowoczesnej kultury. W rozdziale trzecim, niejako „przy okazji”, Panek włącza Irzykowskiego w wielokroć już rozpatrywaną w literaturze przedmiotu międzywojenną
dyskusję o literaturze kobiecej („jazgot niewieści” 1), co owocuje nowymi i ważnymi
wnioskami (np. tymi, które dotyczą zbieżności stanowisk krytyka i Ireny Krzywickiej). Z zainteresowaniem czytając rozdział trzeci, odnosiłam jednak niekiedy wrażenie, że badaczka tuszuje czy zaciera pęknięcia w poglądach i przewodzie myślowym Irzykowskiego (m.in. te dotyczące jego niechęci wobec autobiografizmu oraz
1

Jest to znane określenie literatury kobiecej funkcjonujące w okresie międzywojennym. Zob. np.
J. K r a j e w s k a, „Jazgot niewieści” i „męskie kasztele”. Z dziejów sporu o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym. Poznań 2010.
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formułowania warunków i kryteriów autentyzmu). A twórca Czynu i słowa nie
zawsze bywał konsekwentny – i to także trzeba uznać za integralną cechę uprawianej przezeń krytyki. Oczywiście sama Panek zauważa tu niejednokrotnie to, co ją
u Irzykowskiego rozczarowuje – np. wtedy, gdy krytyk nie dostrzega, jaką cenę
pisarki XIX-wieczne musiały płacić za zajęcie miejsca na Parnasie literackim. Również wtedy, gdy dzieli twórców na talenty „męskie” i „kobiece”, oraz wtedy, gdy
stereotypowo konceptualizuje właściwości każdej z płci.
W rozdziale czwartym Irzykowski spotyka się z Georgiem Simmlem, należącym
do najistotniejszych filozofów i antropologów kultury jego epoki. Rozdział ten oceniam jako jeden z najbardziej interesujących i ważnych ustępów książki. Pokazuje
zanurzenie obu myślicieli w europejskim osoczu refleksji związanych z kryzysem
kultury i w tej samej modernistycznej wspólnocie pytań (sygnowanej tu też nazwiskiem Henriego Bergsona) – z czego wynika stosunek obu twórców do fundamentalnych kwestii łączących się z możliwościami poznania. Obaj przedstawiają ów
proces jako skazany na nieporównywalność, na brak „pewnych” efektów. Obaj
w związku z tym, jak trafnie to nazywa Panek, wybierają dla swoich poszukiwań
perspektywę „kolekcjonerów punktów widzenia”, procesualny charakter docierania
do prawdy staje się zaś podstawą sposobu ich myślenia, a także kreowania własnych
wypowiedzi. Ciekawe są obserwacje dotyczące „myślenia Simmlem” w bardzo różnych kwestiach podejmowanych przez polskiego krytyka. Oczywiście, autorka
wskazuje tu też różnice ich koncepcji, wynikające przede wszystkim z tego, że
Simmel, w przeciwieństwie do Irzykowskiego, uprzywilejowywał perspektywę socjologiczną kosztem kulturowej. Łączy ich natomiast przekonanie, iż humanistyka
nie może sprowadzać się do refleksji teoriopoznawczej, co wynika, jak to świetnie
diagnozuje Panek, z zakorzenienia rozważań obu pisarzy w doświadczeniu codziennym, osobistym i prywatnym.
Całkiem inaczej niż relacje analizowane w czterech pierwszych rozdziałach
książki wygląda „most dystansu”: Irzykowski – Wilhelm Feldman. Badaczka wstępuje tu na trudny teren, bo, przyglądając się bliżej tej relacji, rozprawić się musi
z etykietą Irzykowskiego-antysemity. Subtelnie i, można by powiedzieć, elegancko
zajmuje się tą drażliwą kwestią. Przekonuje jej dociekliwa analiza stosunku Irzykowskiego do autora Współczesnej literatury polskiej i całego osocza sporów wokół
owej próby syntezy, na które składały się i ataki na Feldmana jako Żyda, czyli
kogoś „obcego” kulturze polskiej, i głośne wystąpienia pisarzy w jego obronie. Szkoda trochę, że Panek nie wspomina tu nic właściwie o samym Feldmanie, chowa się
za Irzykowskim, co można potraktować jako deklarację zbieżności z jego poglądami
albo też – jako gest mający tu budować perspektywę niezbędnego obiektywizmu
badacza.
W kolejnym rozdziale wstępujemy wraz z Irzykowskim w obszar gorących dyskusji literackich Dwudziestolecia międzywojennego. Panek rekonstruuje tu punkty
sporów Irzykowskiego z futurystami, wskazując przede wszystkim na dzielące
uczestników tych dyskusji założenia dotyczące relacji sztuki i rzeczywistości. Nawiasem mówiąc, atak autora Walki o treść na postulat futurystów, by poezja była faktem codzienności, domagałby się jeszcze jakiegoś komentarza w odniesieniu
do formułowanych wcześniej rozpoznań (o których już pisałam) na temat szczególnej czułości Irzykowskiego wobec codzienności. Niewątpliwie trafnie natomiast
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autorka rozprawy ujmuje tu różnice postaw uczestników sporu łączące się z tak
ważną dla Irzykowskiego kwestią autonomii literatury. Kwestia ta ma też istotny
związek z innym kręgiem międzywojennych dyskusji literackich, a mianowicie ze
sporem o „niezrozumiałość”, którym Panek zajmuje się w rozdziale siódmym. Wykorzystuje tu i wprowadza w nowe konteksty własne diagnozy ze wstępu do wydanej
w 2018 roku publikacji Spór o „niezrozumialstwo” w Dwudziestoleciu międzywojennym2. Ta przygotowana przez autorkę recenzowanej książki antologia przywraca
rangę międzywojennych polemik o „niezrozumialstwo”, prezentując ich zaplecze
estetyczne i filozoficzne. W ujęciu Panek spór ów, dotyczący w istocie prawa literatury do bycia „niezrozumiałą”, czyli ciemną, hermetyczną, w pewnym sensie ekskluzywną, okazuje się wyznaczać najważniejsze dukty krytycznoliterackie epoki. We
wstępie badaczka unaocznia też znaczenie Irzykowskiego dla kształtowania się
polskiej refleksji o literaturze, jej dylematach i funkcjach związanych z budowaniem
zbiorowej świadomości. Antologia istotnie wzbogaca wiedzę o polskiej krytyce literackiej, kształtowaniu się jej warsztatu, krystalizowaniu się kryteriów oceny i opisu
dzieła sztuki słowa.
W rozdziale Mostów Karola Irzykowskiego poświęconym sporom o „niezrozumialstwo” uderza nie tylko znowu dociekliwa i skrupulatna analiza tekstów krytyka,
ale także to, jak autorka określa własne stanowisko wobec tej dyskusji, wielokrotnie
już rozpatrywanej przez badaczy. Zaakcentować trzeba tu rzadką umiejętność wpisywania osobistych opinii w historycznoliteracki wielogłos – bez unieważniania
poglądów innych jego uczestników! Przekonała mnie autorka rozprawy do tezy, że
główną intencją działań krytycznoliterackich Irzykowskiego, także tych związanych
z kwestiami „niezrozumialstwa”, jest realizacja ideału krytyki jako twórczości,
zmierzającej do nieustannego definiowania tematu i celu sztuki.
Ostatni rozdział pracy ma charakter nieco odmienny. Autorka zajmuje się tutaj
aforyzmami Irzykowskiego, traktując je jako klucz do jego poszukiwań ontologicznych i estetycznych – można by powiedzieć, że przyglądamy się samej konstrukcji
tytułowych „mostów”. Irzykowski pokazywany jest tu i jako teoretyk aforyzmu,
i jako jego praktyk, ciągle wahający się między entuzjazmem a niepewnością co do
owej formy wypowiedzi. Wartość tego rozdziału stanowi bardzo precyzyjne, choć
skrótowe, scharakteryzowanie integralnych cech tego gatunku. Panek pokazuje
też, co Irzykowski wnosi doń, porównując jego aforyzmy z Hebblowskimi. Trochę brakuje tu szerszej refleksji o najważniejszym chyba z aforystów epoki – czyli
o Friedrichu Nietzschem, a może i o jego polskich uczniach (takich jak np. Aleksander Świętochowski).
Zamiast zakończenia badaczka proponuje kolejny „most”: Irzykowski – Wiktor
Szkłowski, co prowadzi w stronę teorii literatury. Trzeba podkreślić, że autorka
w całej książce konfrontuje koncepcje Irzykowskiego (a także wprowadzaną przezeń
terminologię) z horyzontem współczesnej mu teorii literatury. Tu pokazuje i elementy wspólne obu pisarzy jako badaczy sztuki słowa (przede wszystkim realność
jako moment poznania poetyckiego), i różnice, wynikające z diagnostyki napięć
między sztuką a rzeczywistością. Tego typu zakończenie stanowi dobrą pointę dla

2

Antologia ta została wydana w poznańskiej serii „Polemika (Krytyczno)Literacka w Polsce”.
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spotkań Irzykowskiego analizowanych w książce – bo otwiera, a nie zamyka sens
tych dialogów, tuneli międzytekstowych czy zderzeń.
Ze względu na fakt, że rozprawa zaostrza apetyt recenzenta, chciałoby się dopełnić ją o kolejne wątki. Z mojej perspektywy brak jeszcze w tej całości „mostu”,
który prowadzi jej bohatera w stronę poszukiwań i odkryć innych krytyków z kręgu polskiego modernizmu, przede wszystkim lwowskich3.
Książka Sylwii Panek przynosi niezwykły portret Irzykowskiego jako krytyka
i uczestnika sporów literackich, ale także jako osoby, która własne życiowe doświadczenie wprowadza na teren refleksji nad literaturą i jej sensem. Warto też
dodać na koniec, że rozprawa jest napisana z wielką dbałością o precyzję i elegancję słowa, jak również o uwagę czytelnika – zachęca go do dyskusji i wchodzenia
w naukowy dialog.
Abstract
EWA PACZOSKA University of Warsaw
ORCID: 0000-0001-6815-2359
ON IRZYKOWSKI’S BRIDGES
The review discusses Sylwia Panek’s book on Karol Irzykowski’s “bridges,” i.e. his encounters as a literary and cultural critic with the founders of the Polish modernism (Stefan Żeromski, Zofia Nałkowska,
Wilhelm Feldman), with the anthropologist Georg Simmel, and with the theoretician Viktor Sklovsky.
Presenting Irzykowski’s dialogues with someone else’s thought, Panek reconstructs the writer’s conceptions of literature and his workshop as a critic. The reviewer fully appreciates Panek’s presentation and
analysis.

