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Wstęp

Jubileusze to chwile wyjątkowe w życiu nie tylko samego Jubi-
lata, ale także osób z nim związanych osobiście czy zawodowo. 
Wydarzenia te pozwalają obdarować Jubilata i skierować w jego 
stronę życzenia i słowa podziękowania. Przybierają one różne 
formy, a w tradycji uniwersyteckiej pięknym zwyczajem jest 
przygotowywanie księgi. I taki podarunek postanowili przygoto-
wać dla Profesor Teresy Wilkoń jej koleżanki, koledzy, uczniowie 
z Uniwersytetu Śląskiego oraz z zaprzyjaźnionych ośrodków na-
ukowych. Profesor Teresa Wilkoń jest związana uczelnią śląską 
z przerwami od lat 70. XX wieku. Ze swoimi uczniami i współ-
pracownikami dzieliła się i dzieli wiedzą, jak i swoją fascynacją 
kulturą literacką oraz czytelniczą. Jej zainteresowania naukowe 
i pasje znalazły też odzwierciedlenie w kształcie Księgi Jubileu-
szowej. Teksty, które na nią się złożyły, obejmują zagadnienia 
bibliologiczne, historycznoliterackie i kulturoznawcze, tworząc 
razem harmonijną całość.

Księgę otwiera blok artykułów poświęconych problematyce 
bibliotekarzy, formom popularyzacji czytelnictwa w XIX wieku 
na Śląsku, zagadnieniom lektury, w tym książkom czytanym 
przez uczniów gimnazjum i liceum w Villard-de-Lans. Czy-
telnik książki będzie mógł zapoznać się także z rozważaniami 
na temat książki literackiej jako obiektu bibliotecznego i z wy-
nikami badań recepcji twórczości Zofii Kossak w przestrzeni 
cyfrowej.

Na drugą część księgi składają się teksty literaturoznawcze. 
Objęto w nich refleksją utwory z epoki staropolskiej, romanty-
zmu, pozytywizmu po czasy współczesne. Nie mogło zabraknąć 
zwłaszcza namysłu nad poezją, której analiza w pracy badawczej 
Jubilatki zajmuje miejsce szczególne. Znalazły się więc w księ-
dze artykuły o poezji Adama Czerniawskiego, Anny Frajlich, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jerzego Kronholda, Jana 
Lechonia.
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Ostatnia, trzecia, część Księgi… to teksty dotyczące zagadnień 
kultury: dobrych obyczajów uniwersyteckich, zwyczajów języko-
wych, tradycji współtworzących tożsamość narodową, etyki.

Na koniec, słowa wszystkim znane, ale jakże nośne: Ad multos 
annos!

Katarzyna Tałuć, Marta Nadolna-Tłuczykont



Marian Kisiel
  http://orcid.org/0000-0002-6752-2407
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesor Teresa Wilkoń
Szkic do portretu

I

Teresa Wilkoń jest historykiem literatury.
Napisałem to zdanie i jego ostra definicyjność wybiła mnie 

z rytmu myśli, którą chciałem podążyć. Nieoczekiwanie zatrzy-
małem się na długi czas, nie mogąc wybrnąć z kategoryczności 
pierwszego sądu. Byłem pewny jego prawdziwości, a jednak 
utknąłem w miejscu. Chcąc pozostać uczciwym wobec prac Ba-
daczki, musiałem zrozumieć, jak zmieniła się postać historii li-
teratury, od kiedy studentka Teresa Lewandowska rozpoznawała 
jej tajniki na studiach polonistycznych, do czasu, gdy filolożka 
Teresa Wilkoń uznała, że interesuje ją tylko jedna z jej wersji.

Myślę, że na studiach uczono ją tak samo, jak i mnie, że 
historia literatury jest szczególnym związaniem „historii” – i – 
„literatury”, przy czym ów nierozwiązywalny splot opiera się 
na głębokim widzeniu tego, co „dzisiaj”, w kontekście tego, co 
„kiedyś”, albo tego, co „kiedyś”, w jeszcze głębszym kontekście 
przeszłości. I że wcale nie jest to widzenie logicznych następstw 
przyczynowo-skutkowe, ale dynamicznie zmienne i czasami 
nieobliczalne. 

Kazimierz Wyka tak pisał o historyku literatury: 

[…] pierwszym w kolejności przedmiotem jego badania jest pro -
ces h istorycznol iterack i. Proces właściwy literaturze dane-
go kraju, w określonej mierze odmienny od podobnego zjawiska 
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w innych krajach. Dzieło na miejscu drugim, pisarz zaś dopiero 
na trzecim stanowią materiał dla tak nakierowanego celu bada-
nia1. 

Proces, dzieło, pisarz. Dzisiaj pewnie odwrócilibyśmy tę ko-
lejność, zastanawiając się nad jego aktualną prawdziwością: czy 
najważniejszy jest pisarz, czy jego dzieło. Wyka jednak przed laty 
stawiał rzecz fundamentalnie: najpierw jest „proces”. W tej wizji 
historii literatury główny nacisk nie został wszakże położony na 
jakiś pojedynczy „proces”, ale – uwaga! – na „procesy”.

Nie jakiś, biegnący jednym prostym strumieniem, zresztą każ-
dy strumień płynie kręto, proces historycznoliteracki. Proce-
sy, które mogą się stawać przedmiotem naszego badania. Ta-
kie procesy, jak przemiany gatunków, jak przemiany stylów, 
jak przemiany języka artystycznego, jak przemiany gustów, jak 
przemiany funkcji literatury w obrębie kultury danego czasu, 
jak przemiany roli ideowej literatury jako dyrektywy współrzą-
dzącej świadomością społeczną etc.2.

A wreszcie – pointował Wyka, cytując Tadeusza Kotarbiń-
skiego – potrzeba historyków literatury (pleno titulo) „zdolnych 
dokonywać […] »rekonstrukcji myślowej treści i kolejności zda-
rzeń minionych […], wraz z wyświetleniem rodowodu, przyczyn 
i doniosłości genetycznej i przyczynowej tych zdarzeń«”3.

Henryk Markiewicz powiedziałby może (a może: nie „może”, 
lecz „na pewno”), że ten rodzaj badania „świadomości litera-
tury” należy do ergografiki kompleksowej lub przekrojowej4, 
a więc do syntezy krytycznej obierającej za cel system („poziomy 
lub aspekty badanego materiału”), a nie strukturę (utwór). Ale 
Wyka pisał przecież wyraźnie: chodzi o „przemiany”, czyli 
o uchwycenie tego, co istotne w zmieniającej się kulturze litera-
ckiej „danego czasu”. 

Takie było oczekiwanie generacji, która chciała się wyzwolić 
z genetyczno-biograficznych uwikłań interpretacji literatury 

1 K. Wyka: O potrzebie historii literatury. W: Idem: O potrzebie historii lite-
ratury. Szkice polonistyczne z lat 1944–1967. Warszawa 1969, s. 330.

2 Ibidem, s. 335.
3 Ibidem, s. 343. Cytat wewnętrzny: T. Kotarbiński: Elementy teorii pozna-

nia, logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław 1961, s. 438. 
4 Zob. H. Markiewicz: Przemiany ergografiki w polskich badaniach literac-

kich do roku 1939. W: Idem: Świadomość literatury. Rozprawy i szkice. Warsza-
wa 1985, s. 44. 
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(tego uczyli ją dawni mistrzowie) i dotrzeć do tego, co wydawało 
się wartością ponadindywidualną dzieła (to chcieli przekazać 
swoim uczniom). Żadnej wspólnocie myślowej nie uda się chyba 
jednak wyzwolić od tego, co ją współtworzyło. Dlatego mówimy 
o szkole badawczej? Dlatego wciąż mamy przez lata idący kom-
pleks Mistrza? 

Teresa Wilkoń była magistrantką Adama W. Jarosza, na jego 
seminarium napisała pracę Opis w opowiadaniach Stefana Że-
romskiego (1976), a potem utknęła na chwilę w kalendarzach 
i literaturze okolicznościowej wieku XIX. Nie takie było prag-
nienie młodej uczonej: referowania stanu badań, zajmowania się 
marginaliami, sztuką bibliotekarskich repertoriów. To są oczy-
wiście zawsze ważne i ciekawe preliminaria dla umysłów szerzej 
rzutujących. Jakże jednak odbiegały one od tego, co głosiła na 
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przeszłego 
wieku francuska grupa „Tel Quel”: 

[…] «historia literatury» pozostaje do zrobienia: to, co proponuje 
się nam pod tą nazwą, trzeba wyraźnie powiedzieć, jest tylko 
fantazmatem, sklepem ze starzyzną pociętą wedle wieków, empi-
rystycznym montażem chronologicznym5.

Jak uciec przed „sklepem ze starzyzną pociętą wedle wieków”? 
Tylko w stronę historii literatury, która „pozostaje do zrobienia”. 
W latach siedemdziesiątych XX wieku nie bez trudu odrzucono 
fetysz chronologii czy historyzmu jako najmniej podatnych na 
falsyfikację, próbując zastąpić go historycznoliterackim konkre-
tem uobecnionym w samym utworze. Strukturaliści (poststruk-
turaliści) dowodzili, że należy trzymać się wiernie tekstu, bo nic 
poza tekstem nie mamy. Zaznaczali jednak, że wierność tekstowi 
jest jednoczesnym otwarciem na rozmaite interpretacje, a inter-
pretacja zawsze stanowi próbę humanistycznego zrozumienia; 
przy czym nie zapominali też o zdaniu Herdera, że „historia 
literatury nie jest możliwa bez historii języka”6.

To znaczy, że w historii języka, jego gatunkach, stylach czy 
formach wypowiedzi zawiera się uprzednia mądrość, której 
winniśmy poszukiwać jako odpowiedzi twórcy na otaczający 
go świat. Kenneth Burke mówił, że wybierając jakiś gatunek 

5 Cyt. za: M. Janion: Jak możliwa jest historia literatury. W: Eadem: Huma-
nistyka: poznanie i terapia. Warszawa 1982, s. 195.

6 Cyt. za: Z. Łempicki: Wybór pism. T. 2. Przedm. R. Ingarden. Warszawa 
1966, s. 401.
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poetycki, autor – w owym geście wyboru – zawsze mówi światu 
swoje „tak” lub „nie”7. Zadaniem historyka literatury, tego jego 
nowego typu, który zrodził się w latach siedemdziesiątych prze-
szłego stulecia8, było nie dążyć do prostych uogólnień, zamykając 
utwory w uprzednich kategoryzacjach, lecz pytać utwory o to, 
co w nich jest dolegliwością indywidualnego doświadczenia i co 
je pęta w układach z przeszłością. 

Zadając takie pytania utworowi literackiemu, należałoby 
wszakże unikać ocen estetycznych, a koncentrować się raczej na 
jego interpretacji. Tak pisali Anna i Ireneusz Opaccy w ważnej 
wtedy książce o „ruchu konwencji” w poezji9, dowodząc, że 
konwencje są albo polem możliwości, albo przetasowań, albo 
też ujawniają się wewnątrz utworu, tworząc w ten sposób jego 
ponadindywidualną wartość10. To wcale niełatwe zadanie, poza 
tym metodologicznie nieokreślone. Teresa Wilkoń wszelako 
właśnie tej formule zaufała, czego wynikiem stała się za czas 
jakiś rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Ireneusza 
Opackiego, której pierwsze zdanie brzmi następująco: „Przed-
miotem tej książki są konwencje literackie poezji realizmu socja-
listycznego w Polsce w latach 1949–1955” (I, 5; V, 7)11. To było 
studium, które – śladem dawnych mistrzów – chciało zmierzyć 
się z tym, co dotąd było raczej wykpiwane jako zagadnienie 
historycznoliterackie, a za chwilę stało się jednym z głównych 
problemów, jakimi historia współczesności będzie się – nawet! 
– delektować. 

Wracam jednak do Kazimierza Wyki. Swoje studium O po-
trzebie historii literatury napisał on w roku 1963, Opaccy swe 

 7 K. Burke: Attitudes Toward History. Los Altos 1959. Zob. także: L.V. Čer-
nec: Literaturnye žanry (problemy tipologii i poetiki). Moskva 1982, s. 59–61.

 8 O jego różnych obliczach zob. M. Janion: Jak możliwa jest historia litera-
tury…, s. 192–207. 

 9 A. Opacka, I. Opacki: Ruch konwencji. Szkice o poezji romantycznej. Ka-
towice 1975, s. 7–8.

10 Zob. ibidem, s. 12.
11 W szkicu stosuję następujący system skrótów do prac Teresy Wilkoń: 

Polska poezja socrealistyczna w latach 1949–1955. Gliwice 1992 (I); Między 
konwencją a Arkadią. Szkice o poezji polskiej XX wieku. Katowice 2001 (II); 
Nimfy oko błękitne. Obrazy Neapolu w poezji polskiej XIX i XX wieku. Kato-
wice 2006 (III); Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Katowice 2010 
(IV); Kanony sztuki postępowej i jedynie słusznej. Socrealizm w poezji polskiej. 
Katowice 2016 (V); Katastrofizm w poezji polskiej w latach 1930–1939. Szkice 
literackie. Katowice 2016 (VI). Cyfra arabska po rzymskiej odsyła do odpo-
wiedniej strony tych prac.
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rozprawy z lat 1966–1972 opatrzyli wstępem w Ruchu konwencji 
w roku 1975. Tak oto budowała się nowa ówcześnie myśl histo-
rycznoliteracka, wedle której tym, co w niej istotne, są „ruch”, 
„przemiany”, „procesy”. Nie statycznie widziane zjawisko, lecz 
uchwycone w jego zapętleniach, zawirowaniach, w całej dynamice 
istnienia. Teresa Wilkoń podążyła tym tropem. Napisała w au-
toreferacie profesorskim: „Studia polonistyczne w Uniwersytecie 
Śląskim […] dały mi solidne podstawy metodologiczne, nauczyły 
mnie odwagi interpretacyjnej oraz determinacji w poszukiwaniu 
innych – niż »bezpieczne« – dróg myślenia o literaturze”12. Na 
marginesie zaznaczmy więc, że ów „odważny”, „zdetermino-
wany”, „poszukujący” czy – jeśliby odwołać się do określenia 
Franka Ankersmita13 – „prywatyzacyjny” dyskurs referujący 
niewolny jest od jakości emotywnych, wchodzących w relację 
z aksjologicznymi, epistemologicznymi i innymi źródłami ocen, 
jakie targają podmiotem mówiącym. 

Pokażemy to w dalszym rozbiorze. 

II

Studium Teresy Wilkoń Konwencje literackie w poezji realizmu 
socjalistycznego w Polsce w latach 1949–1955 zostało przedsta-
wione jako teza doktorska. Autorka musiała się zmierzyć ze 
sprzecznymi siłami: z „procesami” (wedle cytowanych wskazań 
Wyki), „ruchem konwencji” (wedle wskazań Opackich) i – tak 
je nazwijmy – „przepływami konwencji”, czyli „ewolucyjną 
ciągłością i przemianami” (I, 34; V, 49). Ten ostatni (własny) 
pomysł wiele zawdzięcza poprzednim; rzec można, że stanowi 
on ich twórczą kontynuację.