DOI: 10.18318/pl.2021.1.14

DANUTA ULICKA Uniwersytet Warszawski

PSUCIE WIEDZY
A n n a M a r i a S k i b s k a, MISTYCZNE ZAUŁKI DYSKURSÓW. RZECZ O SŁOWNIKACH NIEMOŻLIWYCH. (Recenzent: Anna Burzyńska). Poznań 2019. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ss. 538. „Filologia Polska”.
Nr 210.
Książka obiecuje niemało. Autorka zapowiada, że ogarnie obszar zjawisk bezdyskusyjnie kluczowych w humanistyce XX wieku i zaproponuje ich wykładnię. Że
scali je w analizie koncepcji takich myślicieli, jak Michaił Bachtin, Jan Patočka,
Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida i Roland Barthes (każdemu z nich poświęca
jeden rozdział). Że ujmie ich myśl z punktu widzenia teologii negatywnej. Wyłoży
w trybie zestawienia z mistyką (głównie żydowską). I wyjaśni dzięki temu specyfikę
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ich „dyskursów” – potraktowanych jako literaturoznawcze. Tak wynika z poprzedzającego całość, finezyjnie zatytułowanego wstępu Inicjalna paronomazja (na
okoliczność wprowadzenia) i z rozdziału Horyzonty współczesnych dyskursów.
Krótki rekonesans.
Anna Maria Skibska wzięła się za myślicieli z wielu względów trudnych. I dlatego, że analiza ich pisarstwa wymaga wielorakich kompetencji lingwistycznych,
a także dyscyplinowych, i dlatego, że obrosło ono obszerną literaturą przedmiotu,
licznymi wykładniami, sporami, polemikami, rozwinięciami i kontynuacjami na
obszarze nie tylko nauk humanistycznych. Wzięła się przy tym za problematykę
bodaj centralną dla humanistyki oraz nauk społecznych od przełomu XIX i XX
wieku: ich języka – problematykę po wielokroć podejmowaną, wnikliwie rozważaną
w różnych dyscyplinach i przez różnych myślicieli, nie pomijaną bodaj przez nikogo z najwybitniejszych, a dla niektórych (jak dla Ferdinanda de Saussure’a) na tyle
nierozstrzygalną, że „łamali pióro”, zaprzestając pisania. Wzięła się, krótko mówiąc,
za problem, który w języku inicjującym dekonstrukcjonizm – styl myślowy i pisarski jej najbliższy – można by opatrzyć tytułem słynnej konferencji The Languages
of Criticism and the Sciences of Man.
Skibska podjęła tę problematykę z określonej perspektywy, ograniczając rozległy obszar kwestii dających się rozważać do (nie mniej rozległego) pola zagadnień
wypowiadalności i komunikowalności tego, co doświadczane zmysłowo i umysłowo,
i odnajdując w rozmyślaniach swoich bohaterów poszukiwanie takiego wysłowienia,
które przylegałoby do owych doświadczeń. W centrum uwagi postawiła ich walkę
o wyrażenie. Ukazała ich próby wypracowania języka, który byłby nie tylko styczny
z indywidualnym doznaniem i poznaniem, ale też zawierałby określone ujęcie podmiotowości adresata: języka nieopresywnego, niedefinitywnego, oczekującego na
twórcze podjęcie i „odpowiedzialną odpowiedź” (cudzysłów mój – bo to wyrażenie
i Bachtina, i Derridy). Najprecyzyjniej sformułowała temat rozprawy w zakończeniu
książki, wskazując, że interesuje ją myśl stroniąca za wszelką cenę, m.in. przez
konkretne zabiegi pisarskie, od „niebezpieczeństwa zamrożenia”, która opiera się
zastygnięciu w finalistycznej konkluzji: „Wydaje się, że zarówno Michaił Bachtin,
Jan Patočka, Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida, jak Roland Barthes są – choć
każdy na swój niepowtarzalny sposób i przy użyciu własnych słowników n i e m o żl i w y c h – oporu tego strażnikami” (s. 488).
Oporność wypowiedzenia autorka sprowadziła do jego przedmiotu. Przyjęła
też – bo trudno to inaczej nazwać – że doświadczenie rozpatrywanych myślicieli jest
bliskie mistycznemu, tj. takiemu, które „wymyka się sferze teorematów”, „jest zawieszone między ekspresją a milczeniem, reprezentacją a rezygnacją” (s. 29). W ten
sposób uzasadniła również zaktywizowany kontekst wyjaśniania: filozofię religii
w wersji teologii negatywnej, z dominującą pozycją Talmudu i Kabały, ale z uwzględnieniem także chrystologii (bo inaczej, z uwagi na obranych bohaterów, zrobić po
prostu nie mogła). Tak interpretując owo doświadczenie oporności, Skibska z trzech
stykających się pól – potencjalnych kontekstów wyjaśniania (filozofii nauki, filozofii języka i filozofii religii), w których, historycznie rzecz biorąc, lokowała się rozważana przez nią problematyka – wybrała jedno: filozofię religii. Dwa pierwsze układy
odniesienia pominęła, niezainteresowana skomplikowaną sprawą terminu czy
terminoidu, jak go określił Janusz Sławiński, w humanistyce (statusu przedtermi-
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nologicznego nazwy potocznej, neologizmu lub nazwy-metafory konceptualnej
przenoszonej międzydomenowo, ich sukcesu środowiskowego i stabilizacji w postaci terminologicznej), pomijając tym samym inne obszary pracy nad mową w humanistyce XX wieku. Racji uzasadniających wybory i pominięcia nie podała. Podobnie jak wyboru bohaterów, uznanych za literaturoznawców.
Tych bohaterów autorka stara się spokrewnić dwojako: na gruncie filozoficznym
i teologicznym. W jej ujęciu wiąże ich, po pierwsze, postawa polemiczna wobec
Husserlowskiej fenomenologii (trzeba by dojaśnić: fenomenologii świadomości, a nie
fenomenologii jako „nauki ścisłej” lub „antykryzysowej”) i wobec racjonalizmu
w wersji strukturalistycznej (trzeba by tu dodać: strukturalizmu pojmowanego
podręcznikowo, właśnie jako „nauka ścisła”). Po drugie, spowinowaca ich, jak już
zostało powiedziane, odkryte w ich przemyśleniach i pisarstwie szczególne mistyczne doświadczenie świata, wyjaśniane w odwołaniu do filozofii religii w wersjach
judaistycznej i chrystologicznej, a uzasadniane w kontekście teologii negatywnej.
Trzeba powiedzieć od razu: uzasadnienie kontekstu wyjaśniania jest nie tylko ryzykowne, ale także nie we wszystkich przypadkach przekonujące, w wielu miejscach
podporządkowane zamysłowi dla autorki najważniejszemu – skonfigurowaniu
grupy myślicieli, która reprezentowałaby teologię apofatyczną. Tj. taką teologię,
którą zdefiniowała i historycznie z r e k o n s t r u o w a ł a – podkreślam od razu, bo
strategia rekonstrukcji i rekapitulacji cudzych rozpoznań i prac znamionuje całą
rozprawę – za książką Flight of the Gods. Po co ta rozległa panorama, sięgająca
Dionizego Areopagity, nie bardzo wiadomo, skoro o l i t e r a t u r o z n a w c z y m
postsekularyzmie ani wzmianki.
Ważniejsze jednak: uzasadnienie uruchomionego kontekstu wyjaśniania wspiera się na słabych podstawach. Nieprzekonujące są przede wszystkim dwa dowody:
(1) na chrystologiczne nacechowanie (jeśli nie rodowód) przekonań Barthes’a o tekście, o reprezentacji i o Innym oraz (2) na uznanie Bachtina za myśliciela religijnego. Pominę zasadność roztrząsania w tym kontekście historiozofii Patočki, którego
„postawa pragmatyczna”, „podgryzająca”, jak pisze autorka, Husserlowski idealizm,
„prowokuje go do [...] refleksji na temat źródłowości bycia” (s. 130), bo ta decyzja
jest z literaturoznawczego punktu widzenia niedyskutowalna.
1. Po prezentacji intersemiotycznych aspektów Barthes’a „syntezy” mowy, pisma
i obrazu Skibska stwierdza apodyktycznie: „W z a k a m a r k a c h o w e j d r y f uj ą c e j s y n t e z y mieści się jednak [...] chrystologiczna doktryna słowa ucieleśnionego, która streszcza się w efekcie mówiącego i piszącego ciała” (s. 483; podkreśl.
D. U.). Arbitralność tej diagnozy wzmacnia dodatkowo argumentacja bliska psychoanalitycznej – o „s t a r a n n i e t ł u m i o n e j” (s. 484; podkreśl. D. U.) „konwencji” „o n i e k w e s t i o n o w a n e j proweniencji chrześcijańskiej” (s. 483; podkreśl.
D. U.). Wreszcie owo „swoiście mistyczne”, bezdyskusyjnie jakoby chrystologią
podszyte doświadczenie późnego Barthes’a zostaje zestawione z mistyką żydowską,
a dokładniej: z koncepcją dewekut – z zaznaczeniem, że choć obca myślicielowi, to
jednak analogiczna: „M i m o o c z y w i s t y c h r ó ż n i c, wynikających z odmienności motywacji kabalisty i Barthes’a, p o d o b i e ń s t w o t e c h n i k i o b c o w an i a z p r z e d m i o t e m medytacji pozostaje znaczące” (s. 21; podkreśl. D. U.).
Twierdzenie nie zostało sfalsyfikowane, a mistyka żydowska jest referowana za
Gershomem Scholemem. Strategia argumentu z analogii, podobnie jak – wspo-
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mniana już – rekapitulacji i podawania uzasadnień za przyjętym na wiarę autorytetem (czasem wątpliwym), dominuje zresztą w całej rozprawie.
2. Nie mniej kontrowersyjne, wsparte na dosłownie j e d n y m rozdziale z j e dn e j rozprawy komentującej myśl Bachtina, jest uznanie go za myśliciela religijnego. Aby udowodnić prawosławne korzenie jego koncepcji słowa, autorka poprzestała na fragmencie (bo nawet nie całej książce) z rozprawy Alexandra Mihailovica,
skrupulatnie zrekapitulowanym (po co, nie wiadomo, skoro jest dostępny w polskim
przekładzie w antologii Ja – Inny, więc każdy może sobie przeczytać sam), za którym
powtórzyła nie tylko wykładnię, ale nawet odnalezione przez badacza f a k t y t ek s t o w e i k u l t u r o w e. Pominęła natomiast – bez najmniejszej wzmianki – prekursorskie dla tej problematyki ujęcia: Christianity in Bakhtin: God and the Exiled