W moim odczuciu, Badaczka jest zwolenniczką szkoły formal-
nej. Szkoła formalna to taka, w której poszukuje się literackości 
w obrębie tekstu, a nie poza nim. Tym chyba należy tłumaczyć 
zasadniczą rezerwę Teresy Wilkoń wobec precyzyjnych ustaleń 
(post)strukturalizmu. Ona szuka odpowiedzi najpierw w inten-
cjach, jakie ukryte zostały w programach i gatunkach literatury, 
a potem w stylu, który rozumie jako semiotycznie uwarunkowany 

12 Autoreferat, s. 5. Tekst w moim posiadaniu.
13 F. Ankersmit: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii hi-

storiografii. Przeł. E. Domańska [i in.]. Red. i wstęp E. Domańska. Kraków 
2004, passim.
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znak kulturowy. To widzenie możliwie najszersze, dodajmy: 
czasami poświęcające naukową precyzję na rzecz eseistycznej 
lekkości, czy też asocjacyjnej odwagi.

Konwencje literackie w poezji realizmu socjalistycznego… uka-
zały się (pod innym tytułem) najpierw w roku 1992, potem 
(znów pod innym tytułem) w poszerzonej wersji w 2016 roku. 
Pierwszy tytuł brzmiał następująco: Polska poezja socrealistyczna 
w latach 1949–1955, drugi: Kanony sztuki postępowej i jedynie 
słusznej. Socrealizm w poezji polskiej. Między pierwszym a dru-
gim wydaniem zmieniła się rzeczywistość teorii/historii literatury 
(a także sposób oceny zjawisk literackich), Badaczka wytrwała 
jednak przy swoim pierwszym rozumieniu konwencji, które 
jest w jakimś sensie rekapitulacją myśli spod znaku formalizmu 
bądź wczesnego polskiego strukturalizmu (I, 32–37; II, 9–14; 
V, 45–52). Konsekwentnie tę myśl Badaczka wykorzystała także 
w szkicach kontynuacyjnych, to znaczy o poezji socrealistycznej 
i jej przezwyciężeniu po roku 1956 (II, 9–14). Najogólniej rzecz 
ujmując, konwencje – zdaniem Uczonej – albo trwają długo 
(nawet w wariantach), albo wchodzą w związki ze zmianą arty-
styczną okresu/prądu, albo też manieryzują się na wzór „zmiany 
mód w strojach” (I, 34; II, 11; V, 48). Ten, powiedzielibyśmy, 
rozsądkowy sposób patrzenia na zjawisko, które zawsze ma 
jakąś wieloraką postać, wpłynie na analizę poezji jednej z faz 
podokresu 1939–1955, czyli socrealistycznej14.

Uczona w odniesieniu do kwestii estetyki nigdy nie waha się 
ujawnić swojego emocjonalnego stosunku. Bywa wyrazista. Dla-
tego postawiłem tezę, że jej typ wypowiedzi literaturoznawczej 
należy widzieć w kontekście uwag Ankersmita o prywatyzacji 
narracji historycznej. Teresa Wilkoń bowiem nie jest badaczką 
emocjonalnie i aksjologicznie wycofaną/zredukowaną. W oma-
wianym studium ujawnia swoje ostre poglądy estetyczne, stawia 
wyraziste znaki wartości. Mówi na przykład o poetach „mier-
nych” (I, 12; V, 16) albo ironizuje: „Większość z nich [poetów – 
M.K.], gdyby żyła w ukochanym Kraju Rad, trafiłaby do łagrów” 
(I, 49; V, 68). To oczywiście retoryczny chwyt, ale raczej przystoi 
bieżącej krytyce, reagującej instynktownie na nowe zjawiska niż 
zdystansowanej analizie, która powinna znać już wagę sądów 
i mieć znajomość rzeczy. 

14 Zob. na ten temat mój szkic Pięćdziesięciolecie. Próba periodyzacji litera-
tury polskiej po 1939 roku. W: Idem: Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze 
polskiej drugiej połowy XX wieku. Katowice 2004, s. 14–20.
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Dlaczego o tym piszę? Dlatego, że zarówno w książkach po-
święconych poezji socrealistycznej (I, V), jak i jej kontynuacjom 
oraz zaprzeczeniom (II) Autorka w odniesieniu do konwencji/
stylu literatury zajmuje stanowisko wartościujące, podczas gdy 
wobec gatunku poetyckiego – będącego drugim „bohaterem” 
analizy formalnej – stara się zachować powściągliwość, bardziej 
śledząc jego ewolucyjny kształt niż stabilną formę. Tym, co 
najważniejsze, jest mocno wyeksponowana teza o „zagładzie 
gatunku”, a także o jego niejednorodnej postaci (mixtum com-
positum). Zapewne, socrealistyczna poetyka sprzyjała formom 
zmąconym – obok stylu wysokiego mamy styl niski, obok 
„majakowszczyzny” – wierszowaną publicystykę15. Piotr Fast, 
bodaj jako jeden z pierwszych w polskim literaturoznawstwie 
(rusycystycznym), napisał o realizmie socjalistycznym jako 
prądzie literackim o wyraźnej funkcji perswazyjnej16. Oparł 
się wtedy na pracach Tzvetana Todorova. Autorka – jeszcze 
przed pracami Michała Głowińskiego o nowomowie – tę 
kwestię opisała w odniesieniu do różnych aspektów polszczy-
zny potocznej w wierszach socrealistycznych (I, 100–101; 
V, 144–145).

Jej uwagi o poezji socrealistycznej spotkały się jednak z gło-
sami wstrzemięźliwymi17. To, co możemy nazwać wyrazistymi 
znakami wartości w ustalaniu hierarchii poetyckiej, nie zawsze 
jest równorzędne temu, co ustala reguły literackich taksonomii 
czy w ogóle wyższych systemów znaczeniowych. Odejście od 
sztywnych wyróżników „socrealizmu” (realizmu socjalistycz-
nego) jako okresu, kierunku, prądu czy metody twórczej wywo-
łało pewne wątpliwości natury poznawczej18. Pomińmy jednak 
historycznoliterackie spojrzenie na tę fazę literatury19, ponieważ 
w ujęciu formalnym musielibyśmy stoczyć z Badaczką – tak to 
nazwijmy – „pierwszą wojnę periodyzacyjną” (druga byłaby przy 
okazji jej pracy o katastrofizmie). Jeżeli jednakże nie wybieramy 
się na nią, to dlatego, że właśnie w studium o poezji socreali-
stycznej Autorka od razu zadeklarowała swoje stanowisko ba-
dawcze: interesuje Ją taki model historii literatury, która prawdy 

15 Zob. recenzję M. Zawodniaka: Przy lekturze socrealistycznej poezji. „Teks-
ty Drugie” 1993, z. 2, s. 100–106.

16 Zob. P. Fast: Poetyka rosyjskiej powieści produkcyjnej (1929–1941). Kato-
wice 1981.

17 Zob. M. Zawodniak: Przy lekturze socrealistycznej poezji…
18 Zob. ibidem.
19 Zob. M. Kisiel: Pięćdziesięciolecie…
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o świecie przedstawionym (albo światach możliwych) poszukuje 
w gatunku literackim, konwencji, stylu.

To jest ten model historii literatury, jaki nazywa się najczęściej 
„poetyką historyczną”, czyli – przede wszystkim – „poetyką”, 
a także – jej historycznym oświetleniem. 

III

Debiutowi naukowemu zawsze warto poświęcić większą 
uwagę niż pracom kolejnym. Prace kolejne są zazwyczaj, by tak 
rzec, przedłużeniem ramienia badawczego, choć często zaska-
kują odmiennością spojrzeń i podejmowanych tematów. Zawsze 
zastanawiało mnie podejście niektórych kolegów do przedmiotu 
ich badań: niejednokrotnie umieli na pamięć całe fragmenty 
z jakiegoś pisarza, a jednak nie potrafili wyjść poza umiejętność 
cytacji. Cytat nie jest interpretacją, znajomość treści utworu nie 
jest wiedzą o nim. 

Czytając Teresę Wilkoń, w późniejszych pracach widzę, że 
poświęca Ona cytat na rzecz interpretacji, woli coś omówić niż 
przytoczyć. Powiedziałby ktoś, że jest w tym badawcza niechęć 
do rozlicznych cytatów bądź do znaków recepcji. Niech powie. Są 
wszakże w naszej dyscyplinie takie chwile, że cytat przeszkadza, 
albowiem kieruje nas wyłącznie w stronę historycznoliterackiego 
konkretu, podczas gdy my chcemy pokazać wyzwolenie się czę-
ści z całości. I właśnie temu służy uogólnienie, a niejednokrotnie 
historycznoliteracka symplifikacja. Czy Teresa Wilkoń symplifi-
kuje? Tak. Czy robi to świadomie? Tak.

Zajrzyjmy do Jej ostatniej książki poświęconej międzywojen-
nemu katastrofizmowi (do prac wcześniejszych wrócimy, ponie-
waż – jak mówi Jurij Łotman – początek i koniec to są ważne znaki 
semantycznej organizacji naszego świata20). Tytuł: Katastrofizm 
w poezji polskiej w latach 1930–1939 niebywale zobowiązywał. 
Podtytuł: Szkice literackie – zwalniał trochę z tego zobowiązania. 
Podjęty temat wcale nie należał do najłatwiejszych, a wreszcie 
– zmuszał do konkurencji z wcześniejszymi pracami. Chciałoby 
się powiedzieć, że została ona napisana wbrew polonistycznej 

20 Zob. J. Łotman: O modelującym znaczeniu „końca” i „początku” w prze-
kazach artystycznych. (Tezy). Przeł. J. Faryno. W: Semiotyka kultury. Wybór 
i oprac. E. Janus i M.R. Mayenowa. Przed. S. Żółkiewski. Warszawa 1977,
s. 344–349. 
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tradycji, a przynajmniej w opozycji do niej. Teresa Wilkoń – jak 
poprzednio – znów poszła w poprzek rodzimego literaturoznaw-
stwa. Nie odwołując się do ustaleń wcześniejszych badaczy albo 
je odrzucając, próbuje dać własną wizję prądu czy kierunku lub 
orientacji poetyckiej.

Katastrofizm chce widzieć jako zjawisko literackie i nielitera-
ckie (VI, 12–13). Napisała:

Prace nowsze nadają katastrofizmowi rangę ważnej kategorii filo-
zoficznej, historiozoficznej i historycznej, znacznie wykraczającej 
poza obręb literatury pięknej. Jeśli to stanowisko jest słuszne, po-
winno ono wpłynąć na interpretację katastrofizmu: otwiera się 
bowiem perspektywa oglądu ogarniającego różne, szerokie nieraz 
dziedziny kultury (VI, 13).

Niewątpliwie. Ten sposób widzenia prowadzi nas wszelako 
w stronę rozważań globalnych, gdzie sferą myśli jest zarówno 
filozofia, jak i literatura. Nie od dziś przecież spieramy się o po-
czątki katastrofizmu: czy miał on miejsce już w modernizmie 
sensu stricto, czy też dopiero w jego ponownym oddechu w la-
tach trzydziestych przeszłego stulecia. A wreszcie co było jego 
prawdziwą twarzą, a co maską? 

Pomińmy to, ponieważ nie pora na polemikę. Tak to jest 
z uczonymi, że chcą przeciągnąć na swoją stronę, nawet jeśli nikt 
ich o to nie prosi. Dlatego ten wątek zawieszam, ponieważ wiem, 
jak istotna w debatach naukowych jest wzajemna otwartość na 
przeciwstawne opinie, sądy czy stanowiska. Jeżeli piszę portret, 
to nie mogę oczekiwać odpowiedzi. A cóż to za portret, kiedy 
rysuje się go takimi kreskami, że model ukazuje się jako postać 
pokiereszowana, a malarz – jako pacykarz, któremu się zdaje, że 
wystarczy utrzymać pędzel w ręce, by oddać subtelność rysów, 
przenikliwość wzroku, układ fryzury czy też uśmiech zawieszony 
między ironią a smutkiem. Dlatego – podobno – powiedział Bóg 
do Jana Styki: „Ty mnie nie maluj na kolanach. Ty mnie maluj 
dobrze!”.

IV

Pomijając wcześniejsze dygresje, chcę teraz przejść do 
zasadniczego przeciwstawienia, jakie zauważam w posta-
wie historycznoliterackiej Teresy Wilkoń. Koncentruje się 
ono na pojęciach „całość’ i „część”, albo inaczej mówiąc, 
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„perspektywa historycznoliteracka” i „interpretacja”. Po to 
przywołałem pierwszą i ostatnią książkę Uczonej, by teraz 
mocno zaakcentować: perspektywa historycznoliteracka rozu-
miana jako splot nierozwiązywalny „historii” i „literatury” 
– nie wchodzi w zakres zainteresowań Autorki Katastrofizmu… 
Zdaje się, że uważa Ona, iż to są anachroniczne rozważania. 
Gdyby tak nie było, nie ustawiałaby się w opozycji do prac 
wcześniej napisanych. Ustawiając się wszelako wobec nich, 
próbuje się odnaleźć w innej rzeczywistości sensów, to znaczy 
w interpretacji. 

To jest domena Jej wielu książek. W zbiorze Między konwen-
cją a arkadią pochyla się nad poezją Woroszylskiego, Jastruna, 
Różewicza, Iredyńskiego. To druga połowa XX wieku. W Ła-
godnym oku błękitu poeci od Mickiewicza po Brandstaettera 
zbliżą się z sobą w pokrewieństwie tematu (stulecia XIX i XX). 
W książce o Gałczyńskim – Gałczyński, a w Katastrofizmie – 
Sebyła, Czechowicz, Jastrun, Zagórski, Gałczyński, Miłosz. 
Jakaż rozpiętość i nagromadzenie rozmaitych poetyk oraz wy- 
obraźni!

Teresa Wilkoń w tych portretach literackich poświęciła – jak 
widzimy konsekwentnie – historię literatury na rzecz indywidu-
alności twórczej. Bezustannie poszukuje w wierszach tego, co 
swoiste, a czasem wyjątkowe. Pragnie zaufać sile poetyckiego 
słowa, które niejednokrotnie unosi, a czasem zawstydza. Zdaje 
mi się, że jest w takim postępowaniu bliska najmłodszemu 
pokoleniu literaturoznawców, które odczuwa wielki balast 
przeszłości, a jeszcze nie wie, że za czas jakiś doświadczy tego 
samego. Jako przedstawiciel starszej generacji, nie uważam, że 
pochód z młodymi musi polegać na wyrzeczeniu się swoich 
przekonań. 