Author Ruth Coates (1998), Natana Tamarczenki „Estietika słowiesnogo tworczestwa” Bachtina i russkaja rieligioznaja filosofija (2001), Bakhtin and Religion:
A Feeling for Fight (2001), odesłała zaś do wtórnej wobec nich pracy Hilary Bagshow
Religion and the Thought of Mikhail Bakhtin: Reason and Faith (2013). Do tego do
rozpoznań Michailovica nie dodała dosłownie nic – jeśli pominąć to, co b e z p o ds t a w n i e uznała za swoje „odkrycie”, jak zapewnia, związków łączących Bachtina
z Semionem Frankiem. Wbrew jej przekonaniu są one dobrze opisane, i to przez
takich wytrawnych bachtinologów i rusycystów, jak Jonathan Sutton, Dmitrij
A. Olszanski, David Shepherd, James Curtis. O „odkryciu” mówić więc nie można.
Skibska pominęła nadto w argumentacji cały kontekst – co przy deklaracji analizy
dyskursywnej zdumiewa – domniemywanych przez badaczy więzi Bachtina z filozofami religii i z towarzystwami filozoficzno-religijnymi Trzeciego Renesansu, za
które przyszło mu zapłacić wyrokiem zesłania. Nie dostrzegła także tych ogniw,
które z jej punktu widzenia powinny być i ważniejsze, i potwierdzone przez samego
Bachtina: związków z tradycją judaistyczną Franza Rosenzweiga i Martina Bubera.
Za cały dowód wystarczyło przepisanie Mihailovica.
Nie jest oczywiście kontrowersyjne łączenie myśli Lévinasa i Derridy z judaizmem. Ale w tym kontekście i pod interesującym autorkę kątem zostali oni j u ż
naświetleni – przez Susan Handelman w obszernej rozprawie (faktycznie literaturoznawczej, dodam, uprzedzając dalsze zastrzeżenia) The Slaves of Moses: The
Emergence of Rabbinic Interpretation in Modern Literary Theory (1982). Amerykańska badaczka ujęła w niej problem reperkusji refleksji rabinistycznej w nowoczesnym
literaturoznawstwie na przykładach Derridy, Blooma i Hartmana, których styl
myślowy i pisarski zinterpretowała na rozległym tle historycznym w opozycji do
racjonalizmu nie po prostu strukturalistycznego, jak w książce Skibskiej, ale hellenistycznego. Rozprawa nie została przez Skibską nawet odnotowana (Handelman
pojawiła się w niej raz, jako autorka innej pracy, ledwo w przypisie na s. 183, choć
to jej należy przyznać zasługę odkrycia wykładni rabinistycznej Derridy). Jako
autorytatywne źródło inspiracji badaczka przywołała tylko prace Sanforda L. Droba z r. 2000 i 2009, o 20 lat późniejsze niż Handelman. Które „n i e l e d w i e p r z yp a d k o w o” wpadły jej w ręce (s. 253; podkreśl. D. U.).
Pominięcia takie, jak wskazane, zaskakują, bo skądinąd cała rozprawa to zbiór
k o m e n t a r z y d o k o m e n t a r z y, rekapitulowanych pieczołowicie i z obszernymi cytatami. Oczytanie autorki można by uznać za imponujące, gdyby nie było
„nieledwie przypadkowe” i dysproporcjonalne. Przywoływanym i referowanym pra-
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com ważnym towarzyszą przyczynki – podane niepotrzebnie i na chybił trafił (jak
np. doprawdy zbędne w poważnej rozprawie mieniącej się literaturoznawczą objaśnienie „skazu”, do tego za propedeutyczną książką Wolfa Schmida Narratology
z 2010 r.) – a konkluzje odnoszące się do kluczowych spraw są wsparte cytatami z podręczników (jak wykładnia fenomenologii za Teoriami literatury XX wieku
Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego czy Freuda za podręcznikiem
Zofii Mitosek). Uzasadnienia, argumenty, całe wywody przytaczane są „za” – już
wypowiedzianym, już czytanym, już znanym. W efekcie takiego postępowania powstała rozprawa poznawczo, mówiąc oględnie, o d t w ó r c z a. Szczątkową argumentację samej autorki dodatkowo osłabia jej „dyskurs” (styl pisarski), a także
liczne błędy różnego rodzaju i kalibru, podważające wiarygodność wywodów.
Na tych dwóch sprawach skupię się dalej. Zarzut rekapitulacji cudzych przemyśleń, podawanych tytułem głównych argumentów motywujących rozważania
pretendujące do autorskich, przedstawię na przykładzie rozdziału II, poświęconego
Bachtinowi, by precyzyjnie wyłożyć główne zastrzeżenia i podbudować je szczegółowymi argumentami, inne – tylko zasygnalizuję.
O Bachtinowskiej koncepcji słowa korporalnego, wiązanej przez Skibską z teologią prawosławną (o czym traktuje podrozdział 4 rozdziału II), już wspominałam,
podnosząc, że wszystko, co autorka ma do powiedzenia w tej sprawę, powiedział
wcześniej Mihailovic. Dodam jeszcze, że jego rozpoznania są czytane bezkrytycznie
i powierzchownie. „Żywe słowo” z Bachtinowskich Problemów literatury i estetyki
Skibska myli z analizowanym przez Mihailovica „słowem wewnętrznym”, choć owo
„żywe słowo” w kulturze rosyjskiej współczesnej Bachtinowi odsyłało do słownika
Władimira Dala „żywego języka rosyjskiego”. Co zaś wspólnego ma „żywe słowo”
z Rorty’ego rekontekstualizacją (s. 95) – pozostaje całkowicie niejasne; dowodzi
jedynie, że rozumowaniami autorki na równi ze strategią rekapitulacji rządzą zasady analogii i asocjacji.
Najpoważniejsze zastrzeżenie w tym podrozdziale budzi kardynalny błąd utożsamienia Bachtinowskiej r ó ż n o g ł o s o w o ś c i wypowiedzi z „w y g n a n i e m
a u t o r a” Barthes’a. Cytuję: „ich [tj. różnych głosów] obligatoryjna współistotność
niweczy dominację instancji zwanej autorem, skazując go tym samym na wygnanie,
uśmiercając go miarą tej samej metafory, która w 1968 r. odpowiada za spektakularny gest Rolanda Barthes’a” (s. 115). Tymczasem Bachtin od pierwszych po
ostatnie prace pisał zawsze o „autorze” (nawet nie o „narratorze”) lub „obrazie
autora”, poszukiwał go ustawicznie jako głosu na skrzyżowaniu wszystkich innych
głosów w wypowiedzi, nadrzędnego wobec nich, choć niemanifestowanego, pozbawionego językowych eksponentów. To sprawa oczywista dla studenta I roku kursu
poetyki, czytelnika ledwo krótkich rozpraw o słowie w powieści i Problemu tekstu
Bachtina. Nałożenie przez badaczkę na różnogłosowość – Bachtinowskiej dialogowości w wersji intertekstualności sporządzonej we Francji narusza podstawy koncepcji Rosjanina, w której podmiot (także autorski) stał zawsze w centrum.
W podrozdziale 3 tego rozdziału Skibska omawia Bachtinowski neologizm
„wnienachodimost' [niewspółobecność]”. Także i tu rekapituluje cudze ujęcia: z podręcznika, z rozpraw przełożonych w antologii Ja – Inny powiela wszystkie moje filologiczno-etymologicznej natury rozpoznania, podobnie jak w uwagach o terminie
„postupok”. Niby w przypisach to odnotowane... Nie bez poważnych błędów, wyni-
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kających – trudno przypuszczać inaczej – z nieznajomości lub powierzchownej znajomości tekstów samego Bachtina, z ich lektury w polskich i angielskich
przekładach i w chronologii ukazywania się tych przekładów oraz z rozwijania
domysłów wysnutych z lektury prac jego komentatorów. Wskażę tu błędy najpoważniejsze:
1. Autorka całkowicie bezzasadnie uznaje „niewspółobecność” za relację: świadomość–świat, czyli za stosunek referencji (jak pisze: „niewspółobecność oznacza
twórczą przeszkodę spełniającą się w braku pełnej adekwatności między podmiotowością a światem”, s. 90). Tymczasem „niewspółobecność” to nazwa relacji m i ęd z y p o d m i o t o w e j, wiążącej różne świadomości – w pierwotnym ujęciu: autora
i bohatera – a nie odniesienie podmiotowo-przedmiotowe (pomijam, co znaczy
„adekwatność między świadomością a światem”).
2. Skibska miesza dalej lub synonimizuje tę niezrozumianą „niewspółobecność”
z innym neologizmem Bachtina, z „niezwieńczeniem” („niezawierszymost' ”), odnoszącym się wszak do wypowiedzi, by dalej utożsamić go z dialogowością (s. 90),
a następnie z polifonią (s. 270–271). Nie potrafię nawet domyślić się powodów takiej
decyzji, niczym nieuzasadnionej. Ponadto badaczka mimowolnie podsuwa fałszywą
chronologię pojawiania się tych kolejnych Bachtinowskich nazw (w przypisie 50 na
s. 270–271 czytam, że zasada dialogowa jest „podtrzymywana we wnienachodimosti” – podczas gdy „wnienachodimost' ” znalazła się w rozprawie o autorze i bohaterze prawdopodobnie z 1919 lub 1921 r., a koncepcja dialogu dopiero w Problemach
twórczości Dostojewskiego z 1929 r.; nb. wypadałoby formułę „zasada dialogowa”
ująć w cudzysłów, bo to tytuł monografii Todorova).
3. Po tym mylnym zespoleniu terminów autorka dalej utożsamia „niewspółobecność” i „niezwieńczenie” z „błędem wpisanym w ludzką egzystencję” (s. 90). Ten
„błąd”, który pojawia się prawem kaduka i nie wiadomo, co ma oznaczać, jest
jednak dalej potrzebny do zestawienia (za pośrednictwem Hermana Cohena) myśli
Bachtina z rozprawą Mojżesza Majmonidesa. I o to tylko chyba szło.
4. Zestawienie z neokantystą prowadzi autorkę do więcej niż fałszywego wniosku, sygnalizującego zwyczajną niewiedzę, jakoby Bachtinowski dialog był „W yw i e d z i o n y z żydowskiej myśli teologiczno-filozoficznej [...], p r z e j ę t y przez
Bachtina za pośrednictwem Hermanna Cohena [...]” (s. 107; podkreśl. D. U.). Aby
ten wniosek udowodnić, trzeba by najpierw wykazać, że Bachtin w ogóle znał Cohena. Tymczasem nie poświadczają tego żadne fakty. Cohen pojawia się w kręgu
jego myśli tylko raz, i to nie u niego, ale w artykule Walentina Wołoszynowa Słowo
w żyzni i słowo w poezii. Tu jednak przywoływana jest rozprawa Aesthetik des reinen
Gefühls (t. 2 á1912ñ, s. 63–64) w związku z rozważaną jurysdykcyjną koncepcją