V

Interpretując, Teresa Wilkoń koncentruje się na słowie poe-
tyckim, gatunku, stylu lub konwencji. Ten ruch jest wzajemny: 
od szczegółu do ogółu, od idiolektu do socjo- czy etnolektu 
literackiego. W swoich analizach stale pozostaje w rozpięciu 
metodologicznym: przeważa próba „osadzenia” poety w jakimś 
formalistycznym „nurcie” liryki (tam wszystko się scala, fermen-
tuje i tworzy nową jakość), a jednocześnie dążenie do pokazania 
jego indywidualności. To tak, jakby wracała na nowo – syg-
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nalizowana już wcześniej – koncepcja Opackich o potrojonym 
ruchu konwencji, w którym ten ruch trzeci ma odkryć geniusz 
lub choćby wyjątkowość twórcy. 

Najmocniej owo rozpięcie widać w książce o Gałczyńskim, 
gdzie czytamy, że „był poetą wieloznaczności, specyficznej wyob-
raźni, pełnej metafor i obrazów nadrealnych” (IV, 11). Zapewne, 
temu nie da się zaprzeczyć. Studium poświęcone jest poematom 
Gałczyńskiego. Poemat jest tu przyrównany do „słońca” (IV, 
13), a wiersze – do „planet krążących wokół poematu” (IV, 13). 
Chciałoby się cytować pointy różnych interpretacji, na przykład 
tę: „Gałczyński nie był epikiem. Ani jeden jego poemat nie ma 
porządnej akcji i zarysu fabuły. Są to w gruncie rzeczy układy 
luźnych scen i epizodów” (IV, 137). Albo tę: „Z czasem stawał 
się Gałczyński poetą, który nie miał sobie równych i który był 
uosobieniem poetyckiej niezależności. Wybaczano mu wpadki 
i wstawki socrealistyczne, ponieważ tworzył arcydzieła” (IV, 
149). Albo tę o poematach powojennych: „Dzięki nim Gałczyń-
ski ocalił nie tylko swoją poezję, ale także poezję polską, która 
w tym czasie przeżywała głęboki i mocno odczuwalny kryzys” 
(IV, 199).

Wyraziste znaki wartości stawiane w pointach interpretacji są 
najmocniejszym potwierdzeniem stanowiska krytycznego Uczo-
nej. By tak rzec: Ona nie ucieka przed aksjologiczną deklaracją, 
ale czyni z niej wskaźnik artystycznej doniosłości. 

Widzimy to także w książce o katastrofistach lat trzydziestych 
przeszłego wieku. Są w niej obecni najważniejsi, ale w jakimś 
sensie także zamknięci w grobowcu minionego czasu: Sebyła, 
Czechowicz, Jastrun, Zagórski, Gałczyński, Miłosz. Powta-
rzam ten ciąg nazwisk raz jeszcze, świadomy faktu, że jest on 
zaledwie wyborem, a może nawet jakąś symplifikacją tamtego 
ruchu poetyckiego, który nie chciał być identyfikowany tylko 
z postawangardowymi próbami odnowy wiersza, ale z całym 
wirem społecznym, filozoficznym i politycznym swojego czasu. 
Teresa Wilkoń o tym wie, czasem poświęca nawet literackość 
na rzecz niewykształconego definicyjnie fermentu historiozoficz-
nego dekady przed II wojną. Czy dobrze? Pewnie i dobrze. Co 
może przeszkadzać w tych interpretacjach? Próba zamknięcia 
doświadczenia jednostkowego lęku i opuszczenia w ramach 
sztywnego formalizmu. 
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VI

Na koniec zostawiłem książkę Nimfy oko błękitne. Ma ona 
dwie wersje: włoską21 i polską (III). Polska wersja stała się prze-
pustką Teresy Wilkoń do naukowej samodzielności. Myślę, że 
można by ją przyporządkować do tego modelu historii literatury, 
który nazywamy „historią tematyczną”. Naturalnie, nie ma 
w tym zbiorze odwołania do archetypów, symboli czy snów, 
ale sam temat neapolitański, miasta i zatoki, wprowadza nas 
w przestrzeń, w jaką – z wielką uwagą – chcemy się zagłębić, aby 
poznać „przeszłe” po to, by „dzisiaj” stało się dla nas pełniejsze 
i nieobce, więcej nawet – bliskie.

W tym studium odkrywa się po raz kolejny postać Badaczki 
jako interpretatorki poezji. Może – odkrywa się najpełniej. Po 
pierwsze dlatego, że Włochy i motywy włoskie są niebywale bliskie 
Uczonej, a po drugie, dlatego że tutaj właśnie scala się jak gdyby 
całość jej literaturoznawczego doświadczenia. Czasami przez wiele 
lat dochodzimy to tego wizerunku, który chcielibyśmy, aby był 
naszym własnym. Niekiedy ten wizerunek objawia się wcześnie. 
Sądzę, że w korespondencjach polsko-włoskich, które stały się 
także na wiele lat wyróżnikiem egzystencjalnego doświadczenia 
Uczonej, ujawniła się ta pasja poznawcza, jaką odnajdziemy w Jej 
lekturach poezji wieków sąsiadujących – XIX i XX.

Tym, co od razu widać w lekturze, to szeroki kontekst histo-
ryczny i kulturowy, jaki został przyłożony do wiersza. Interpre-
tacja nie musi być błyskiem formalnej sprawności, powinna być 
jednakże – tak czytam szkice Teresy Wilkoń – sprawdzianem 
pełni wiedzy. Kiedy sięga się po utwory będące wynikiem za-
chwytu poety, a ten zachwyt może mieć podłoże krajobrazowe, 
malarskie czy jakiekolwiek inne – interpretator winien dotrzeć 
do źródła, aby na jego podstawie objaśnić intencję poety lub 
spróbować wytłumaczyć ideę, jaką w wierszu poeta chciał za-
wrzeć. Powiedziałbym, że w tym – komparatystycznym – ujęciu, 
interpretacja jest nie tylko poszukiwaniem loci communes, lecz 
także genius loci. Nie wyłącznie miejsc „wspólnych”, lecz również 
„ducha” zawartego naturalnie w poetyckim słowie, które zawsze 
jest bardziej przenikliwe niż słowo prozatorskie, niż „szkiełko” 
mędrca akceptującego jedynie to, co mieści się w kryteriach 
rozumu, a nie emocji czy wyobraźni. 

21 Zob. T. Wilkoń: Napoli nella polacca XIX ed inizio XX secolo. Napoli 
2005.
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VII

Pisząc ten portret Uczonej, starałem się wejść z nią również 
w polemikę, choć jestem pod wrażeniem podejmowanych przez 
Nią wyzwań literaturoznawczych. Gdybym jednakże pisał ten 
szkic wyłącznie w górnym tonie, prawdopodobnie skazałbym 
się na taką przyganę, jaką zawarł w swoim dzienniku Friedrich 
Christian Hebbel: „Wielu widzi we flecie tylko drzewo”22.

Otóż, „flet” literaturoznawstwa to wielość tonów – i każdy 
z nas chciałby być mistrzem w ich najperfekcyjniejszym wydo-
bywaniu. Że ciągle się doskonalimy w tej sztuce gry? Na tym 
polega nasza obecność w świecie dźwięków, czyli – w przypadku 
literatury – w świecie słów.
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Łempicki Z.: Wybór pism. T. 2. Przedm. R. Ingarden. Warszawa 1966.
Łotman J.: O modelującym znaczeniu „końca” i „początku” w przekazach ar-

tystycznych. (Tezy). Przeł. J. Faryno. W: Semiotyka kultury. Wybór i oprac.
E. Janus i M.R. Mayenowa. Przed. S. Żółkiewski. Warszawa 1977.

Markiewicz H.: Przemiany ergografiki w polskich badaniach literackich do roku 
1939. W: Idem: Świadomość literatury. Rozprawy i szkice. Warszawa 1985.

Opacka A., Opacki I.: Ruch konwencji. Szkice o poezji romantycznej. Katowice 
1975.

Wilkoń T.: Kanony sztuki postępowej i jedynie słusznej. Socrealizm w poezji 
polskiej. Katowice 2016.

Wilkoń T.: Katastrofizm w poezji polskiej w latach 1930–1939. Szkice literackie. 
Katowice 2016.

22 F.Ch. Hebbel: Dzienniki. Wybrał i przeł. K. Irzykowski. Lwów 1911,
s. 95.
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Wilkoń T.: Między konwencją a Arkadią. Szkice o poezji polskiej XX wieku. 
Katowice 2001.

Wilkoń T.: Napoli nella polacca XIX ed inizio XX secolo. Napoli 2005.
Wilkoń T.: Nimfy oko błękitne. Obrazy Neapolu w poezji polskiej XIX i XX 

wieku. Katowice 2006.
Wilkoń T.: Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Katowice 2010.
Wilkoń T.: Polska poezja socrealistyczna w latach 1949–1955. Gliwice 1992.
Wyka K.: O potrzebie historii literatury. W: Idem: O potrzebie historii literatury. 

Szkice polonistyczne z lat 1944–1967. Warszawa 1969.
Zawodniak M.: Przy lekturze socrealistycznej poezji. „Teksty Drugie” 1993,

z. 2.
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Bibliografia prac Profesor Teresy Wilkoń

W bibliografii zarejestrowano piśmienniczy dorobek naukowy 
Profesor Teresy Wilkoń z lat 1982–2019. Spis obejmuje mono-
grafie autorskie (8), prace redakcyjne (5), artykuły, rozprawy 
i komunikaty w wydawnictwach zwartych i ciągłych (52) oraz 
pozostałe prace (9). Łącznie odnotowano 74 pozycje. Profesor 
Teresa Wilkoń jest także autorką licznych recenzji tekstów pub-
likowanych na łamach wydawnictw periodycznych i zwartych 
oraz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. 

Podstawą przygotowania wykazu była przede wszystkim biblio-
grafia narodowa – „Przewodnik Bibliograficzny” i „Bibliografia 
Zawartości Czasopism” oraz bibliografie specjalne – „Polska Bi-
bliografia Literacka”, „Polska Bibliografia Bibliologiczna” i baza 
elektroniczna „Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu 
Śląskiego”. Zebrany materiał został uzupełniony informacjami 
z rocznych sprawozdań Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informa-
cji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zastosowano układ według form wydawniczych i piśmienni-
czych, wyróżniając działy: Monografie autorskie; Prace zbiorowe 
(redakcja); Artykuły, rozprawy i komunikaty w wydawnictwach 
ciągłych i zwartych oraz Pozostałe prace. Za nadrzędną zasadę 
szeregowania przyjęto kryterium chronologiczne, a następnie – 
alfabetyczny układ tytułów prac. Opisy bibliograficzne zostały 
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sporządzone z autopsji, w pierwszym stopniu szczegółowości, 
zgodnie z normami opisu bibliograficznego: wydawnictw 
zwartych (PN-N-01152-1: 1982 Opis bibliograficzny. Książki; 
PN-N-01152-1/A1: 1997 Opis bibliograficzny. Książki. Zmiana 
A1), wydawnictw ciągłych (PN-N-01152-2: 1997 Opis bibliogra-
ficzny. Wydawnictwa ciągłe). W opisach pominięto hasło autor-
skie, a w przypadku prac współautorskich i współredakcyjnych 
nazwisko Pani Profesor zastąpiono wielokropkiem. 

Bibliografia prac Profesor Teresy Wilkoń

Monografie autorskie

Kanony sztuki postępowej i jedynie słusznej. Socrealizm w poezji 
polskiej. Katowice 1992.

Polska poezja socrealistyczna w latach 1949–1955. Gliwice 1992. 
Między konwencją a Arkadią. Szkice o poezji polskiej XX wieku. 

Katowice 2001.
Napoli nella poesia polacca XIX ed inizio XX secolo. Napoli

2005. 
Nimfy oko błękitne. Obrazy Neapolu w poezji polskiej XIX i XX 

wieku. Katowice 2006. 
Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Katowice 2010. 
Kanony sztuki postępowej i jedynie słusznej. Socrealizm w poezji 

polskiej. Wyd. 2. zm. i poszerz. Katowice 2016.
Katastrofizm w poezji polskiej w latach 1930–1939. Szkice litera-

ckie. Katowice 2016. 

Prace zbiorowe (redakcja)

Genius loci. Napoli, un fenomeno della cultura, storia e natura 
nel mondo. Vol. 1. / A cura di …, Tadeusz Sławek, Umberto 
Cinque. Napoli 2006. 

„Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 3: 
Biblioterapia. Red. temat. Agnieszka Chamera-Nowak, … .

„Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2017, nr 3: 
Teksty – pisarze – książki. Red. temat. … . 

O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej. 
Red. … Katowice 2017.

Komunikacja wczoraj i dziś. Red. …, Piotr Boruch. Tarnów 2018. 
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Artykuły, rozprawy i komunikaty 
w wydawnictwach ciągłych i zwartych

W sześćdziesiątą rocznicę powstań śląskich i plebiscytu. „Kwartal-
nik Opolski” 1982, nr 1 (108), s. 111–112.

Pierwsze kalendarze książkowe w Zagłębiu Dąbrowskim. W: Studia
bibliologiczne. T. 1: Książka – czytelnik – recepcja. Red. Adam 
Jarosz. Katowice 1983, s. 72–84. 

Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Śląskiego 1974–1982. Red. Elżbieta Gondek, … . W: Studia 
bibliologiczne. T. 1: Książka – czytelnik – recepcja. Red. Adam 
Jarosz. Katowice 1983, s. 110–116. 

Elementy graficzne w kalendarzach górniczych „Szczęść Boże”. W: 
Studia bibliologiczne. T. 2: Bibliofile – bibliotekarze – wydawcy. 
Red. Jerzy Paszek. Katowice 1988, s. 149–158. 

Panegiryczna poezja socrealistyczna w kręgu „wodza ludzkości” 
[Józef Stalin w polskiej poezji]. „Przegląd Humanistyczny” 
1990, nr 4, s. 93–107. 

Konwencje literackie w poezji realizmu socjalistycznego w Polsce 
w latach 1949–1955. „Biuletyn Polonistyczny” 1991, z. 3/4, 
s. 142–149. 

„Pierwszy Budowniczy Polski Ludowej” w poezji socrealistycznej: [Bo-
lesław Bierut]. „Przegląd Humanistyczny” 1992, nr 1, s. 117–124.

„Ja chcę przybliżyć brak, nieobecność…” [Mieczysław Jastrun: Żyj 
we mnie]. W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. 
Seria 1. Red. Włodzimierz Wójcik, przy współudz. Ewy Tutaj. 
Katowice 1994, s. 79–85. 

„Białe groszki” Tadeusza Różewicza. W: Mity, stereotypy, konwen-
cje. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Red. Barbara 
Gutkowska, Marian Kisiel i Ewa Tutaj. Katowice 1995, 
s. 120–127. 

„Teraz właśnie jest taka chwila”. Poezja Wiktora Woroszylskiego 
w latach 1954–1957. W: Przełomy: rok 1956: studia i szkice 
o polskiej literaturze współczesnej. Red. Włodzimierz Wójcik, 
przy współudz. Mariana Kisiela. Katowice 1996, s. 103–116.

Turpista zdeklarowany. O „Posiłku” Ireneusza Iredyńskiego. 
W: Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Seria 2. 
Red. Włodzimierz Wójcik, przy współudz. Danuty Opackiej-
Walasek. Katowice 2000, s. 134–148.

Ciągłość i odmienność utworów staropolskich. W: Dzieło literackie 
i książka w kulturze: Studia i szkice ofiarowane Profesor Renar-
dzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 
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Red. Ireneusz Opacki, przy współudz. Bożeny Mazurek. Kato-
wice 2002, s. 288–292.

„Capri” Leopolda Staffa. W: Godność i styl. Prace dedykowane 
Włodzimierzowi Wójcikowi. Red. Marian Kisiel, przy współ-
udz. Pawła Majerskiego i Zdzisława Marcinowa. Katowice 
2003, s. 73–81.

„Gazelle di Prešeren”. W: Mickiewicz, Prešeren, Vörösmarty:
l`idea romantica in Polonia, Slovenia ed Ungheria: atti del
convegno internazionale. A cura di Aleksandra Žabjek, Lucia 
Gaja Scuteri. Napoli 2003, s. 67–80.

Motywy światła i muzyki w poezji K.I. Gałczyńskiego. W: Gał-
czyński po latach. Sympozjon Neapol 23–24 maja 2003. Red. 
Jolanta Żurawska. Kraków–Napoli, 2004, s. 125–138.

Podstawowe trudności w nauczaniu języka polskiego jako obcego na 
poziomie początkującym we Włoszech. W: Wrocławska dyskusja 
o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej 
konferencji Stowarzyszenia „Bristol”. Red. Anna Dąbrowska. 
Wrocław 2004, s. 55–60.

Traduzione del racconto „La Conchilia” di Marisa Madieri. In: 
Atti del convegno internazionale. A cura di Aleksandra Žabijek, 
Lucia Gaja Scuteri. Napoli 2004, s. 72–79.

„Capri” Antoniego Słonimskiego. W: Liryka polska XX wieku. 
Analizy i interpretacje. Seria 3. Red. Włodzimierz Wójcik
i Joanna Kisiel. Katowice 2005, s. 9–16.

Capri di Leopold Staff. V: Capri: mito e realtà  nelle culture dell` 
Europa Centrale e Orientale. A cura di Michaela Böhmig.
Salerno–Napoli 2005, s. 13–25.

Cartolina da Napoli di Kazimierz Wierzyński. W: Studi in onore di 
Aleksander Wilkoń. A cura di Aleksandra Žabjek. Napoli 2005, 
s. 283–289. 

Dziwne przypadki podróży jako gatunku literackiego. W: Gatunki 
mowy i ich ewolucja. T. 3: Gatunek a odmiany funkcjonalne. 
Red. Danuta Ostaszewska. Katowice 2007, s. 246–251.

„Jeśli Europa jest nimfą, Neapol jest nimfy okiem błękitnym…”. 
W: „Civitas Mentis”. T. 2. Red. Zbigniew Kadłubek i Tadeusz 
Sławek. Katowice 2007, s. 156–162. 

Podstawowe trudności w nauczaniu języka polskiego jako obcego 
na poziomie początkującym we Włoszech. „Postscriptum” 2007, 
nr 1, s. 259–267. 

Napoli, una citta particolare. W: „Genius loci”: mappa della
ricerca: research map. Red. Barbara Malska, Krystian Wojcie-
szuk. Katowice 2010, s. 69–70. 
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Neapol miasto szczególne. W: „Genius loci” : mappa della ricerca. 
Red. Barbara Malska, Krystian Wojcieszuk. Katowice 2010,
s. 72–73. 

Odbite i wyobrażone w poezji. „Świat i Słowo : filologia, nauki 
społeczne, filozofia, teologia”. 2010, nr 2 (15), s. 31–38. 

„Pieta” Ribery: tajemnicze odkrycie Żeromskiego. W: Alfabet 
Paszka. Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski. Red. Jan Jakób-
czyk, Krystyn Kralkowska-Gątkowska, Magdalena Piekara. 
Katowice 2010, s. 301–310. 

Genologiczne aspekty poematów Gałczyńskiego. W: Gatunki mowy 
i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna. Red. 
Danuta Ostaszewska. Katowice 2011, s. 504–511. 

Rozmowa liryczna Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. „Zielo-
nogórskie Seminaria Językoznawcze” 2011, s. 261–266. 

„Serwus, madonna” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Przy-
czynek do dziejów wiersza. „Postscriptum Polonistyczne” 2011, 
nr 2, s. 241–249. 

La Slovenia letteraria in Europa attraverso la pubblicistica polacca. 
W: 90 anni dello sloveno a Napoli. Atti del convegno internazio-
nale / a cura di Aleksandra Žabjek, Lucia Gaja Scuteri. Napoli 
2011, s. 71–78. 

Kulturotwórcze funkcje bibliotek publicznych po transformacji 
w 1989 roku i zmianie przepisów prawnych. W: Studia i roz-
prawy bibliologiczne. Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Kata-
rzyna Tałuć. Katowice 2012, s. 111–124.

O „Sonetach sycylijskich” Jarosława Iwaszkiewicza. W: Prze-
strzenie kultury i literatury. Księga jubileuszowa dedykowana 
Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie 
pracy naukowej i dydaktycznej. Red. Elżbieta Gondek, Irena 
Socha, przy współudz. Barbary Pytlos. Katowice 2012, s. 69–
76. 

Początki poezji miłosnej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 
W: Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa. Red. 
Małgorzata Pachowicz, Krystyna Choińska. Tarnów 2012,
s. 599–605. 

Podróże i obczyzna w twórczości Gustawa Morcinka: „Judasz 
z Monte Sicuro”. W: Gustaw Morcinek. W 120-lecie urodzin. 
Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Jacek Lyszczyna. Kato-
wice 2012, s. 53–63. 

Taormina w „Balu u Salomona” K.I. Gałczyńskiego. W: Mistrzo-
stwo słowa. Studia i szkice. Red. Zofia Cygal-Krupa. Tarnów 
2012, s. 21–27. 
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Biblioteka w systemie kultury. W: Bibliotekarstwo. Red. Anna 
Tokarska. Warszawa 2013, s. 90–101. 

Le edizioni postbelliche di K.I. Gałczyński: Storia di una ricezione. 
„Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 1, 
s. 73–80.

Wielość rzeczywistości literackich. O rzeczywistości katastroficznej 
w poemacie „Młyny”: sonata nieludzka Władysława Sebyły.
W: Literatura i obiekt/yw(izm). Szkice o literaturze XX i XXI 
wieku. Red. Barbara Gutowska, Agnieszka Nęcka. Katowice 
2014, s. 84–101.

Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. W: Studia 
bibliologiczne. T. 20: Z życia książki. Ochrona i konserwacja 
zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane 
Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi. Red. Anna Tokarska. 
Katowice 2015, s. 222–230.

Biblioteka w kulturze. W: Teraźniejszość i przyszłość informacji 
naukowej. Materiały z konferencji dyrektorów bibliotek pań-
stwowych wyższych szkół zawodowych Tarnów 11–12 września 
2014 r. Red. Wioletta Jachym i Jan Pojedyniec. Tarnów 2015, 
s. 9–18.

Wyznaczniki gatunkowe na przykładzie listu literackiego. W: 
Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice. Red. Da-
nuta Ostaszewska, Joanna Przyklenk. Katowice 2015, s. 210–
220. 

Geniusz – to zatrzymane dzieciństwo. Estetyka wierszy K.I. Gał-
czyńskiego dla dzieci. „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik 
Naukowy” 2016, nr 1, s. 42–50.

Kultura wartości: Jan Kochanowski. „World Journal of Theoretical 
and Applied Sciences” 2016, nr 2 (5), s. 89–111.

„Obłoki” – stróże świata? O wierszu Czesława Miłosza. W: 
Miłosz. Dyskursy. Red. Marek Bernacki, Angelika Matuszek. 
Bielsko-Biała 2016, s. 30–37.

La poesia slovena in Polonia – Edward Kocbek. In: Atti del con-
vegno internazionale. A cura di Aleksandra Žabjek, Lucia Gaja 
Scuteri. Napoli 2016, s. 59–61.

Il mondo poetico di Konstanty Ildefons Gałczyński. Studi 
sull`Europa Orientale. A cura di Italo C. Fortino, Enzo Cali. 
Napoli 2017, s. 543–553. 

Le catastrofiche forze della natura in Władysław Broniewski. In: 
I quatro elementi nella lingua, nella letteratura e nell`arte italiana 
e polacca: approccio interdyscyplinare e interculturale. A cura di 
Katarzyna Kwapisz-Osadnik. Katowice 2017, s. 277–285.
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Le „Opere” del romanticismo sloveno (di France Prešeren). „Bi-
bliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2017, nr 3, 
s. 110–117. 

„O książce” Czesława Miłosza. W: O etosie książki. Studia z dzie-
jów bibliotek i kultury czytelniczej. Red. … – Katowice 2017,
s. 607–616. 

Słowo w poezji Władysława Sebyły. W: Świat słów. Jedność 
w różności. Red. Małgorzata Pachowicz i Krystyna Choińska. 
Tarnów 2017, s. 427–436. 

Żywioł ziemi w poezji Władysława Sebyły. W: Władysław Sebyła. 
Lektury. Red. Joanna Kisiel, Elżbieta Wróbel. Katowice 2017, 
s. 51–60. 

Pozostałe prace

Instytucje kultury literackiej na Górnym Śląsku w okresie powstań 
i plebiscytu. Sprawozdanie z konferencji 28 V 1981 Uniwersytet 
Śląski w Katowicach. „Biuletyn Polonistyczny” 1982, z. 3–4, 
s. 172–174. 

Władysław Chojnacki, Wojciech Chojnacki, Bibliografia kalenda-
rzy polonijnych 1838–1982 [Rec.]. „Przegląd Polonijny” 1987, 
z. 2, s. 112–122. 

Ważna książka z dziedziny kultury [Rec.]. SOSNart. Sosnowiecki 
Magazyn Kulturalny. Bezpłatny dodatek do „Kuriera Miej-
skiego” 2008, nr 8, s. 8.

Z pracowni uczonych zagłębiowskich [Rec.]. SOSNart. Sosno-
wiecki Magazyn Kulturalny. Bezpłatny dodatek do „Kuriera 
Miejskiego” 2008, nr 11, s. 4. 

Czytanie kultury. Rozmowa z Prof. Teresą Wilkoń. „Śląsk. Mie-
sięcznik Społeczno-Kulturalny” 2014, nr 8, s. 5–7. 

Profesor Irena Socha. Szkic biograficzny. W: O etosie książki. Stu-
dia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej. Red. … Katowice 
2017, s. 9–18. 

Słowo wstępne. W: O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek 
i kultury czytelniczej. Red. … Katowice 2017, s. 7–8. 

Wstęp. W: Komunikacja wczoraj i dziś. Red. …, Piotr Boruch. 
Tarnów 2018, s. 1–2. 

W służbie książki. „Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach” 2018, nr 4, s. 20–21.
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Bibliotekarze niemieccy w latach 1789–1871 
Negatywne cechy osobowe bibliotekarzy

Wyniki pracy bibliotekarzy, w tym osiągnięcia lub ich brak, 
należy rozpatrywać również przez pryzmat cech osobowych. 
Niezależnie od sposobu pojmowania osobowości, czy to jako 
zespołu cech psychicznych, zespołu postaw, nastawień, czy też 
zespołu warunków wewnętrznych, determinujących zachowanie 
człowieka1, trzeba je uznać za istotny czynnik pracy bibliote-
karskiej. Stanowią one interesujące, a zarazem niezbędne do-
pełnienie charakterystyki zawodowej, widzianej przez pryzmat 
materialnych dokonań (publikacji narzędzi pracy bibliotecznej, 
katalogów, regulaminów, rejestrów). Między jednym a drugim 
wykazem zachodzi zresztą ścisły związek. Nie można dobrze 
ocenić efektów pracy danego bibliotekarza bez znajomości jego 
kondycji psychicznej, a nawet fizycznej. Cechy osobowe rzutują 
niewątpliwie na stosunek do wykonywanej pracy.

W celu zobiektywizowania ocen charakterologicznych po-
szczególnych bibliotekarzy przyjęto ich podział na oceny, jakie 
wydają inne osoby2. Jest to zabieg czysto metodologiczny. Lepiej 
widoczny staje się wtedy kontrast między obrazem kreowanym 
przez siebie samego a wizerunkiem kreślonym przez innych, co 
wcale nie wyklucza, że mogą być one jednakowe. Nie znaczy 

1 Zob. Słownik psychologiczny. Red. W. Szewczuk. Warszawa 1979, s. 43–
44.

2 W artykule zostały pominięte opinie własne bibliotekarzy o efektach ich 
pracy.



Zdzisław Gębołyś36

też w każdym przypadku, że ocena wystawiona przez tak zwane 
otoczenie jest naznaczona uprzedzeniami, a tym samym daleka 
od obiektywizmu.

Informacje o cechach osobowych bibliotekarzy pochodzą 
prawie w całości z publikacji ogłoszonych po ich śmierci, w tym 
z nekrologów i opracowań historycznych3. Te pierwsze kształtują 
raczej pozytywny wzór osobowy4. Opracowania, w drugiej kolej-
ności po źródłach historycznych, przynoszą informacje przeka-
zujące sylwetki bibliotekarzy widziane zarówno z dobrej, jak i ze 
złej strony. W artykule zajęto się tą drugą grupa cech. Przedmio-
tem analizy objęto bibliotekarzy trzech najważniejszych grup 
bibliotek niemieckich tego okresu: bibliotek uniwersyteckich, 
bibliotek dworskich i bibliotek miejskich. 

Jest jeszcze jedna dość ważna przyczyna, by przeprowadzić 
taką analizę. Cechy osobowe stanowiły temat wypowiedzi grona 
wybitnych bibliotekarzy niemieckich, żyjących w XIX wieku, 
między innymi Friedricha Adolpha Eberta, Juliusa Petzholdta. 
Ciekawe wydaje się porównanie formułowanego przez nich 
wzoru osobowego bibliotekarza z ówczesną praktyką, a także 
pokazanie, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu ujawni się rozbież-
ności między tym, co głosili, a tym, jak postępowali. Ocena pracy 
bibliotekarzy dotyczy, generalnie rzecz biorąc, bardzo szerokiego 
spektrum cech osobowych, nierzadko pokrewnych względem 
siebie, takich jak: kłótliwość, konfliktowość, antyzespołowość. 
Jakkolwiek są to często terminy bliskoznaczne, a nawet tożsame, 
to sprowadzenie ich do jednego metaterminu byłoby błędem. 
Zredukowane zostałoby w ten sposób różnorodne zabarwienie 
emocjonalne, które niesie każdy z nich. 