powieści, nie zaś te prace, do których odsyła autorka – a które referuje za Wojciechem Hanuszkiewiczem, z obszernymi cytatami z tegoż. Cohena po prostu nie zna,
wybiera sobie z rozprawy Hanuszkiewicza, co jej pasuje. Jest to w każdym razie
Cohen z r e k a p i t u l o w a n y w c a ł o ś c i za wykładnią Hanuszkiewicza i przytaczany za fragmentami jego przekładów.
Poza wszystkim źródła Bachtinowskiej dialogowości są tak rozmaite (i istnieje
na ten temat obszerna literatura), że sprowadzenie ich do tego jednego tłumaczy
wyłącznie idea przyświecająca autorce: wydobycia wszędzie, gdzie się da, per fas
et nefas, koneksji z mistyczną teologią judaistyczną – przy całkowitym pominięciu
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faktycznie poświadczonych powiązań z filozofią dialogu wspomnianych już Bubera
i Rosenzweiga.
„Za” to w ogóle zasada dominująca, jak już sygnalizowałam, w całej książce.
Rządzi też następnymi rozdziałami. Także i w nich Skibska podejmuje cudze odkrycia i interpretacje, by dopisać do nich swój, jak to nazywa (również „za”), „suplement”. Za niezliczonymi komentatorami rozpatruje słowa – metafory Barthesa
i jego figury retoryczne. Za Drobem zestawia Derridę z Izaakiem Lurią i tradycją
żydowskiego mistycyzmu, a spostrzeżenie, że sam Derrida podsunął porównanie
z kabałą Lurii w opisie swej lektury Philippe’a Sollersa, podaje za Barbarą Johnson,
Anną Burzyńską i Michałem Pawłem Markowskim. Za Ilse N. Bulhof i Laurensem
ten Kate prezentuje teologię negatywną, jej historię i typologię. Podanie źródeł
streszczanych rozpraw nie zmienia faktu, że zostały one powielone, przepisane –
i niejednokrotnie przeinaczone.
To „za” przejawia się także w „dyskursie”, czyli w stylu myślowym i pisarskim
autorki. W rozdziałach poświęconych Derridzie i Barthes’owi właściwa jej poetyka
parafrazy (często w mowie pozornie zależnej, naśladującej sposób pisania bohaterów) oraz zasady analogii lub asocjacji jako strategia wywodu i argumentowania,
połączone z poetyką dygresji, są szczególnie widoczne. Aby nie cytować większych
partii książki, podam tylko kilka wyrazistych przykładów rozumowań „tak – jak”,
rozciągających się w łańcuchy skojarzeń.
1. Rozważając Barthes’a metodę tmezy, autorka diagnozuje „wyostrzenie zmysłów” słuchu i dotyku, „implikowane rezygnacją ze wzroku”, po czym dodaje, że
o takim wyostrzeniu „pisze również Hélène Cixous”, dalej – że to „zbiega się również
z manifestem Wolfganga Welscha”, a jeszcze dalej wskazuje przynależność do „innych tradycji”, „lansowanych przez Johna Ashbery’ego”, by w końcu te tradycje
odnaleźć u Marjorie Perloff, o której pisze Grzegorz Jankowicz, że – i tu obszerny
cytat z tegoż (podkreślam: referuję tylko dwa akapity, s. 456–457).
2. W tym samym rozdziale, w rozważaniach o języku dyskursu miłosnego,
autorka na zasadzie analogii stwierdza: „Tęsknota za wyobcowaniem z języka przemocy przywodzi na myśl rozważania Waltera Benjamina”, po czym relacjonuje
koncepcję Benjamina za Adamem Lipszycem, z cytatem z tegoż (s. 467), by dalej
dodać domysł usprawiedliwiający przywołanego za Lipszycem Benjamina, że „O takim języku zdaje się marzyć Barthes”, a następnie zestawić język Benjamina na
zasadzie per analogiam (to wyrażenie samej autorki, s. 572) z językiem imion
u Abrahama Abulafii i wyprowadzić z tej analogii „podmiot metonimiczny” Barthes’a (Abulafia jest przy tym referowany za Moshem Idelem).
3. Do stwierdzenia wspartego na permanentnej zasadzie porównania: „nie
przestaje Barthes tropić szczelin [...], które gwałtownie wkraczają, niczym Schumannowskie intermezzi w przestrzeń tekstu jako fantazmatyczny »donos rzeczywistości«” (s. 452) – autorka dodaje jeszcze przypis odwołujący się do Białoszewskiego, zakończony retorycznym pytaniem: „jakże inaczej zachować ten głos i tę rzeczywistość?”, i przypis objaśniający intermezzo, odsyłający do Encyklopedii
muzyki – by po tej dygresji powrócić do punctum i, znów na podwojonej zasadzie
„tak – jak”, stwierdzić: „punctum musi działać wstrząsająco (per analogiam do performatywności stygmatu u Cixous), a tym samym zdradzać »wielką siłę ekspansji« [...] bliską zdarzeniu opowiadanemu przez zabiegającego o inną interpretację
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Jacques’a Derridę” (s. 452–453); przywołaną per analogiam Cixous opatruje jeszcze
rozbudowany przypis do jej interpretacji Rembrandta.
Starczy egzemplifikacji, wskazujących i na lekceważenie czytelnika, któremu
podaje się definicje podstawowych terminów, a pomija znacznie bardziej skomplikowane, i na wyjaśnianie przez analogie, na zestawienia i asocjacyjne porównania,
a w istocie tłumaczenia ignotum per ignotum: niezrozumiałego przez niezrozumiałe,
metafory przez metaforę, nazwiska przez nazwisko, nazwy przez nazwę, mowy jednego bohatera przez mowę drugiego. Jeśli dodać do tego samozaprzeczenia w amplifikacjach lub budowanie enumeracyjnych szeregów pseudosynonimów – jak np.
w zdaniu: „zdarzenia mistycznego [...] jedynym s e n s e m (w istocie a n t y - s e ns e m lub może nawet n o n - s e n s e m) jest czynność skrywania, przesłaniania,
[...] wymazywania” (s. 455; podkreśl. D. U.) – i wikłanie się w nic niewnoszące
polemiki, jak z Barbary Skargi odczytaniem Derridy, inkrustowane jeszcze Benjaminem, także w interpretacji Lipszyca (s. 325–328), czy podobnie rozbudowaną
dyskusją z Agatą Bielik-Robson (s. 338–342), zakończoną zdumiewającą radą, że
Derridy „młodzieńczą wojującą dosadność [...] znawczyni agonu powinna mu wspaniałomyślnie wybaczyć” (s. 340), nieakceptowalność stosowanej przez Skibską
strategii wyjaśniania wydaje się dostatecznie uzasadniona.
Te dygresje i strumień asocjacji autorka niekiedy usprawiedliwia, świadoma
zbaczania z kursu (np. na s. 270 pisze: „Prawo dygresji pozwala mi [...]”), co nie
zmienia faktu, że i problem zostaje w nich rozproszony, i wywód traci nie tylko na
jasności, ale także na celowości. Tym bardziej że badaczka rekapituluje myśl swoich bohaterów w ich własnym języku, używając często, jak już zauważyłam, swoistej
mowy pozornie zależnej. Rozumiem aż za dobrze, że podjęła się bardzo trudnego
zadania: zreferowania i eksplikacji koncepcji trudnych do rzeczowego wyłożenia
(lecz możliwego, jak świadczą liczne, w tym polskie, prace), że wzięła się za myślicieli świadomych performatywnej mocy języka, wiedzących też, że nie da się powiedzieć niczego nowego w zastanych sposobach mówienia, i zdających sobie sprawę,
że dotykają jeśli nie doświadczeń – co eksponuje autorka – to problematyk na
granicy udostępnienia w a k t u a l n e j dla nich mowie. Ale z tego nie wynika konieczność „pisania nimi”. Zwłaszcza gdy naśladowania i parafrazy prowadzą do
semantycznych wykolejeń. Dla przykładu: „Krytyczna wrażliwość na ideologię
konstytuującą się pod auspicjami wieży Babel wypiętrza wszelkie zdarzenia w języku literatury, które przynoszą w rezultacie efekt idiomatycznej afazji” (s. 374).
Z takich – spójnych składniowo i rozchwianych znaczeniowo – zdań można stworzyć
obszerne wypisy. Do mimowolnie humorystycznych sytuacji prowadzą parafrazy
z ukrytym cytatem, jak w zdaniu rozpoczynającym nowy akapit: „Skrobanie wykonywane przez ducha [...]” (s. 374). Gwoli wyjaśnienia: wcześniej cytowana była
książka The Post Card Derridy (za przekładem angielskim, w tłumaczeniu na język
polski; do sprawy cytowania za przekładami jeszcze powrócę), dalej zaś mowa o „duchach” (czyli „widmach”) Marksa, dla uniknięcia kuriozalności wyrażenia wystarczyłby więc cudzysłów.
Rozumiem także, że autorka nie chce używać języka „opresywnego”, „akademickiego” – jak go nazywa, kwestionowanego przez jej bohaterów, których argumentację powtarza wyznawczo i bezkrytycznie (bezkrytycznie, bo nie ma jednego
ahistorycznego „języka akademickiego”, a języki Heideggera, Derridy, Cixous i innych
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to także „języki akademickie”, uznane na katedrach; rzecz w tym, wobec jakiego
języka ten „nieakademicki” się ustawia). Ale nawet jeśli przyjąć jej postawę, to
postępowanie stosowne do decyzji pisarskich omawianych myślicieli i wpisanej
w nie etyki (którą przecież Skibska zna i przywołuje) powinno było polegać na „odpowiedzialnej odpowiedzi” na ich wyzwania. Tymczasem badaczka zatrzymała się
w połowie drogi pomiędzy cytatem (mianowanym lub niemianowanym), powtórzeniem, mową pozornie zależną i kwestionowaną wszak przez jej autorytety „herezją
parafrazy”.
Jest to widoczne także w kompozycji rozdziałów składających się na książkę.
Najczęściej rozpoczynają je i kończą cytaty, zastępujące wnioski. Autorka jest
świadoma obranej drogi; w tytule jednego z podrozdziałów proponuje „krótką dygresję w miejsce konkluzji”. Bezpośrednie zastrzeżenia pod adresem konkludowania zgłasza również w zakończeniu rozprawy (s. 487). Ale ta świadomość (wyznawcza wobec zasady jej bohaterów – nierozstrzygalnika, suplementu, permanentnej
przedmowy) nie zmienia faktu, że powtórzenie ich przekonań niczego nie wnosi do