Bibliotekarze nie byli wcale jakąś idealną grupą zawodową, 
złożoną wyłącznie z postaci o kryształowych charakterach. Jak 
w każdej dużej grupie w niej można znaleźć, oprócz osób mogą-
cych stanowić wzór osobowy dla innych jednostki wyróżniające 
się destrukcyjnym wpływem na otoczenie, czyli na bibliotekę 
jako całość, współpracowników i użytkowników. Stopień płyną-
cego z ich strony zagrożenia był oczywiście niejednakowy i nie-

3 Zob. K. Bader: Lexikon deutscher Bibliothekare in Haupt- und Nebenamt 
bei Fürsten, Staaten und Städten. Leipzig 1925; Allgemeine deutsche Biographie. 
Hrsg. durch die Historische Commision bei der Königl. Akademie der Wis-
senschaften. Bd. 1–56. Leipzig 1875–1912.

4 Zob. A.M. Krajewska: Wzór osobowy bibliotekarza we wspomnieniach po-
śmiertnych. W: Bibliotekarze w służbie książki. Red. nauk. D. Konieczna Ol-
sztyn 1988, s. 87.
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koniecznie prowadził do zakłócania pracy biblioteki. Nie był on 
w każdym razie na tyle wysoki, by powodował natychmiastowe 
zwolnienie z posady bibliotekarskiej. Negatywne zachowanie 
stanowiło bezwarunkową przyczynę dwóch zwolnień. Za zaro-
zumiałość i gburowatość wobec publiczności został zwolniony 
z biblioteki książęcej w Oldenburgu Ernst von Römer (BD5 
Oldenburg)6. Na zwolnienie Michaela Weckleina (BU7 Bonn) 
z bońskiej biblioteki uniwersyteckiej złożyły się powolność 
i ociężałość w wykonywaniu obowiązków. Dopełniała tego kon-
fliktowa natura, wynikająca z hipochondrycznego usposobienia 
Weckleina. Pewnie dlatego wdawał się w spory z profesorami 
i ze studentami w trakcie wydawania książek8. Negatywnymi 
cechami osobowymi odznaczali się i mali, i wielcy bibliotekarze. 
Tych wielkich było mniej, ale też wywierali wpływ na otoczenie 
większy, zwłaszcza jeżeli kierowali biblioteką. Zazwyczaj ich 
zachowania nie dyskwalifikowały ich jako osób wykonujących 
pracę bibliotekarską. Kłótliwością, konfliktowością odznaczali 
się między innyi Friedrich Adolf Ebert, Hans Joachim Jaeck (BD 
Bamberg), Friedrich Wilhelm Ritschl (BU Bonn). Ociężałość 
lub opieszałość cechowała getyńskich bibliotekarzy, Jeremiasa 
Davida Reussa (BU Getynga), Georga Friedricha Benecke BU 
Getynga), szczególnie pod koniec życia. 

Analiza negatywnych zachowań poszczególnych bibliotekarzy 
pokazuje, że niekiedy trudno oddzielić ich występki przeciw 
warsztatowi pracy od występków przeciw użytkownikom. Tak 
jest w przypadku Heinricha Amanna (BU Fryburg Bryzgowijski) 
nadbibliotekarza we Fryburgu Bryzgowijskim. W czerwcu 1839 
roku służący biblioteczny Franz Xaver Eisele poskarżył się za 
pośrednictwem komisji bibliotecznej senatowi uniwersytetu na 
złe traktowanie podczas służby ze strony Amanna. Eiselemu 
chodziło między innymi o zniewagi słowne oraz nakaz rozpa-
lania ognia na Wielkanoc, co było niebezpieczne ze względu na 
pożar. Prócz tego padł zarzut bibliotekarza Georga Adama Ei-
sengreina (BU Fryburg Bryzgowijski) wyrywania przez Amanna 
kart z registratury bibliotecznej oraz domniemanie prezesa ko-

5 BD – Biblioteka Dworska.
6 Römer zajmował się w bibliotece głównie katalogowaniem i udostępnia-

niem. Zob. G. Crusius: Gründung und Frühgeschichte der Herzoglichen öffentli-
chen Bibliothek in Oldenburg (1792–1847). Oldenburg 1981, s. 44.

7 BU – Biblioteka Uniwersytecka.
8 Zob. W. Erman: Geschichte der Bonner Universitätsbibliothek (1818–1901). 

Halle 1919, s. 26–29.
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misji bibliotecznej Bruckerta, że odnalezionym w jego szufladzie 
pistoletem posługuje się do zastraszania personelu bibliotecz-
nego9. Autorami kolejnych skarg byli profesorzy. Zarzucali oni 
Amannowi złe obchodzenie się z książkami, przetrzymywanie 
książek w swojej kancelarii, wreszcie wypożyczanie książek we-
dług własnego widzimisię10. Mimo sporego ciężaru gatunkowego 
oskarżeń senat zdecydował się jedynie na zobowiązanie Amanna 
od 1840 roku do wyłącznego poświęcenia się pracy w bibliotece. 
Być może właśnie taka decyzja zapadła dlatego, że wiedziano 
o chorobie psychicznej Amanna. W trzy lata później (1843) 
został z tego powodu urlopowany.

Niezdyscyplinowanie stanowiło również źródło kłopotów 
Konrada Freya (BD Bamberg) w Bambergu oraz Johanna Frie-
dricha Tafela (BU Tybinga) w Tybindze. Próżniacki tryb życia 
Freya, w tym częste popijanie alkoholu, doprowadził najpierw do 
zwolnienia z dodatkowej pracy w liceum, a następnie do wyklu-
czenia dalszego awansu w bibliotece. To sprawiło, że Frey stracił 
ochotę do pracy i popadł w jeszcze większe pijaństwo. Finałem 
jego degrengolady była przedwczesna śmierć wskutek paraliżu11. 
Źródłem niezdyscyplinowania J.F. Tafela była praca naukowa, 
wypełniająca prawie cały czas pracy w bibliotece. Dopiero zde-
cydowana interwencja Roberta von Mohla położyła temu kres12. 
Opieszałość Reussa i Beneckego miała swą przyczynę w mocno 
zaawansowanym wieku obu bibliotekarzy, a nie braku zapału do 
pracy. Właśnie wiek Reussa upatrywał jako główną przyczynę 
opłakanego stanu biblioteki Jacob Grimm w memoriale do 
rządu hanowerskiego z 1833 roku: „Temu nieporządkowi można 
by zapobiec przez autorytet nadbibliotekarza; ponieważ jednak 
przy jego podeszłym wieku trudno od niego wymagać, że będzie 
obchodził sale i obserwował wykonywanie obowiązków przez 
każdego zatrudnionego […]”13. Grimm nie pozostawił na Reussie 
suchej nitki. Wytknął luki w księgozbiorze; niedostateczny bu-

 9 Zob. J. Günther: Die Universitätsbibliothek Freiburg i. Br. 1823–1849.
„Bibliothek und Wissenschaft” 1975, Bd. 9, s. 57–58.

10 Oskarżony został Amann także o rozrzutne i nierozsądne wydawanie 
pieniędzy. Zob. ibidem, s. 58.

11 Zob. H. J. Jaeck: Völlstandige Beschreibung der öffentlichen Bibliothek zu 
Bamberg. Nürnberg 1831, s. C–CI.

12 K. Geiger: Robert Mohl als Vorstand der Tübinger Universitätsbibliothek 
(1836–1844). „Zentralblatt für Bibliothekswesen”1900, H. 4, s. 161–191.

13 Zob. Bericht Jakob Grimms an die Hannoversche Regierung 1833. In: 
Geschichte der Göttinger Universitäts-Bibliothek. Hrsg. von K. J. Hartmann, 
H. Fuchsel. Göttingen 1937, s. 27.
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dżet biblioteki; nieoddawanie książek do oprawy; nieprzestrze-
ganie regulaminu udostępniania zbiorów i fatalną organizację 
pracy. Nie dziwi zatem wniosek końcowy memoriału: „[…] nie 
widzę możliwości przeprowadzenia zmian, tak długo, dopóki na 
czele kierownictwa stoi nadbibliotekarz Reuss”14. 

Benecke, gdy obejmował urząd nadbibliotekarza, miał 75 lat 
(1837). Podeszły wiek źle wpływał na wypełnianie obowiązków 
służbowych. W 1842 roku sam poinformował kuratorium, że 
nie miał sił, by wykonywać je nieprzerwanie. Zauważył to rów-
nież prorektor Philipp Buttmann, kierując do kuratorium pismo 
następującej treści: 

On chce być wszędzie czynny, a nie jest w stanie sam załatwić 
najmniejszej sprawy w należytym porządku. Gdyby nie stał przy 
nim stale inny urzędnik podczas włączania przez niego kart do 
katalogu, powstawałby ciągłe przeoczenia i pomyłki. Czy nie 
byłoby wskazane przekazać sporządzenie raportu profesorowi 
Hoeckowi?15

Wnioski Grimma i Buttmanna nie zostały pozytywnie roz-
patrzone. Przypuszczalnie na ich odrzuceniu zaciążyły zasługi 
bibliotekarzy. 

Przydomek konfliktowego spośród XIX-wiecznych bibliote- 
karzy niemieckich otrzymali między innymi: F.A. Ebert, Paulus 
Cassel (BD Erfurt), Christian Wilhelm von Glück (BD Mo-
nachium), H.J. Jaeck, Theodor Mundt (BU Berlin), Ferdinand 
Franz Pape (BU Bonn), F.W. Ritschl, M. Wecklein. Traktowanie 
każdego z wymienionych wyłącznie w kategoriach pejoratyw-
nych było grubą przesadą. Konfliktowość nie zawsze przecież, 
tak jak w przypadku P. Cassela, wynikać musiała z przeceniania 
swoich bibliotekarskich umiejętności16, przekonania o własnym 
besserwisserstwie (Ch.W. von Glück)17. U podstaw konfliktowo-
ści mógł lec też sprzeciw wobec urągającym duchowi porządku, 
a co za tym idzie – naturze bibliotekarza, stosunkom panującym 
w bibliotece. Tak właśnie było z F.A. Ebertem i H.J. Jaeckiem.

14 Ibidem, s. 30.
15 Zob. Geschichte der Göttinger Universitäts-Bibliothek…, s. 191.
16 E. Stange: Die Königliche Bibliothek in Erfurt. „Jahrbücher der Königli-

chen Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt”. Neue Folge 1906, 
Ihrg. 32, s. 165.

17 Zob. K. Bader: Lexikon deutscher Bibliothekare in Haupt- und Nebenamt 
bei Fürsten, Staaten und Städten…, s. 77.
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Zatarg F.A. Eberta z dwoma pozostałymi sekretarzami Kró-
lewskiej Biblioteki Publicznej w Dreźnie, Christianem Augustem 
Semlerem (BD Drezno) i Karlem Christianem Theodorem 
Hempelem (BD Drezno) wyrósł zdecydowanie na gruncie zawo-
dowym. Młody, energiczny Ebert nie godził się na tradycyjny 
podział pracy, faworyzujący staż pracy urzędnika bibliotecznego. 
Poczucie niesprawiedliwości wywoływało jednak w Ebercie nie 
tyle nierównomierne rozłożenie obowiązków, ile ich niewłaś-
ciwy, jego zdaniem, układ18. Uważał, że jednorodne czynności 
należy zjednoczyć i każdorazowo przekazać odpowiedzialnemu 
współpracownikowi. Sam chciał zająć się katalogiem alfabetycz-
nym i katalogami naukowymi przy jednoczesnym uwolnieniu 
od zajęć w zakresie udostępniania zbiorów. Swoje poglądy na 
temat nowej organizacji pracy wyłożył Ebert w memoriale do 
nadbibliotekarza Georga Wilhelma Sigismunda Beigela (BD Dre-
zno), z 25 marca 1817 roku19. Tam też unaocznił na własnym 
przykładzie niedogodności dotychczasowego przydziału zakresu 
czynności:

[…] Podczas gdy zobowiązuje się go [Eberta – Z.G.] do wykona-
nia katalogu naukowego w salach bibliotecznych, odciągają go 
właściwe czynności ekspedycyjne [udostępnianie – Z.G.] do wy-
pożyczalni, i podczas gdy przy nowym porządkowaniu kart ka-
talogowych i samych książek jest niezbędna niezmącona uwaga, 
ciągle trzeba szukać straconego wątku na nowo […]20.

Nie było praktycznie tygodnia, by mógł zrealizować wyty-
czony plan pracy. Doprowadziło to do tego, że: „[…] jako wynik 
dwuletnich prac nie może nic więcej wykazać niż opracowanie 
literatury orientalnej, mieszanego zachodniego, hiszpańskiego, 
włoskiego i francuskiego języka, muzyki, początku historii 
niemieckiej, a ponadto katalogów lokalnych wszystkich tych 

18 Hempel prowadził rachunkowość i część prac biurowych; Semler zajmo-
wał się biurowością oraz nadzorował zakup czasopism; Ebert pracował przy 
katalogu realnym i katalogach lokalnych; włączał i porządkował wszystkie 
nowo przychodzące książki; uczestniczył w aukcjach; wypożyczał książki. 
Zob. F.A. Ebert: Geschichte und Beschreibung der Königlichen öffentlichen
Bibliothek zu Dresden. Leipzig 1822, s. 138–139.

19 Memoriał składał się z dwóch części. Rozdział pierwszy traktował o po-
lityce gromadzenia. Rozdział drugi dotyczył ustroju i organizacji pracy biblio-
teki. Zob. F. Nestler: Friedrich Adolf Ebert und seine Stellung im nationalen 
Erbe der Bibliothekswissenschaft. Leipzig 1969, s. 85–86.

20 Ibidem, s. 86.
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działów […]”21. Sprzeciw Semlera i Hempela wyniknął stąd, że 
nie mogli oni lub też nie chcieli zmagać się sami z narastającą 
liczbą odwiedzających bibliotekę użytkowników, czego Ebert był 
całkowicie świadom. W dzienniku pod datą 29 marca 1817 roku 
odnotował genezę konfliktu z Semlerem: „Powrót rozpoczął 
pan Semler […] atakiem na moje propozycje dotyczące podziału 
pracy, o których wczoraj mu tyle, ile chciał wiedzieć, donosiłem 
[…]22. Efekt tej rozmowy nie był pomyślny dla Eberta. Przyczyn 
tego szukał w zachowawczym myśleniu Semlera: „Jemu, wbrew 
jego wcześniejszym opiniom, zależy na tym, by mnie zatrzymać 
w wypożyczalni, i z wygodnictwa, zaszkodzić całemu dobru, 
które wypływa z nowego podziału”23. Następne dni nie przynio-
sły poprawy stosunków między obu bibliotekarzami, wręcz prze-
ciwnie, ich zaognienie. 24 kwietnia 1817 roku odnotował Ebert 
eskalację konfliktu: „Od 15 kwietnia między mną i Semlerem 
najbardziej napięte stosunki, które trwały jeszcze 24 kwietnia 
i których powodu nie pojmuję”24. Gwoli prawdy, Ebert dobrze 
wiedział, co jest powodem wzrostu napięcia. Paradoksalnie 
sam był za nie odpowiedzialny, nie godząc się na tradycyjny 
podział pracy i spędzając większą część służbowych godzin przy 
katalogu. Dwa lata później doszło między nimi na tym tle do 
starcia, które ostatecznie ich poróżniło. Gdy Ebert nie wspomógł 
Semlera przy wypożyczaniu zbyt zajęty katalogiem realnym, 
ten zapytał go z ironią: „Co ma pan do roboty?”25. Pytanie to 
dotknęło do żywego Eberta i, jak stwierdził, „porwało cienkie 
kolegialne stosunki między nimi”26. Świadectwem tego może 
być, niepozbawiony ironii, zapis z 30 kwietnia, przedstawiający 
reakcję Semlera na zarządzenie o zaprzestaniu zakupu czasopism: 
„Pan Semler zrobił przy tym polityczną minę, zniżył się […], 
było to, jak nie wątpię, wbrew jego tajemnemu spiskowaniu, by 
nie był dalej w stanie błyszczeć przy skrzynkach i stołach ze 
swoją polityczną lekturą”27. W pełnym obiektywnym przedsta-
wieniu tego sporu brakuje relacji drugiej strony, czyli Semlera. 

21 Ibidem, s. 86.
22 F.A. Ebert: Diarium über meine Arbeiten auf der Akademischen Bibliothek 

zu Leipzig und der Königlichen Bibliothek zu Dresden: 1813–1822. Dresden 
1990, s. 89.

23 Ibidem.
24 Ibidem, s. 90–91.
25 Ibidem, s. 111.
26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 113.
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Nadbibliotekarz Beigel, kierownik biblioteki, był wprawdzie 
niezadowolony z postawy i morale obu sekretarzy (Semlera 
i Hempela), nie zrobił jednak nic (nie chciał lub nie mógł), by 
przeciwdziałać ich negatywnym zachowaniom28. Ebert dał za 
wygraną. Do dotychczasowych obowiązków dodał w 1818 roku 
opiekę nad oprawą książek oraz współdecydowanie o zakupie 
nowości. Niestety, odbiło się to na jego zdrowiu29. 

Należy dodać, że Ebert bardzo cenił sobie dobre stosunki mię-
dzyludzkie w miejscu pracy. Dał temu wyraz w opisie swojego 
przywitania w Dreźnie: 

Gdy tylko moi koledzy z zaufaniem i przyjacielskim wspomnie-
niem 9 razem przeżytych lat wystąpili naprzeciw, a cały perso-
nel pałacu japońskiego, aż do odźwiernego, radośnie wręczał mi 
dłoń, nie miałem żadnego porównania. I to jest klucz do tego, 
czego brakowało mi w Wolfenbütel. Z Albrechtem (registrator) 
i Bügelem (służący) nie mógłbym nigdzie pozostawać w innym 
stosunku niż takim, który namacalnie i zauważalnie zrodziła 
subordynacja. I tak nie powinno być w bibliotekach, które właś-
ciwie należą do Rzeczypospolitej literackiej i muszą mieć repub-
likańską konstytucję30.

Konfliktowość tkwiła, jak się zdaje, w osobowości H.J. Jaecka. 
Jego pedantyczna dusza nie znosiła wszelkiego bałaganu, chaosu 
itp. Na tym tle najczęściej dochodziło do nieporozumień ze 
współpracownikami. Nie taił tego bynajmniej Jaeck przed jemu 
współczesnymi, aczkolwiek nie czuł się winowajcą powstających 
zatargów: „Częste niezadowolenie Konrada Freya (bibliotekarz 
BD Bamberg) z jego (Jaecka) pedanterii, która jest przecież 
duszą każdej dobrze urządzonej biblioteki”31. O wiele bardziej 
brzemienny w skutki był konflikt z profesorem Antonem Reg-
nem, członkiem komisji bibliotecznej. Z niejasnych do końca 
powodów Regn na każdym kroku starał się dopaść Jaecka na 
błędach, toteż w czasie jego pobytu w Paryżu przeprowadził 
generalny przegląd akt bibliotecznych, a następnie sformułował 

28 Przykład niezadowolenia Beigela jest odnotowany w rękopisie przecho-
wywanym w BD Wolfenbüttel (nr 496), pod datą 28 października 1814 roku. 
Informację taką podaje F. Nestler. Zob. F. Nestler: Friedrich Adolf Ebert…,
s. 87.

29 Zob. ibidem, s. 86.
30 Ibidem, s. 106–107.
31 Zob. H.J. Jaeck: Vollständige Beschreibung der öffentlichen Bibliothek zu 

Bamberg…, s. C–CI. Jaeck przytoczył opinię Freya na swój temat.
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liczne zarzuty: przekreślenie tytułów książek w starym katalogu; 
przyjęcie nieprawnej gratyfikacji od użytkownika; zbyt tanie 
sprzedawanie dubletów; kupowanie książek po zawyżonej cenie. 
Zarzuty te mocno dotknęły Jaecka, tym bardziej że Regn nigdy 
nie korzystał z bogatych zbiorów biblioteki; nigdy nie oglądał 
żadnych wykazów, zadowalając się jedynie zapoznaniem z rę-
kopisami pozostawionymi przez poprzedników Jaecka32. Sam 
Jaeck wielokrotnie bez skutku prosił komisję, by przekonała się 
naocznie o jego wynikach w urządzaniu biblioteki. Wydarzenia 
te oraz męcząca podróż doprowadziły Jaecka prawie na łoże 
śmierci. 21 października 1824 roku zachorował na żółtaczkę. 
Fakt ten wykorzystał Regn do dalszych intryg. Za jego podpo-
wiedzią rząd wydał dekret (22 grudnia 1824 roku), w którym 
postanowił przekazać obowiązki bibliotekarza nauczycielowi 
przedgimnazjalnemu. Wywołało to ostry sprzeciw Jaecka i dal-
szą, mimo choroby, pracę w bibliotece. Jak łatwo przewidzieć 
efektem tego było jeszcze większe zapadnięcie na zdrowiu. Pro-
fesor Regn ponowił w związku z tym żądanie złożenia posady. 
Finałem tej sprawy stała się nagła śmierć Regna (19 marca 1828 
roku) i ozdrowienie Jaecka. Nie był to koniec sporów Jaecka 
z komisją biblioteczną. Świadczą o tym charakterystyki poszcze-
gólnych jej członków dołączone do opisu biblioteki. Najwięcej 
„cięgów” dostało się od Jaecka radcy emerytowanemu Johan-
nowi Jakobowi Wagnerowi i jego następcy. Wagnerowi zarzucał 
Jaeck przede wszystkim daleko posunięty egoizm: „[…] czasami 
całymi tygodniami leżały prace w bibliotece, gdyż trzeba było 
odpowiadać na jego pisemne […] zapytania i wnioski”33 oraz 
obłudę: „[…] próbował się zemścić, ponieważ nie odkupiłem od 
niego bezużytecznych książek jego przyjaciela, który przeniósł 
się do Monachium […] które on częściowo sprzedał powierzonej 
mu bibliotece liceum, chociaż książki te były w bibliotece pub-
licznej34. Następca Wagnera miał, według Jaecka, jeszcze gorsze 
kwalifikacje do zasiadania w komisji, zwłaszcza moralne: „[…] 
podczas swojej służby kapłańskiej i kaznodziejskiej wykazywał 
się dyletantyzmem, nie mając na to podstaw wyłudził urząd 
pierwszego kanonisty Niemiec, a potem pod miernym pozorem 

32 Bolał Jaecka również fakt, że Regn próbował obrócić przeciw niemu jego 
44-letniego przyjaciela. Zob. H.J. Jaeck: Vollständige Beschreibung der öffentli-
chen Bibliothek zu Bamberg…, s. CXII–CXIX.

33 Zob. ibidem, s. CXII–CXIX.
34 Ibidem.
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– wakującą posadę dyrektora liceum (…)”35. Nie wahał się Jaeck, 
mając na uwadze dobro biblioteki, wejść w spór z rządem, gdy 
ten w 1811 roku, po przeniesieniu do Bayreuth, odebrał biblio-
tece odsetki płynące z kapitału pod fałszywym pretekstem: „[…] 
odsetki przypadają księgozbiorom liceum i gimnazjum, podczas 
gdy biblioteka publiczna jako instytucja państwowa po jej reor-
ganizacji powinna być wspierana z kasy państwowej”36. Na takie 
dictum zareagował Jaeck bardzo gniewnie: „Trzeba być głupim; 
głuchym i ślepym, jeżeli ta instytucja nie powstała na podstawie 
zapisu testamentowego, zanim jeszcze myślano o osobliwych 
potworkach w postaci księgozbiorów gimnazjum i liceum”37. 
W miejsce poprzedniego utworzono fundusz, składający się 
z nadwyżek z kasy rządowej, łącznie sześćset piętnaście florenów, 
który jednak, w ani jednym roku nie był wypłacony w całości. 
Jaeck protestował przeciw tym praktykom przed obiema izbami 
landtagu, pozyskując ich nawet zrozumienie. Cóż z tego, jeśli 
ministerstwo finansów nie chciało znaleźć źródeł, z których by 
wypłacano odsetki38. 

Konflikty Jaecka dotyczyły również spraw drobnych, cho-
ciaż żywotnych z punktu widzenia biblioteki. Ilustracją tego 
mogą być problemy z rzemieślnikami remontującymi w 1826 
roku bibliotekę. Zarówno ślusarzowi, stolarzowi, tynkarzowi, 
jak i dekarzom zarzucił Jaeck przedstawienie nieprawdziwych 
kosztorysów. Jednym i drugim pieniądze zostały pospiesznie 
wypłacone, chociaż dekarzom nie zatwierdził kosztorysu. Bolało 
Jaecka w tym wszystkim, to, iż podobne zdarzenia powtarzały 
się i pozostawały na ogół bezkarne39. Mimo wielu niepowo-
dzeń w walce z nadużyciami, nieporządkiem Jaeck postanowił, 
zwłaszcza po przebyciu śmiertelnej choroby, więcej nie przyzwa-
lać na podobne postępki „lecz w myśl mojżeszowej zasady – dens 
pro dens – […] odpowiadać publicznie […] na wszystkie dalsze 
obelgi”40.

Przydomek konfliktowego zyskał F. F. Pape (BU Bonn) wsku-
tek zatargu z Friedrichem Gottliebem Welckerem (BU Bonn). 

35 Ibidem.
36 Ibidem, s. LXXV–od 2.12.1807 roku rząd zatwierdził kapitał biblioteki 

pochodzący z fundacji, w wysokości czterech tysięcy florenów i zobowiązał 
się wypłacać bibliotece co roku stały procent, wynoszący 5% całego kapitału.

37 Ibidem.
38 Zob. ibidem.
39 Zob. ibidem, s. XCI.
40 Ibidem, s. CXII–CXIX.
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Pape był pośrednio prokurentem oskarżenia swego zwierzchnika 
o defraudację i sprzeniewierzenie w bibliotece. Przeprowadzając 
w 1853 roku rewizję księgozbioru, odkrył Pape rzekome zaginię-
cie sześciuset dziewięćdziesięciu czterech dzieł. Dało to asumpt, 
towarzyszącemu Papemu w rewizji, sędziemu uniwersyteckiemu 
Salomonowi do rozgłoszenia nieprawdziwych, jak się później 
okazało, oskarżeń. W ramach postępowania wyjaśniającego Wel-
cker odnalazł pięćset szesnaście książek uznanych za zaginione41. 
Postępowanie współpracownika ocenił Welcker jako godny 
zapamiętania przykład nikczemności, głupoty i urzędowej nie-
zręczności, a samego Papego – za wiarołomnego, bezrozumnego 
hipokrytę42. 

Konfliktowość w naturze miał również F.W. Ritschl. Uciekał się 
między innymi do prowadzących do osiągnięcia zamierzonego 
celu. Konfliktowość Ritschla miała jednak, w odróżnieniu od 
Eberta, Jaecka i innych charakter destrukcyjny. Jako urodzony 
władca, Ritschl nie oszczędzał tych, którzy stanęli mu na drodze, 
będąc zarazem pomocny swoim bezwarunkowym zwolenni-
kom43. Konfliktowe usposobienie Ritschla stało się też przyczyną 
jego odejścia z biblioteki. Zatarg z kuratorem uniwersyteckim 
Ottonem Jahnem dotyczył zaiste drobnostki. Ritschl nie chciał 
się zgodzić na oddanie należącej do biblioteki mansardy. Wolał 
odejść ze służby44. 

Nieuprzejmość bibliotekarzy wobec użytkowników to za-
chowanie z rzędu tych, które rzucały się najbardziej w oczy 
i współtworzyły negatywną wizytówkę biblioteki w otoczeniu. 
W interesie nawet najlepiej zorganizowanej i działającej biblio-
teki leżało uśmierzenie bibliotekarzy odnoszących się nieprzyjaź-
nie do bibliotecznych gości, do wydalenia ze służby, jak to było 
w opisywanym już przypadku Ernsta von Römera. Gorzej, gdy 
nieuprzejmy w stosunku do użytkowników okazywał się sam 
nadbibliotekarz; wtedy bowiem o wydalenie było o wiele trud-

41 Pape przeprowadził rewizję bardzo nierzetelnie. Każdą książkę, której 
nie mógł odnaleźć, odnotowywał jako zaginioną, nie sprawdzając jej w in-
nym miejscu. Zob. W. Erman: Geschichte der Bonner Universitätsbibliothek…, 
s. 135–137.

42 Zob. ibidem, s. 137. Prawdopodobnie zwolnienie Papego ze służby nie 
doszło do skutku z powodu śmierci Welckera.

43 Zob. ibidem, s. 157.
44 Zob. H. Lohse: Friedrich Ritschl und die Bonner Universitätsbibliothek. 

Ein Beitrag zum Berufsbild des Professoren-Bibliothekars im 19. Jahrhundert. In: 
Bibliotheken im gesellschaftlichen und kulturellen Wandel des 19. Jahrhunderts. 
Hrsg. G. Liebers. Hamburg 1982, s. 46.
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niej. Na taką opinię zapracował nie kto inny, jak Georg Heinrich 
Pertz (BD Berlin) z berlińskiej biblioteki królewskiej45. 

Nieuprzejmość nie musiała zawsze kosztować tak drogo. 
W każdym razie uszczerbku doznawało dobre imię biblioteki. 
Na podobnego rodzaju ujmę naraził drezdeńską bibliotekę 
królewską jej sekretarz Ch.A. Semler. Wzmiankę na ten temat 
zamieścił w swoim dzienniku F.A. Ebert. Pod datą 4 listopada 
1817 roku zapisał informację o nieprzyjaznym potraktowaniu 
przez Semlera sekretarza archiwalnego Carla Augusta Engelhar-
dta, którą otrzymał od samego „poszkodowanego”46. Engelhardt 
zakomunikował przy tym, że nie jest to fakt odosobniony, oraz 
skonstatował, iż w ten sposób „cała publiczność jest opuszczona, 
ponieważ pan Hempel (drugi sekretarz) także nic nie wydaje”47. 
Po namyśle Ebert, chcąc ratować dobre imię biblioteki, postano-
wił przejść do wypożyczalni: „[…] przed południem troszczyć 
się o czytelnika, a po południu żyć tylko katalogami”48. 