wiedzy o ich koncepcjach, pod tym kątem wielokrotnie zresztą omawianych, a cytat nie zwalnia z wnioskowania. I rozprawa zakończenia jest pozbawiona, bo trudno za takie uważać d w i e s t r o n i c e Zakończenia, czyli o jeszcze jednej „Niemożliwości” (do dwuipółstronicowego Suplementu z tegoż zakończenia jeszcze powrócę).
Badaczka ponownie powieliła w tym pozornym zakończeniu idee swoich bohaterów,
których pisarstwo „otwarcie i buńczucznie igrające z domagającą się podsumowania tradycją akademicką” uznała za umotywowanie własnej, naśladowniczej decyzji.
Gorzej, gdy p a r a f r a z a g r a n i c z y z p l a g i a t e m. Na s. 455 autorka
podaje definicję tmezy, odsyłając wprawdzie do źródła (do Słownika terminów literackich), ale po prostu przepisując bez cudzysłowu hasło Janusza Sławińskiego
(z nieznaczną zmianą: wyrażenie Sławińskiego „w obrębie słowa” zostało zamienione na „w granicach leksemów”, a „wyrazisty” na „dystynktywny”). Miejsc, o których
można powiedzieć, że są takimi parafrazami, formalnie za plagiaty nie uważanymi,
gdzie dochodzi do przejęcia cudzego (celnego, nad którym ktoś się namyślał) słowa
bez wskazania autorstwa, jest w jej różnych pracach więcej. Mniejsza o pojedyncze
przywłaszczenia. Najbardziej naganne są parafrazy, by tak rzec, graniczne, zwykle
traktowane jako „wtórność”, „odtwórczość” bądź „nieoryginalność”, które polegają
na zawłaszczeniu cudzego pomysłu, przejęciu (bo nie powiem: podjęciu) cudzego
odkrycia tekstowego lub interpretacyjnego i wsparciu na nim rzekomo własnego
wywodu, z odesłaniem wprawdzie do źródła, ale wszak po prostu odkrycia powielonego. Przykłady podawałam.
Nawet jeśli nie uważać takich przypadków za naganne pod względem formalno-prawnym, to trzeba zapytać: jaki jest pożytek poznawczy z rekapitulacji i odtwarzania rozpraw znanych, w tym dostępnych po polsku, nawet podręczników,
z drobiazgowego ich streszczania i obszernego cytowania? Oryginalna myśl autorki sprowadza się do zaproponowania kontekstu wyjaśniania dla koncepcji rozważanych myślicieli. Nie w przypadku wszystkich samodzielnie odkrytego (nie w przypadku Derridy i Bachtina) i nie w każdym przypadku zasadnego (nie w przypadku
Barthes’a). Kontekst ten autorka zresztą również zna z drugiej ręki (a jeśli dodać,
że referuje go za przekładami, to nawet z trzeciej).
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Przejdę teraz do kwestii zasadniczej, kilka razy już sygnalizowanej: do jakiej
dyscypliny należy omawiana rozprawa? Skibska określa ją jako literaturoznawczą.
W moim przekonaniu brak zasadności, a przede wszystkim autorskiego uargumentowania takiej przynależności. Wśród analizowanych myślicieli znaleźli się Patočka
i Lévinas – bardzo niewygodni, co też autorka sama przyznaje, jako literaturoznawcy. Są oni przy tym, podobnie jak bohaterowie literaturoznawczo niekontrowersyjni: Bachtin, Barthes i Derrida, czytani i prezentowani j a k o f i l o z o f o w i e podmiotu, poznania, religii, historii, etyki, których diagnozy wyrażają się w określonych
praktykach dyskursywnych. Ale praktyki te nie są badane w kontekstach literaturoznawczych lub literackich. Te ostatnie zostały konsekwentnie pominięte, co
i zubaża analizy, i czyni jednostronnym kontekst (teologiczny) wyjaśniania, bo
przynajmniej prace Barthes’a i Derridy odsyłają przecież do pisarzy i pisarstwa
z czasów „Tel Quel”, które silnie zaważyły na stylu tych autorów (w przypadku
Derridy odwołują się zapewne także do wcześniejszych gier językowych, jak sugeruje w jego biografii Benoît Peeters), a rozprawy Bachtina – do poetyki symbolistów.
Tymczasem Skibska rozpatruje ich utwory jedynie jako funkcję przekonań filozoficznych i teologicznych (teksty Barthes’a – z jawną nadinterpretacją).
Nie chcę powiedzieć, że nie można pojmować „literaturoznawstwa” jako filozofii literatury, tak jak ją sprofilował np. Markowski. Literaturoznawca nie ma też
obowiązku zajmować się tekstami uchodzącymi za literackie. Ale zdecydowanie
zabrakło w rozprawie uzasadnienia dla takiego rozumienia dyscypliny, które usprawiedliwiałoby roztrząsanie problematyk filozoficznych, historiozoficznych, etycznych
i teologicznych. Bez wskazania literaturoznawczych rezonansów koncepcji bohaterów Skibskiej, np. ustalenia, jakich inspiracji badaczom literatury dostarczyli,
jak ich nazewnicze pomysły funkcjonowały i funkcjonują w literaturoznawstwie,
jak wydobyta dzięki ich rozważaniom problematyka zmieniła sposób myślenia
o literaturze i wiedzy o niej oraz zainicjowała sposoby nowe – ich usytuowanie
w obrębie literaturoznawstwa pozostaje nieprawomocne. Nb. z Patočką i przy takim
podejściu byłby niemały kłopot: jego prace nie zaistniały na obszarze najszerzej
pojmowanego literaturoznawstwa, może z wyjątkiem wstępu do czeskiego przekładu Ingardena O poznawaniu dzieła literackiego, ale o tym autorka nie wspomina,
podobnie nawet nie wymienia tych prac Patočki, które były istotnie literaturoznawcze, jak analiza twórczości Karela Hynka Máchy. Również kwestia styczności teologii apofatycznej z literaturoznawstwem nie została w książce podjęta, choć postsekularyzm, który badaczka uznała za szerszy niż ta teologia, stanowi silną już
w nim orientację. Za c a ł e uzasadnienie literaturoznawczego charakteru książki
ma służyć krótki, niespełna trzystronicowy rozdzialik, w którym autorka poprzestaje na wyliczeniu (dalekim od kompletności), co czytali jej bohaterowie. Poza tym,
że rozdzialik to zdawkowy, nie stanowi on żadnego umotywowania.
Rozprawa nie należy także do bliskiej literaturoznawstwu filologii, jak ją raz,
jeden jedyny, rekomenduje sama autorka (s. 489). Jakkolwiek filologię rozumieć –
czy za Nietzschem, czy tradycyjnie, czy w odnowionej konceptualizacji jako filologię
kulturową – trudno książkę Skibskiej zaliczyć do filologicznych. Postępowania
rzetelnie filologicznego w niej niewiele. Omawiane teksty są czytane głównie w przekładach, bez refleksji nad ich wiarygodnością, bez porównania z oryginałem (w każdym razie brak znaczących śladów takiej konfrontacji), z wydań budzących zastrze-
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żenia (jak Bachtinowska Estetyka twórczości słownej – zbiór wszak spreparowany
przez redaktorów; dziś obowiązują wersje omawianych rozpraw z edycji Sobranije
soczinienij, ukazującej się od 1996 r., wspartej na pieczołowicie odtworzonych
i skomentowanych archiwaliach). Za angielskim przekładem przywoływana jest
Wiktora Szkłowskiego Eniergija zabłużdienija (choć oryginał jest dostępny w sieci).
Toteż autorka bez namysłu uznaje „sjużet”, występujący w podtytule rosyjskim, za
„fabułę” (bo w tłumaczeniu angielskim stoi „plot”), nawet nie wspominając o wszystkich komplikacjach tego jednego z najmniej jasnych quasi-terminów rosyjskich
formalistów (znakomicie zanalizowanych przez Tamarę Brzostowską-Tereszkiewicz
w artykule z 2010 r. Od sjużetu do plotu i z powrotem, którego nie odnotowuje).
Całą skomplikowaną opozycję „sjużetu” i „fabuły” zbywa cytatem z podręcznika
Burzyńskiej i Markowskiego (s. 27), za tym podręcznikiem przytacza też oczywistą
nawet dla studenta informację o genezie formalizmu (s. 18). Za angielskimi i polskimi przekładami analizowany jest także Derrida. Nawet jego esej o Lévinasie
Przemoc i metafizyka w artykule Skibskiej o melancholii1 przywoływany jest za
tłumaczeniem angielskim, mimo że dwa lata wcześniej ukazał się przekład polski
z francuskiego oryginału. Co pikantne – i przerażające – autorka książki podaje tu
fałszywą informację, jakoby polskojęzyczna wersja Przemocy i metafizyki została
przez tłumacza, Krzysztofa Kłosińskiego, opatrzona podtytułem! Podtytuł w oryginale francuskim oczywiście jest (Violence et métaphysique. Essai sur la pensée
d’Emmanuel Lévinas). W jakim języku czyta judaica i teksty niemieckie, już sygnalizowałam.
Wskazane ujednoznacznienia, pominięcia i błędy poświadczają, że filologiczne
podejście do materii tekstowej nie jest respektowane. Nietzscheańskie „powolne”,
„uważne” czytanie nie ma zastosowania. Dowodem filologicznej nieuważności może
być zdanie: „Kolosalne zwątpienie w strukturalizm, wywiedzione z jego ambicji
»unaukowienia« literatury, owocuje poststrukturalizmem” (s. 475) – poza tym, że
jest ono podręcznikowym żetonem, to przecież strukturalizm nie miał ambicji
unaukowienia literatury, tylko nauki o niej. Przywoływany w przypisie i podany
w bibliografii badacz nie nazywa się „Czaplajewicz”. Odnotowany tłumacz to nie
„Biedroń”, ale Bieroń. Lévi-Strauss nie miał na imię „Cloude”. a imię „W. Liapunowa” – którego artykuł jest cytowany za antologią polską, gdzie są poprawne dane –
brzmi Wadim, a nie „Wiktor”, jak stoi w indeksie. Błędów tego typu jest bez liku.
Nierespektowana jest także deklarowana analiza „praktyk dyskursywnych”.
Objaśniając termin wprowadzony przez Michela Foucault za jego kontynuatorami
i komentatorami, Davidem Howarthem, Ernestem Laclau i Chantal Mouffe, autorka sama pisze (s. 46–53), że analizy dyskursu (praktyk dyskursywnych) wymagają
uwzględnienia „relacyjno-historycznych aspektów” (s. 46), że „dyskursy” odznaczają się „zmiennymi powiązaniami z innymi praktykami dyskursywnymi” oraz „zjawiskami społecznymi i politycznymi” (s. 47). Tymczasem w przeprowadzonych
analizach tak rozumiany kontekst został całkowicie zneutralizowany. Bodaj tylko