Doniesień o nieuprzejmych bibliotekarzach było stosunkowo 
mało. Można stąd wnioskować, że w XIX-wiecznych bibliote-
kach niemieckich królowały życzliwość i usłużność wobec użyt-
kowników. Taki wniosek sformułował Julius Petzholdt na mar-
ginesie przedrukowanej z „Sächsische Vaterlandsblättern” notki 
o nieuprzejmościach drugiego sekretarza niemieckiej biblioteki 
rezydencyjnej (Residenzbibliothek)49. Tytuł notki Zur Charakte-
ristik deutscher Bibliotheksbeamten, powinien być, jego zdaniem, 
zmieniony na Zur Charakteristik deutschen Bibliotheksbeamten, 
gdyż opisany przypadek stanowi wyjątek wśród niemieckich 
urzędników bibliotecznych. Uważał, że byłby on właściwszy do 
czasów wcześniejszych. Przekonany o tym, usytuował zdarzenie 
w 1829 roku, kiedy to w czasopiśmie „Merkur” 1824, nr 9, s. 36 
zostało zamieszczone następujące ogłoszenie: „Do znaczącej bi-
blioteki jest poszukiwany uprzejmy bibliotekarz. Bliższych infor-
macji udziela wypożyczalnia w zapadłej mieścinie”50. Wszystko 

45 Gwoli prawdy Pertz nie w pełni zasłużył sobie na taką opinię. Wprowa-
dzone przez niego innowacje mające na celu udostępnianie zdają się świad-
czyć o czymś zupełnie innym. Być może określenie go przez użytkowników, 
gburowatych, wzięło się z nieumiejętności nawiązywania kontaktów.

46 Zob. F.A. Ebert: Diarium über meine Arbeiten…, s. 98–99.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Notka ukazała się w nr. 182 z 1844 roku. Zob. „Anzeiger für Literatur 

der Bibliothekswissenschaft” 1844, s. 45–46.
50 Ibidem.
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wskazuje, że charakterystyczna dla Petzholdta przenikliwość 
zawiodła go. Pod opisywaną biblioteką kryje się przypuszczalnie 
Biblioteka Królewska w Dreźnie, a pod nieuprzejmym drugim 
sekretarzem – Karl August Manitius (BD Drezno), o którego 
nieprzystojnym zachowaniu pisał zresztą przy innej okazji51. 

Temu przekonaniu zdaje się przeczyć notka zamieszczona 
w czasopiśmie, które redagował Julius Petzholdt52. Donosi ona 
o nieuprzejmościach bibliotekarzy wrocławskiej biblioteki uni-
wersyteckiej wobec użytkowników53. Obie notatki pochodzą 
z tego samego roku (1844). Ponownie wypowiedział się na 
ten temat Petzholdt dziewiętnaście lat później. Do smutnych 
doświadczeń swojego 25-letniego życia bibliotekarskiego54 zali-
czył niestosowne zachowanie posługaczy bibliotecznych wobec 
użytkowników. W tym stwierdzeniu można dostrzec pewną 
konsekwencję Petzholdta do wybielania wyższych urzędników 
bibliotecznych kosztem urzędników niższego szczebla. Petzholdt 
skłonny był rozkładać nieuprzejmość na bibliotekarzy, jak i na 
użytkowników. W ciągu swojej długoletniej pracy w bibliotece 
zetknął się z wystarczająco wieloma przykładami nieuprzejmości 
ze strony użytkowników, by widzieć tę kwestię jednostronnie. 
Za widoczne przejawy lekceważenia bibliotekarzy przez użyt-
kowników uważał między innymi niepoznawanie bibliotekarzy 
na ulicy, nieokazywanie bibliotekarzom należnego szacunku, na 
przykład zdjęciem kapelusza, czy też niezjawienie się w biblio-
tece o wcześniej umówionej porze55.

***

Bibliotekarz w XIX wieku był z jednej strony uczonym mężem, 
osobą dobrze wykształconą, z drugiej strony nierzadko brako-
wało mu dostatecznych kwalifikacji do wykonywania powierzo-
nych obowiązków. Owe deficyty, nadrabiane w trakcie służby, 
częściowo rekompensowały nakreślone w artykule postaci i zda-

51 Zob. ibidem.
52 Chodzi o pismo „Anzeiger für Literatur der Bibliothekswissenschaft”.
53 Zob. „Anzeiger für Literatur der Bibliothekswissenschaft” 1844, s. 47–48 

i był to przedruk z „Deutsche Allgemeine Zeitung”.
54 Porównanie to nawiązuje do tytułu jego artykułu. Zob. [J. Petzholdt]: 

Aus den Erfahrungen eines fünfundzwanzigjährigen Bibliothekslebens. „Neuer 
Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekswissenschaft” 1863 Mai, s. 133–
138.

55 Zob. ibidem, s. 136.
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rzenia, w których brali udział. Pokazują one, jak ważną, a często 
niedocenianym składnikiem zawodu bibliotekarskiego są cechy 
osobowe. Wagę tego trzeciego składnika dostrzegał i doceniał 
już jeden z bibliotekarzy – F.A. Ebert, którego sylwetkę również 
zarysowano. Zapewne trudny do uwodnienia jest wpływ każdej 
z przywołanych tu cech osobowych na efekty pracy bibliote-
karskiej. Fakty, że zwracano na nie uwagę i że znajdują się one 
w charakterystykach osobowych bibliotekarzy, świadczą, że nie 
były one bez znaczenia zarówno dla ówczesnych bibliotekarzy, 
jak i czytelników – zob. tabelę 1.

Tabela 1
Negatywne cechy osobowe bibliotekarzy. Bibliotekarze uniwersyteccy, dworscy, 

miejscy na ziemiach niemieckich w 1atach 1789–1871.

Lp. Cechy osobowe Osoby

1. Antyzespołowość Konrad Frey
2. Ociężałość Johann Daniel Wilhelm Richter
3. Słaba orientacja J.W.D. Richter
4. Niekonsekwencja Karl Friedrich Christian Höck
5. Niepraktyczność Christian Jakob Kraus
6. Zawiść Christoph Friedrich von Staelin; Friedrich August Wolf
7. Zrzędliwość Joachim Christoph Bertram
8. Kłótliwość Heinrich Joachim Jaeck; Friedrich Adolph Ebert, Paulus 

Cassel, Christian Wilhelm von Glueck

9. Konfliktowość Theodor Mundt, Michael Wecklein
10. Niespokojność H.J. Jaeck
11. Nieuprzejmość Christian Gottlob Heyne
12. Lękliwość Martin Friedrich Pitiscus

Źródło: K. Bader: Lexikon deutscher Bibliothekare in Haupt- und Nebenamt bei Für-
sten, Staaten und Städten. Leipzig 1925; Allgemeine deutsche Biographie. Hrsg. durch die 
Historische Commision bei der Königl. Akademie der Wissenschaften. Bd. 1–56. Leipzig 
1875–1912.
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[J. Petzholdt]: Aus den Erfahrungen eines fünfundzwanzigjährigen Bibliothek-
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1863 Mai, s. 133–138.

„Anzeiger für Literatur der Bibliothekswissenschaft” 1844, s. 45–46.
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Piśmiennictwo w roli medium 
animacji kultury 

Spektakularny sukces XIX-wiecznych 
górnośląskich społeczników

Władysław Orkan wysunął tezę, że jedną z zalet piśmienni-
ctwa dla ludu było to, „że nikt go nie czytał”1. Stanowisko owo 
dowodzi, że na ten rodzaj literatury pisarz patrzył okiem artysty 
konfrontującego wysokie walory literackie z rozwijającym się 
w jego czasach przemysłem upowszechniania kultury, świadczy 
też, że obce mu było myślenie rzeczników budowy szerokiego 
kręgu odbiorców kultury z ludzi należących do gminu. 

. Jedni z pobudek paternalistycznych, a inni z motywacji mer-
kantylnych w takiej twórczości dostrzegli oręż szerzenia oświaty, 
szansę inicjacji nawyku czytania w środowisku niedawnych 
analfabetów. Orkan zatem nie podzielał nadziei zwolenników 
rozkwitającego wtedy piśmiennictwa dla ludu, że ludzi słabo 
dotąd zainteresowanych jakąkolwiek książką w sprzyjających 
warunkach – jakie tworzyły teksty do nich adresowane – uda 
się przerobić na miłośników, albo choćby tylko konsumentów 
lektury. Oczywiste jest, że do wzniecania przywiązania do słowa 
drukowanego wśród dyletantów literackich nadawało się piś-
miennictwo uformowane według zasad odmiennych od norm, 
jakim podlegały utwory wysokoartystyczne. Zabieg porównywa-

1 W. Orkan: Listy ze wsi i inne pisma społeczne. Wybór. Do druku przygoto-
wał i rozprawą wstępną poprzedził S. Pigoń. Warszawa 1946, s. 178.
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nia tekstów jarmarcznych z dziełami ambitnych mistrzów pióra, 
zwykle z „arystokratycznym” nastawieniem, podważającym 
wartość literatury popularnej, obowiązywał zresztą przez całe 
dziesięciolecia, właściwie dopóty, dopóki recenzowali ją z jednej 
strony pisarze wybitni, a z drugiej – kiedy niemal wyłącznie 
zajmowali się nią poloniści. Uniwersyteccy literaturoznawcy ten 
typ twórczości oceniali przy użyciu narzędzi filologicznych sto-
sowanych do badania arcydzieł literackich, wobec czego w po-
pularnym piśmiennictwie widzieli rodzaj subliteratury, zawsze 
odstającej poziomem od utworów pierwszego obiegu. Odkąd 
jednak literaturą popularną zainteresowali się antropologowie, 
kulturoznawcy, socjologowie czy specjaliści z innych dyscyplin 
humanistyczno-społecznych, krytycyzm mierzony niechęcią do 
niej sukcesywnie łagodniał. Wynikało to stąd, że ci inni badacze 
utwory te obserwowali w taki sposób, jak rozważa się teksty kul-
tury, toteż analizowali raczej sytuacje, w których one powstają, 
diagnozowali je w kontekście kultury uczestnictwa w warun-
kach deficytu kompetencji zarówno autorów, jak i odbiorców, 
odkrywali strategie otwarcia na czytelnika, zastanawiali się 
nad przyczynami ich popularności, a także nad sposobem ich 
oddziaływania na odbiorców, natomiast zdecydowanie mniejszą 
wagę przykładali do ich poetyki2.

Wracając do złośliwej uwagi Orkana na temat znikomej czy 
wręcz żadnej poczytności literatury dla ludu (za pośrednictwem 
której pisarz kąśliwie zapewne chciał uwypuklić swą awersję do 
tekstów tego rodzaju), należy zaznaczyć, że nikły poziom czytel-
nictwa w polskim społeczeństwie obejmował całe piśmiennictwo 
i dotykał wszystkich kręgów obywateli. Stan ten krytycy kultury 
wytykali mieszkańcom polskich ziem od czasu objęcia ogółu 
ludności obowiązkiem szkolnym i obserwowali, że niewiele się 
zmieniał nawet z upływem kolejnych dziesięcioleci. Tę ocenę 
potwierdza komentarz opublikowany już w okresie międzywo-
jennym, w którym recenzent odnotował:

Przecież jest rzeczą powszechnie wiadomą, że inteligencja za-
wodowa w Polsce, poza piśmiennictwem swojego zawodu, które 

2 Problematyce tej opracowanie poświęciła Katarzyna Łeńska-Bąk. Chcąc 
wyczerpać problem, skupiła się głównie na przeglądzie stanowisk polskich 
badaczy, które ukazała na tle poglądów współczesnych zagranicznych filozo-
fów sztuki i medioznawców: K. Łeńska-Bąk: Niekończące się spory o literaturę
popularną. W: Zatargi, waśnie, konflikty. W perspektywie historycznej i kulturo-
wej. Red. K. Łeńska-Bąk. Opole 2015, s. 131–144.
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czytuje skąpo, do literatury pięknej sięga tylko w rzadkich przy-
padkach, pozostawiając ją całkowicie na użytek kobiet i młodzie-
ży. A to, co czytają kobiety i co czyta młodzież, nie imponuje. 
Nie są to bynajmniej książki, wydawane w dziesiątkach i setkach 
tysięcy egzemplarzy, jak gdzie indziej. W Polsce nasycenie rynku 
następuje już przy nakładzie 5.000! Przeważająca liczba nakła-
dów nie dosięga jednak nawet tej wysokości, waha się pomiędzy 
1000 a 3000 egzemplarzy, co przy 28 milionowej ludności pań-
stwa jest czymś tak tragicznie znikomym, iż krzyczeć się chce 
z rozpaczy3.

Rozmiar zaniedbania na poziomie rozwoju kultury literackiej 
wśród Polaków przyprawiający analityka o desperację ujawniał 
się jeszcze wyraźniej, gdy wyniki krajowe w tym zakresie porów-
nywano z osiągnięciami innych krajów europejskich. Zapewne 
o bardzo niekorzystnych relacjach decydowała w jakiejś mierze 
sytuacja Polaków żyjących ponad stulecie pod zaborami. Oku-
panci przecież nie wspierali polskich instytucji kulturalnych, 
z oficynami wydawniczymi i bibliotekami włącznie, co wię-
cej, inkryminowali polską książkę4. Podczas gdy szkolnictwo 
w krajach wolnych, pracujące nad krzewieniem czytelnictwa, 
na ziemiach zabranych Rzeczypospolitej nastawione zostało na 
wyniszczanie polskości (którą w zastępstwie placówek oświato-
wo-kulturalnych pielęgnowano w pieleszach domowych), toteż 
realizowało program asymilacji młodzieży z kulturą hegemona. 
Ten sam obserwator, by uzmysłowić powagę problemu i skalę 
zapóźnienia, właśnie przywoływał międzynarodowy kontekst:

Kiedy mała Szwecja, licząca zaledwie 5,6 miliona mieszkańców, 
kiedy jeszcze mniejsza Dania i Belgia spożywają w stosunku 
do liczby swojej ludności olbrzymie ilości książek, my, naród 
o „starej i wysokiej kulturze” (frazes ten lubimy roztaczać, jak 
paw i ogon wobec swoich i obcych), nie możemy zdobyć się na 
100.000 czytelników dla jednej, najpopularniejszej i najwięk-

3 Z. Dębicki: Rozmowy o literaturze. Warszawa–Kraków–Lublin–Łódź–Pa-
ryż–Poznań–Wilno–Zakopane 1927, s. 8.

4 Przykłady walki z polską książką w Prusach ukazałam w artykule: K. Kos-
sakowska-Jarosz: Książki pod urzędową kontrolą. Śląsk pruski na początku XX 
wieku. W: Obieg książki i prasy na Śląsku a wielokulturowość regionu. Red. 
K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 1999, s. 65–78. Materiał ten rozwinęłam, 
przedstawiając Veblenowską wizję zatrzymania odbiorców kultury popular-
nej na poziomie receptywności w jednym z rozdziałów mojej książki. Zob. 
K. Kossakowska-Jarosz: Skryby z charyzmą. Estetyka biedermeieru a tożsamość 
górnośląska. Opole 2014, s. 205–224.