1

A. M. S k i b s k a, O kilku aspektach melancholii indukowanych miedziorytem Albrechta Dürera.
W zb.: Światy melancholii. W 500-lecie „Melencolii” Albrechta Dürera. Red. M. D y b i z b a ń s k i,
A. M a z u r. Opole 2016.
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dwa razy (w przypadku Patočki i w przypisie przy Bachtinie) znajduję powiązanie
z kontekstem politycznym i instytucjonalnym.
Skoro ani literaturoznawstwo, ani filologia, ani analiza praktyk dyskursywnych – to z jaką materią mamy do czynienia? Sama autorka oznajmia, że jej książka wynikła z „potrzeby odnowienia spojrzenia ogarniającego swym zasięgiem
przestrzeń t a k z w a n y c h n a u k h u m a n i s t y c z n y c h skupionych na
konsolidacji wiedzy na temat t a k z w a n e g o c z ł o w i e k a” (s. 487; podkreśl.
D. U.). Przestrzeń tak określona pozostaje dla tak zwanego czytelnika nie do rozpoznania.
Mniejsza o dyscyplinową przynależność; łatwo odbić pytanie o nią argumentami o „inter-” lub „trans-” dyscyplinarności albo o pograniczności. Rzecz w tym, że
w renomowanym wydawnictwie ukazała się (recenzowana!) książka szkodliwa. Będą
ją zapewne czytać i wykorzystywać adepci „dyscypliny”, bo wszak została uznana
za ustawowe habilitacyjne „osiągnięcie”. Jeśli „osiągnięcie” to jest na coś dowodem,
to jedynie na to, że nie trzeba nam ministerialnych ustaw i uchwał ani KDN-ów.
Sami psujemy wiedzę, własnymi rękami.
Abstract
DANUTA ULICKA University of Warsaw
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The review discusses Anna Maria Skibska’s book Mistyczne zaułki dyskursów. Rzecz o słownikach
niemożliwych (Mystical Recesses of Discourses. On the Impossible Glossaries) published in 2019. The
reviewer is favourable in analysing Skibska’s idea and her ambition to comprehend the historically,
linguistically, and culturally differentiated field area material. By contrast, she is critical about Skibska’s thinking and writing style, and in particular about the argumentative strategy employed by her,
namely repeating someone else’s establishments, random analogies, and arbitrary associations, as well
as unconcern about the clarity of her own argument.
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AUTOBIOGRAFIE PRZEPISYWANE – W UKRYCIU I Z DYSTANSU
A r t u r H e l l i c h, GRY Z AUTOBIOGRAFIĄ: PRZEMILCZENIA, INTELEKTUALIZACJE, PARODIE. (Recenzenci: Jerzy Madejski, Marcin Wołk. Indeks: Emilia
Kolinko). Warszawa 2018. Instytut Badań Literackich – Wydawnictwo, ss. 298.
Gry z autobiografią: przemilczenia, intelektualizacje, parodie to rzadki dziś przykład
rozprawy literaturoznawczej składającej się z kilku studiów przypadku, która, nie
wpisując się deklaratywnie w konkretny nurt metodologiczny, ale i nie celebrując
swojej interdyscyplinarności, jednocześnie przedstawia spójną, inspirującą propozycję badawczą. W książce Artura Hellicha jest to perspektywa „czytania i analizowania autobiografii” (s. 19) odbiegających od tradycji wyznania, lecz z pewnością
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go nie porzucających. O ile bowiem, jak przekonuje autor, rozmaite przykłady
eksperymentatorskiego, transgresywnego „pisania sobą” (self writing) cieszą się
w światowej humanistyce nieprzerwanym zainteresowaniem co najmniej od lat
osiemdziesiątych XX w.1, o tyle marginalizacji uległa szara strefa „tekstów pośrednich” (zwłaszcza tych powstałych poza zachodnim centrum kulturowo-politycznym),
podejmujących mniej lub bardziej jawną ironiczno-krytyczną grę ze wzorcem autobiografii. Zdając sobie sprawę z faktu, że dyskursy literaturoznawcze w znacznej
mierze powielają kontekst kulturowo-cywilizacyjny, w którym powstały, Hellich
stara się przeciwstawić marginalizacji polskich nietypowych autobiografii poprzez
wypracowanie na ich podstawie narzędzi pozwalających analizować zarówno „teksty pośrednie” z obszaru literatury światowej, jak i wyznania wpisujące się w utrwalony model autobiografii.
Tytułowe „gry” badacz rozumie, w ślad za Grami powieściowymi Michała Głowińskiego, jako interakcje, w jakie określony gatunek literacki wchodzi z „formami innorodnymi” (s. 14) lub z regułami charakterystycznymi dla niego samego.
Hellich, zasadniczo skupiając się w swoich analizach na poetologicznym ukształtowaniu tekstu, kładzie jednak także nacisk na „pozaestetyczne przyczyny podejmowania gier z konwencją wyznania” (s. 18), na ich uzależnienie od kontekstu
kulturowo-politycznego, który reguluje dopuszczalność określonych tematów. Jak
argumentuje autor recenzowanej książki na samym początku:
Pisanie autobiografii wymaga od intymistów [...] opowiadania historii własnego życia w sposób
otwarty, klarowny i jawny. To konwencjonalne założenie nie jest spełnione, jeśli autobiografowie z jakichś
względów nie chcą lub nie mogą wypowiadać się na swój temat wprost. Niektórzy spośród nich mają
świadomość (albo zyskują ją w trakcie pisania) płynących z tego konsekwencji. Przeczuwają, że rola
tradycyjnego autobiografa nie jest skrojona na ich miarę, i dystansują się od własnego przedsięwzięcia,
a tym samym również od literackich konwencji [...]. Ich pisanie o sobie przeradza się w grę z formą
wyznania. [s. 13]

Zasugerowane w tym fragmencie połączenie refleksji antropologicznej i kulturowo-politycznej z analizą poetologiczną stanowi podstawę metody Hellicha. Co
istotne, taka perspektywa pozwala mu nie tylko wyczerpująco interpretować same
teksty autobiograficzne, lecz także równie wnikliwie opisywać stan badań nad autobiografią oraz różnice między statusem, jakim cieszy się ów gatunek w kulturze
anglosaskiej, a jego polskim odbiorem. Zrekonstruowane przez Hellicha wymogi
autobiografii to bowiem zarówno określone cechy strukturalne (obiektywizacja
perspektywy autora, ułożenie zdarzeń w logiczny, przyczynowo-skutkowy ciąg powiązany stałymi motywami czy głównym założeniem), jak i wpisana w nie filozofia
suwerennego, samoprzejrzystego podmiotu, wyrastająca z XIX-wiecznej, anglosaskiej figury self-made mana. Ze względu na zasadniczo odmienną sytuację kulturowo-polityczną autobiograficzne „ja” związane z zachodnim liberalizmem nie
mogło ukonstytuować się w XIX-wiecznej, porozbiorowej Polsce:
We wspólnocie o silnie wykształconej tożsamości zbiorowej podstawowym kryterium oceny zeznań
jednostki jest ich wymiar utylitarny [...]. Perspektywa „ja” bywa przeto albo świadomie marginalizowa-

1

Z polskich prac wpisujących się w nurt badań nad self writing warto wymienić przede wszystkim
książkę R. S e n d y k i Od kultury „ja” do kultury „siebie”. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych (Kraków 2015).
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na czy maskowana (w imię obiektywizacji), albo ograniczana do ekspozycji tylko jednej ze społecznych
ról, które konstytuują całokształt autorskiej podmiotowości – w innym bowiem razie zamiast charakterystyki typu społecznego otrzymalibyśmy mniej wartościowy z perspektywy socjologicznej portret
złożonej osobowości. [s. 60–61]

Problemu nie rozwiązuje według badacza trwająca od XVIII w. wśród polskiej
klasy szlachecko-mieszczańskiej popularność gatunku pamiętników, które mogłyby przejąć część funkcji zachodnioeuropejskiej intymistyki. O ile bowiem autor
autobiografii wyznaje, „zwraca się do własnego wnętrza, rozmawia sam ze sobą,
ponieważ chce zrozumieć i opisać, w jaki sposób stał się tym, kim jest” (s. 50), o tyle
pamiętnikarz raczej zaświadcza, usiłuje umieścić „samego siebie [...] w szerszym
kontekście: historycznym, społecznym” (s. 51). Kwestię nieobecności autobiograficznego „ja” w polskiej kulturze XIX w. można by jednak przedstawić inaczej,
gdyby przyjąć – zaznaczoną przez Hellicha2 – perspektywę genderową. Forma pamiętnika – nawet jeśli zakładała umieszczanie życiorysu osoby piszącej na tle historii społeczno-politycznej – w XVIII i XIX w. była bowiem dla wielu kobiet z różnych
klas jedynym sposobem na opowiedzenie swoich doświadczeń w kulturze, która
wyznaczała im wąski margines dopuszczalnych ról oraz sposobów ekspresji. Biorąc
to pod uwagę, być może w skonwencjonalizowanych pamiętnikach kobiet dałoby
się dojrzeć ślady gry z przyjętymi regułami tego gatunku, których badacz nie dostrzega w intymistyce Juliana Ursyna Niemcewicza, Kajetana Koźmiana czy Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Rozdziały historyczno-teoretyczne, w których omówiona zostaje słaba recepcja
polskich tłumaczeń z klasyków europejskiej intymistyki (św. Augustyna i Jeana-Jacques’a Rousseau) oraz trwająca aż do początku lat dziewięćdziesiątych 3 niechęć
(tak badaczy, jak i piszących) do autobiografii pozwalają Hellichowi zarysować odpowiedni kontekst i kierunek dla zasadniczej części pracy. Tworzą ją cztery szkice
interpretacyjne, dotyczące Małej księgi Kazimierza Brandysa, Wysokiego Zamku
Stanisława Lema, twórczości Romana Zimanda oraz Zapisków z martwego miasta
Artura Sandauera. Dostrzegalna na pierwszy rzut oka przypadkowość materiału
badawczego – różnogatunkowe utwory krytyka literackiego, dwóch powieściopisarzy
i literaturoznawcy – zostaje opanowana na poziomie przedmiotu studiów, którym
są gry z konwencją zachodnioeuropejskiej autobiografii podejmowane w czasach
PRL-u przez Polaków pochodzenia żydowskiego. Nakreśleniu wyrazistego tła dla tego
zagadnienia służy rozdział, w którym Hellich, posługując się montażem różnych
źródeł historycznych, rekonstruuje kontekst powojennej sytuacji polityczno-kulturowej, tabuizującej temat żydowskiego pochodzenia oraz traktującej autobiograficz-

2

3

Zob. wypowiedź na s. 55: „Oczywiście można by zasadnie dowodzić, że przyjęcie tej perspektywy było uwarunkowane kontekstem społeczno-kulturowym, w którym utwór powstał: niechęć
do pisania o sobie co innego znaczyła w przypadku kobiety, a co innego – mężczyzny”. W podsumowaniu Gier z autobiografią Hellich zauważa także: „Już w trakcie pracy nad książką zdałem
sobie sprawę z trudności związanej ze wskazaniem autobiografii, w ramach których to kobiety
prowadzą gry z konwencją gatunkową (w przyjętym tu rozumieniu). Zagadnienie to jest warte
pogłębionej i przede wszystkim osobnej uwagi [...]” (s. 236, przypis 2).
Wtedy to „z jednej strony zakończyły się rządy ograniczające wolność słowa, z drugiej zaś – Polska
przyjęła ustrój liberalno-kapitalistyczny, który przyczynił się do popularyzacji anglosaskiej kultury indywidualizmu” (s. 65).
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ne wyznanie albo jako element obcy kulturowo, albo (po marcu 1968) jako pretekst
do represji politycznych. Działając w określonym chronotopie, polscy Żydzi (w tym
Lem, Brandys, Sandauer i Zimand) chcący pisać o swoim życiu byli zmuszeni do
prowadzenia rozmaitych gier z konwencją milczenia, do usuwania „słowa na »ż«”
(s. 81) ze swojego życiorysu lub do posługiwania się skomplikowanym systemem
aluzji, zapośredniczeń i niedomówień. Rzecz jasna, badacz nie twierdzi, że w Polsce
Ludowej istniał oficjalny zakaz wspominania o żydowskim pochodzeniu:
Sprawa ta nie stanowiła zagadnienia, o którym nie wolno było mówić wcale (pod groźbą kary),
przynależała natomiast do sfery dyskrecjonalnego szeptu, traktowano ją jak tajemnicę poliszynela czy
temat niepodejmowany „w dobrym towarzystwie”. [s. 79]

Gry z konwencją milczenia, z nieprzekraczaniem „sfery dyskrecjonalnego szeptu” (s. 79), generowały nieuchronnie gry z konwencją wyznania, w efekcie czego
bohaterów szkiców Hellicha charakteryzowała szczególna wrażliwość na „reguły
[...] nieoficjalnego kodu uzgadnianego na linii autor–cenzor–czytelnik [...]” (s. 82)
i nieufność wobec wymogu autentyczności, zakładanego przez zachodnioeuropejską
autobiografię. Brandys, Lem, Zimand i Sandauer – każdy na inny sposób – musieli zatem przepisywać (parodiować, pastiszować...) zachodni model autobiografii tak,
aby kwestia ich pochodzenia nie została wyrażona „w formie szczerej i jawnej spowiedzi” (s. 18), aby ich teksty umożliwiały zarówno lekturę fikcjonalną, jak i niefikcjonalną.
Co ważne, zarówno w rozdziale historycznym, jak i w konkretnych interpretacjach Hellichowi udaje się tak traktować kwestię żydowskiego pochodzenia pisarzy,
aby stanowiła ona problem wielowymiarowy i wieloperspektywiczny, okrążany przez
różnych autorów w odmienny sposób4. Badacz nie szuka odpowiedzi na pytania,
jakie stawiają mu analizowane teksty, we współczesnym stanie badań nad XX-wiecznymi przejawami tradycji żydowskiej, lecz wypracowuje je samodzielnie. Przykładowo: w pewnym miejscu (s. 74–78) posługuje się metaforą maranizmu, wprowadzoną do humanistyki w latach pięćdziesiątych XX w. przez Izaaka
Deutschera, rozpowszechnioną kilka dekad później za sprawą Elaine Marks (1996),
a w krajowej filozofii rozwijaną ostatnimi czasy przez Agatę Bielik-Robson, Adama
Lipszyca oraz osoby zainspirowane ich badaniami5. Zamiast jednak uczynić z kwestii maranizmu centrum swoich interpretacji, autor książki traktuje to pojęcie jako
jeden z wielu punktów odniesienia. Nie zastępuje kontekstu historycznego kontekstem filozoficznym, lecz zakotwicza rozważania nad skomplikowaną strukturą
komunikacyjną marańskich autobiografii w szeregu ograniczeń wyznaczanych przez
rzeczywistość kulturalną PRL-u oraz w mechanizmach autocenzury, realizujących
się na różne sposoby u różnych autorów.
Uwrażliwienie na materię historyczno-kulturową dostrzegalne jest także w kompozycji szkiców o Brandysie, Lemie, Zimandzie i Sandauerze. Jak pisze we wstępie
Hellich:
4

5

W zakończeniu rozdziału poświęconego grom z konwencją milczenia w PRL-u badacz zaznacza, że
w podobnej sytuacji co Polacy o żydowskim pochodzeniu znajdowały się także osoby należące do
mniejszości etnicznych (np. Ślązacy), osoby homoseksualne czy walczące w Armii Krajowej przeciw
NKWD (s. 89–91).
Zob. Marani literatury polskiej. Red. P. B o g a l e c k i, A. L i p s z y c. Warszawa 2021.
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Każdemu z nich [tj. szkiców] nadałem formę portretu, każdy poświęcony jest utworowi jednego
autora i stanowi analizę z kontekstowym uwzględnieniem całego dorobku twórcy oraz deklarowanego
przez niego światopoglądu. [s. 17]

Taką „suplementacyjną” metodę lekturową usprawiedliwia, zdaniem autora,
fakt, iż gra z konwencją milczenia czyni z analizowanych przez niego utworów teksty niejako wybrakowane, domagające się uzupełniającego komentarza:
Podczas lektury odnosi się wrażenie, że czegoś brakuje, czegoś nie dopowiedziano albo jakiś wątek
urwano. Bywa, że nieobecność słowa na „ż” czyni opowieść podejrzanie przezroczystą i stereotypową
(co sugeruje, że jest nieautentyczna), bywa też, że z jej powodu niektóre historie lub anegdoty stają się
niezbyt zrozumiałe czy wręcz tracą sens. [s. 88]

Strategia dopowiadania tego, co zostało w danym tekście stłumione, przypomina, rzecz jasna, postępowanie psychoanalityka. Hellich w swoich interpretacjach
nie podąża jednak tropem freudowskiej hermeneutyki podejrzeń – korzysta z kontekstu psychoanalizy tylko wówczas, gdy np. wie, że Sandauer w trakcie pracy nad
Zapiskami z martwego miasta żywo interesował się koncepcjami Freuda (s. 182).
Postępowaniu badacza bliżej do figury filologa, który za pomocą komentarza objaśnia niezrozumiałe miejsca w tekście oddalonym od niego kulturowo, językowo lub
czasowo. Dzięki takiej metodzie lekturowej – jeden utwór rozpatrywany przez pryzmat tego, co mogą powiedzieć o nim inne teksty danego autora – Hellichowi udaje się uniknąć zarówno zbyt wąskiego, jak i zbyt szerokiego spojrzenia na interesującą go problematykę. W efekcie tak pomyślanego middle reading rozdziały poświęcone czterem polskim autorom to, z jednej strony, interesujące interpretacje
konkretnych utworów, wsparte na analizie poetologicznej i kulturowej, z drugiej
zaś – literaturoznawcze laboratorium, w którym Hellich, na bazie materiału empirycznego, wypracowuje modele pisania o sobie podejmujące grę z konwencją wyznania, wykraczające poza kontekst polskiej sytuacji kulturowo-politycznej. Jak
podkreśla bowiem autor we wstępie, ostatecznym sprawdzianem założeń stojących
za jego pracą jest to, czy przedstawione analizy „mogą stanowić inspirację dla dalszych studiów nad »nietypowymi« autobiografiami” (s. 19).
W obrębie całej książki badacz na kilka sposobów stara się dowieść, że wnioski
płynące z poszczególnych szkiców mogą stanowić podstawę do kategoryzacji – z różną skutecznością (o czym za chwilę). We wstępie do Gier z autobiografią Hellich
definiuje każdy z modeli poprzez dominującą w nim taktykę pisarską, która jednak
może pojawić się także w innych modelach:
Pierwsza z tych taktyk to ukrywanie wyznań w sferze aluzji, domysłów czy odniesień intertekstualnych (dominuje w kryptoautobiografii); druga – intelektualne dystansowanie się od tych treści, polegające na traktowaniu ich jako materiału literackiego bądź przyczynku do rozważań eseistyczno-naukowych (dominuje w automitografii oraz autobiografii drugiego stopnia); trzecia – podrwiwanie
autorów zarówno z literackich i kulturowych konwencji pisania o sobie, jak i z samych siebie, problematyzujące dokumentarny status autobiograficznej wypowiedzi (dominuje w autopikaresce). [...] nie
próbuję tych strategii absolutyzować, postrzegam je tylko jako powtarzające się, ogólne dominanty.
[s. 18–19]

Zachodzące między rozmaitymi modelami gry z konwencją autobiografii podobieństwa rodzinne okazują się także funkcjonować pomiędzy różnymi realizacjami
tego samego modelu. Hellich analizuje więc Małą księgę Brandysa, Wysoki Zamek
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Lema oraz twórczość Zimanda jako przykłady kryptoautobiografii 6 bez sprowadzania utworów do sztywnych ram określonej konwencji. Zauważając stałe elementy
modelu (sygnalizowanie konwencji, wskazywanie na swoje pochodzenie poprzez
odniesienia intertekstualne, fikcjonalizacja rzeczywistych wydarzeń), badacz u każdego z autorów dostrzega element różnicujący. Najciekawszym przykładem poręczności kategorii stworzonej przez Hellicha jest rozdział poświęcony t w ó r c z o ś c i
Zimanda, nie zaś – jak w przypadku szkiców o Lemie, Brandysie i Sandauerze –
pojedynczemu tekstowi. Badacz stwierdza:
Roman Zimand nigdy nie napisał autobiografii, nie opublikował też żadnej książki, która mieściłaby się we wprowadzonej przez niego kategorii literatury dokumentu osobistego. W jego twórczości
znajdziemy trzy teksty o charakterze jawnie autobiograficznym, autor nie podejmuje w nich jednak
próby [...] uspójnienia własnej biografii w opowieść o dziejach życia. [s. 142]

Zimandowa niechęć do wyznań pozwala jednak Hellichowi zauważyć, że tak
eseistyczno-krytyczna, jak i naukowa twórczość tego autora jest przepełniona aluzjami autobiograficznymi: „Niezależnie [...] od tego, czym [Zimand] zajmował się
jako badacz – czy była to diarystyka Adama Czerniakowa, czy relacje polsko-żydowskie – w mniej lub bardziej pośredni sposób odnosił się do siebie” (s. 144).
Brak konkretnego tekstu, który mógłby stanowić przykład Zimandowej kryptoautobiografii, sprawia, że ów model pisarski zostaje przez Hellicha potraktowany
nieco szerzej niż modele we wcześniejszych rozdziałach. W większym stopniu przypomina tryb „niejawnego” wypowiadania się, występujący w różnogatunkowych
tekstach na rozmaite sposoby, w mniejszym zaś – grę z konwencją zachodniej
autobiografii mającą miejsce w jednym utworze. Kryptoautobiograficzny charakter
może więc mieć (wyrażony w książce Diarysta Stefan Ż.) ostry sprzeciw Zimanda
wobec autokreacyjnej wizji podmiotu oraz panfikcjonalizmu w studiach nad literaturą dokumentu osobistego, co według Hellicha jest związane z doświadczeniami
biograficznymi tego badacza (s. 149–150). Nasycona już nie tyle autobiografizmem,
ile podmiotowym odniesieniem okazuje się także Zimandowa charakterystyka Tadeusza Boya-Żeleńskiego jako kogoś, kto swój życiorys – podobnie jak sam badacz –
ukrywał pod wspomnieniami o innych lub spychał do marginaliów (s. 145–146).
Rozdział poświęcony Zimandowi to zdecydowanie najoryginalniejszy fragment
Gier z autobiografią. Hellich, uciekając od łatwych uogólnień czy sztywnych ram
metodologicznych, wypracowuje w nim bowiem jedną z metod, jaką można wykorzystać tak w szeroko, jak i w wąsko zakrojonych studiach nad antropologiczną,
kulturoznawczą historią humanistyki7. Autor omawianej książki postrzega bowiem
całość korpusu tekstowego Zimanda jako sferę podmiotowej ekspresji (regulowanej
przez konwencje pisarskie, kontekst społeczno-kulturowy...) oraz jako układ sprawdzający dla swoich koncepcji interpretacyjnych, dzięki czemu udaje się mu powiedzieć w tak trudnym, podatnym na nadinterpretację temacie, jak „autobiograficzność
koncepcji literaturoznawczych”, coś, co ma walor mocnego sądu poznawczego.
6
7

Termin „kryptoautobiografia” Hellich pożyczył od K. I r z y k o w s k i e g o (1936), o czym przypomina na początku pracy (s. 30).
Tym samym Hellich wpisuje się we współczesny nurt badań nad historią humanistyki, prowadzonych m.in. przez D. U l i c k ą (2013), T. B i l c z e w s k i e g o (2017) czy redaktorów i redaktorki
tomu Migracje modernizmu (T. M a j e w s k i, A. R e j n i a k - M a j e w s k a, W. M a r z e c; Łódź 2014).
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O ile po lekturze trzech szkiców dotyczących różnych realizacji kryptoautobiografii nie ma wątpliwości co do tego, że Hellich zdołał opisać przydatny w dalszych
badaniach model, o tyle w przypadku studiów traktujących o innych odmianach
gier z konwencją wyznania takiej pewności już brakuje. Dobrze pokazuje to rozdział
poświęcony Zapiskom z martwego miasta Sandauera, interpretowanym tu jako
przykład „automitografii”, w której wspomnienia z przeszłości zostają poddane
mityzacji, komplikującej dokumentarny odbiór tekstu oraz konwencję teleologicznego układu opowieści o własnym życiu. Przeprowadzona przez Hellicha interpretacja książki Sandauera nie budzi zastrzeżeń; problem pojawia się jednak wówczas,
gdy zadamy pytanie o inne przykłady automitografii, mającej być przecież „modelem”,
konstruktem wykraczającym poza pojedynczy przypadek. Sam badacz na ten temat
milczy, ani w przypisach do wspomnianego rozdziału, ani też w części podsumowującej książkę nie nadmienia o innych automitografiach niż Zapiski. Podobne
wątpliwości można mieć przy okazji dwóch szkiców, w których Hellich analizuje
obcojęzyczne utwory (Fakty. Autobiografia powieściopisarza Philipa Rotha i Zabijanie czasu Paula Karla Feyerabenda), będące przykładem gier z konwencją wyznania funkcjonujących poza polskim obszarem kulturowo-politycznym. Z pewnością
udaje się w nich wykazać, że opisane przez niego na materiale literatury polskiej
techniki komplikowania (ale nie odrzucania) tradycyjnego modelu autobiografii da
się zauważyć nie tylko w naszym kręgu kulturowym8. Odpowiedź na pytanie, czy
istnieją inne „autobiografie drugiego stopnia” lub „autopikareski” niż (odpowiednio)
Fakty Rotha oraz Zabijanie czasu Feyerabenda, nawet przy przyjęciu dość luźnego
rozumienia tych konwencji, pozostaje jednak kwestią otwartą.
„Otwartą” w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu. Gry z autobiografią Artura
Hellicha to bowiem bez wątpienia książka, która odświeża polskie studia nad intymistyką i proponuje przydatną perspektywę interpretacyjną, inspirowaną najlepszymi tradycjami polskiej poetyki (tak teoretycznej, jak i historycznej), oraz nowy
przedmiot badań, czekający na poszerzenie i skomplikowanie. Nie siląc się na
odkrywczość, korzystając w świadomy, nieanachroniczny sposób z warsztatu poetyki strukturalnej, Hellich napisał pracę, która zdecydowanie jest odkrywcza.
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Discussing Artur Hellich’s book Gry z autobiografią: przemilczenia, intelektualizacje, parodie (Plays with
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8

W zamykającym książkę szkicu o Kręgach obcości M. G ł o w i ń s k i e g o – pełniącym rolę aneksu –
Hellich wykazuje dodatkowo, że wypracowane na podstawie autobiografii nietypowych narzędzia
badawcze działają również w odniesieniu do tekstów bardzo klasycznie skonstruowanych, respektujących konwencję zachodniego wyznania.