Piśmiennictwo w roli medium animacji kultury… 53

szym nawet cieszącej się rozgłosem książki! Zachodzi po prostu 
pytanie, czy w ogóle w Polsce można napisać książkę, która by 
zainteresowała 100.000 czytelników? Czy jest taki temat, który 
potrafiłby zainteresować tylu naraz ludzi? Zdaje się, że go nie 
ma. Ale gdyby nawet był, to z całą pewnością można twierdzić, 
że nie trafił na niego jeszcze żaden z pisarzy polskich, żadne bo-
wiem dzieło nie rozeszło się u nas w 100.000 egzemplarzy. Może 
jeden jedyny „Sennik egipski”. Na tym żałosnym tle ogólnym, 
które zdaje się wróżyć nam katastrofę kulturalną w niebywa-
łych rozmiarach, zarysowuje się szereg […] nieporozumień coraz 
ostrzejszych pomiędzy literaturą a publicznością z jednej strony, 
a publicznością a literaturą z drugiej. Coraz wyraźniej stają prze-
ciw sobie dwa obozy […]. W jednym obozie pod buńczukiem 
sztuki gromadzi się „literatura bez czytelników”. W drugim, pod 
chorągwią swoich niezaspokojonych potrzeb skupiają się „czy-
telnicy bez literatury”, którzy twierdzą, że chcą, ale nie mają co 
czytać, współczesna bowiem produkcja literacka nie odpowiada 
ani ich potrzebom, ani ich upodobaniom, ani ich podniebieniu 
estetycznemu5.

Obserwator czytelnictwa w Polsce przyczyn małego zaintere-
sowania książką szukał głównie w nietrafionej ofercie wydaw-
niczej, uważał bowiem, że albo była ona za trudna dla jednych, 
albo dla drugich za bardzo trywialna. Nie wprost wprawdzie, 
ale odwoływał się do dylematu, jaki stale muszą rozwiązywać 
twórcy literatury. Czytelnictwo jest mocno uzależnione od decy-
zji podejmowanych w tym zakresie. Poetyka utworów i „smak” 
czytelników w jakiejś mierze przenikają się z kwestią wyboru 
między programami nakładanymi na literaturę. Raz uwalnia 
się ją od wszelkich ograniczeń pozaestetycznych obciążających 
twórczość i w takich okolicznościach jako „sztuka dla sztuki” 
może ona manifestować swoje autoteliczne założenia. Jednakże 
nawet artysta tworzący „sobie, nie komuś” musi ze swoim „na-
tchnieniem” wejść między ludzi i w ich gustach szukać aprobaty. 
Nie inaczej jest, gdy na literaturę nakłada się powinności utyli-
tarne. Wówczas podkreśla się, że zawsze miała ona tendencję 
do utrzymania swojego związku ze społeczeństwem, a nawet 
dążyła do wzmacniania tych więzi i ich rozszerzania. Z pełnym 
przekonaniem akceptuje się poza tym łączenie upowszechniania 
czytelnictwa z realizacją celów moralizatorsko-oświatowych. 
Czynnikami, które w niewątpliwym stopniu określają warsztat 
twórcy oraz skłonności czytelnika są ich kompetencje kulturowe. 

5 Ibidem, s. 8–9.
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Dlatego też ocena poczytności literatury z punktu widzenia jej 
istotowej przesłanki (czyli kryterium artystycznego) w cytowa-
nej wcześniej wypowiedzi zdominowana została przez optykę 
wizji społeczeństwa podzielonego na „dwa obozy”. W wypadku 
takiego założenia przy wspieraniu koniunktury dla twórczości 
literackiej górę brały uwarunkowania społeczne – kompetencja 
i potrzeby odbiorców książek. Ten ogląd kultury czytelniczej 
uprzytomniły zjawiska narastające od XIX wieku na rynku 
piśmiennictwa wraz z wdrażaniem procesu instytucjonalizacji 
kultury w warunkach demokratyzującego się społeczeństwa 
i idącą za tymi cywilizacyjnymi przemianami budową obiegu 
popularnego. W takim położeniu wybory w sektorze piśmien-
niczym podejmowane przez twórców i producentów książek 
decydowały albo o kształtowaniu rynku nadawcy (wytwórcy 
kierują się wtedy pragnieniem udziału w realizowanych zało-
żeniach wzorcotwórczych), albo o formowaniu rynku odbiorcy 
(z dominacją aspektu komercyjnego). Przed takim właśnie dyle- 
matem, który z powyższych standardów należy wdrożyć na 
lokalnym rynku piśmienniczym, stanęli górnośląscy społecznicy 
w połowie XIX stulecia, kiedy zdecydowali się podjąć dzieło roz-
woju czytelnictwa w kręgu polskojęzycznych rodaków. Asumpt 
i podatne warunki do wkroczenia na drogę takiej aktywności 
stworzyły cywilizacyjno-kulturowe przemiany wyzwalane 
w Europie przez ferment Wiosny Ludów oraz przeobrażenia in-
dustrializacji, urbanizacji i obywatelskiego uświadamiania mas 
ludowych. Oczywiste jest, że nieodzowne zręby zainicjowania 
(r)ewolucji odmieniającej codzienne życie wielotysięcznych tłu-
mów formowały postęp w przemyśle poligraficznym, a ponadto 
wysoki poziom skolaryzacji, którym towarzyszyły nowe tenden-
cje mentalne kształtowane w warunkach wzrastającego limitu 
wolnego czasu do zagospodarowania w prywatnym zakresie. 
Te ogólnoeuropejskie procesy składały się na fundament uru-
chomienia podobnych transformacji na Górnym Śląsku, także 
w kręgu polskojęzycznym. Na podjęte przez pruską administrację 
działania zmierzające do asymilowania rdzennych mieszkańców 
tej ziemi z niemieckością, wobec których państwo niemieckie 
prowadziło kolonizacyjną politykę, przedstawiciele wspólnoty 
odpowiedzieli ożywioną akcją oświatową pożytkującą możli-
wości tworzone przez kształtowany wtedy rynek popularnego 
piśmiennictwa. Górnośląscy liderzy skazani byli na organizo-
wanie wszelkiej swojskiej działalności w formule przedsięwzięć 
wewnątrzśrodowiskowych i społecznikowskich, adresowanych 
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do grup własnych rodaków. Ta lokalna geopolityka sprawiała, że 
poczynania ich cechowała charakterystyczna właściwość, otóż 
obraz sytuacji rodzimych mieszkańców Górnego Śląska budowali 
oni według syndromu oblężonej twierdzy. Dlatego niebagatelną 
podnietą do aktywizacji polskojęzycznych piszących Górnoślą-
zaków i rodzimych wydawców była wola opieki nad rodakami 
przeciwdziałająca ich obywatelskiemu wykluczeniu. Decydowali 
się na ten krok z „bólu” wywołanego polityczną rzeczywistością 
daleką od ideału, wskutek czego swoje zmagania kwalifikowali 
w porządku powinności moralnych. Wrażliwie reagując na 
„powietrze” epoki6, kierowali się w stronę biedermeierowskiej 
postawy względem świata, jako że próbowali rozwiązać nieroz-
wiązywalne sprzeczności7. Przede wszystkim tematyką oferty 
wydawniczej usiłowali naprawić źle realizowane prawa „działa-
jące w boskim organizmie świata” i wyrażające się w węzłowych 
formacjach, takich jak państwo, Kościół, społeczeństwo, a w od-
niesieniu do rodzimej wspólnoty psutych (celowo?) przez wybory 
człowieka8. Dlatego wielkie znaczenie miała tu służebna rola 
każdej odmiany piśmiennictwa, która od początku wypełniała 
się w misji prewencyjnej, w dążeniu do modelowania postaw 
społecznych rodaków i formowaniu ich zachowań9. Realizacja 
zadań dążących do przywrócenia przyzwoitości we własnym 
środowisku wymagała przemyślanego konstruowania przekazów 
i budowania przez nadawców swoistego stylu ich odbioru, pod-
suwanego w umiejętnie dobranych argumentach i sugestywnej 
perswazji, odwołującej się na przykład do poczucia braterskiej 
przyjaźni z rodakami:

6 Określeniem „powietrze stulecia” Dobrochna Ratajczakowa nazwała 
estetykę biedermeieru, która według badaczki, łatwo wsączała się we wszyst-
kie przejawy kultury w połowie XIX wieku, stając się wręcz nieodzowną 
podstawą do funkcjonowania w nowym kształcie życia, a zarazem „przezro-
czystym” wzorem postępowania z uwagi na idealne współbrzmienie z epoką 
mieszczaństwa. Za: D. Ratajczakowa: Arcydzieło biedermeieru?. W: Codzien-
ność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności. 
Red. G. Borkowska i A. Mazur. Opole 2007, s. 187–189.

7 Zob. J. Kubiak: Wstęp. W: Spory o biedermeier. Wybór, wstęp i oprac.
J. Kubiak. Poznań 2006, s. 29.

8 Zob. ibidem, s. 30.
9 Współczesna badaczka analizująca istotę mediów lokalnych w teraźniej-

szości podkreślała, że we własnym środowisku odgrywają one rolę swoistego 
pogotowia interwencyjnego. Zob. A. Roguska: Media globalne – media lokal-
ne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej. Kraków 
2012, s. 139.
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Prawdziwym, szczerym przyjacielem może być tylko ten, kto nie 
patrzy obojętnie na ciemnotę i zacofanie ludu i na coraz więcej 
szerzącą się germanizacją z jej zgubnymi następstwami dla wia-
ry, Kościoła i obyczajów tego ludu, lecz ten kto z ludem słowem 
i czynem przeciwko tym najniebezpieczniejszym wrogom walczy 
i wszelkimi sposobami stara się zachować ludowi te najdroższe 
skarby każdego narodu. – Kto nie jest z ludem, ten jest przeciw 
niemu! [wyróżnienie – K. K. J.]10

Uznanie dla postawy opiekuna społecznego ludności ubogiej 
i obywatelsko zaniedbanej oparte na romantycznych ideałach 
przyjaźni i braterstwa przesądzało o składzie i hierarchii chro-
nionych wartości przejawiających się jako zadania przyjmowane 
na barki piszących, które potem wprowadzali oni do treści oferty 
wydawniczej. Najważniejsze powinności, definiujące sytuację 
w regionie, zostały podane w przytoczonym wyimku. Z powodu 
ich ciężaru sprostać im mogli wyłącznie „uczciwi” protektorzy 
swojaków (bo im sprzyjający) i głównie dlatego jawiący się lokal-
nymi patriotami. Z cytowanej autorefleksji wynika, że wspólnym 
mianownikiem obejmowali oni powszechne w ludowych sferach 
nieuctwo i germanizację, za które obwiniano pruskie placówki 
edukacyjne i sprzyjające im niemieckojęzyczne piśmiennictwo. 
Co więcej, jedne wręcz narzucały germanizację, a drugie do niej 
zachęcały jako do atrakcyjnej kultury, umożliwiającej wyjście 
z prymitywizmu, który Niemcy łączyli z rodzimą kulturą i pol-
skością11. Wola przeciwstawienia się germanizacji przez ludzi 
pióra rodzimego pochodzenia przychylnych Górnoślązakom 
wynikała z chęci obrony swojszczyzny, potrzeby upartego trwa-
nia przy własnej tradycji, ale również z postawienia w polsko-
języcznym rozumowaniu znaku równości między germanizacją 
a zamieraniem chrześcijańskich norm życia kojarzonych przez 
tubylców, jak poświadczał Józef Lompa, z ludowo-polskim oby-
czajem12. Germanizację szerzyło miasto, bo w nim mieściły się 
urzędy i instytucje państwa niemieckiego, w nim też niemieccy 
urzędnicy i nadzorcy w fabrykach byli nosicielami obcych 

10 Wiadomości z bliska i daleka: Jubileusz z okazji 25-lecia kapłaństwa
ks. Romana Rüchela. „Gazeta Opolska” 1911, nr 85.

11 Ubolewał nad tyk już K. Miarka: Głos wołającego na puszczy Górno-
śląskiej, czyli o stosunkach ludu polskiego na Śląsku. Katowice 1984, s. 26–33. 

12 Zob. M. Treszel: Związki Józefa Lompy z nauką i kulturą oraz jego pod-
ręczniki szkolne i książki rolnicze. Opole 1979, s. 190–191; S. Wilczek: Józef 
Lompa. Prekursor pracy kulturalno-oświatowej na Górnym Śląsku. Katowice 
1961, s. 37–38.
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wzorów, odbieranych przez robotników jako oznaki dostatku. 
Proletariusze w pogoni za przejawami prestiżu, jakie podnosiła 
społecznie pożądana nowość, niefrasobliwie otwierali się na uni-
wersalny obyczaj mieszczański, wskutek czego miasto zarazem 
stawało się miejscem wydziedziczenia z rodzimej śląsko-polskiej 
tradycji. Formując przestrzeń zwiększającej się anonimowości, 
miasto przeradzało się w siedlisko nieunormowanego bytu, wy-
lęgarnię niepokojących i groźnych zjawisk społecznych, kuźnię 
moralnego odszczepieństwa. U podłoża zwalczania germanizacji 
leżały więc powinności „przyzwoitego” oświatowca, za jakiego 
uznawano tradycjonalistę chroniącego ryty dawnej codzienno-
ści, skojarzonej ze szczęśliwą i przyzwoitą przeszłością, w celu 
generowania kierunków rozwoju regionu na fundamencie 
własnego szlachetnego dziedzictwa. Trud górnośląskich litera-
tów i dziennikarzy stawiający sobie za cel emancypację ziemi 
rodzinnej i jej mieszkańców dzięki uaktywnieniu czytelnictwa 
poświadcza też, że Górnoślązacy dobrze rozpoznali rodzime 
dążenia i miejscowe uwarunkowania kulturowe, jak również 
aspiracje oraz reguły działania regionalistów pracujących na po-
zostałych terenach, gdzie mieszkała ludność polska. Po pierwsze, 
tak jak inni regionaliści od początku łączyli się z ludem, z wsią, 
z chłopskim w swej genezie narodem, sądząc, ze kultura chłopska 
jest zdrowym jej fundamentem pod względem moralnym i kul-
turalnym. Ich myślenie określała zatem romantyczna ludomania, 
kulturalna ideologia ruchu ludowego z okresu jego narodzin, 
XIX-wieczny stereotyp chłopa – Polaka katolika, a także pozy-
tywistyczny program pracy u podstaw w wiejskiej przestrzeni13. 
Te powszechne założenia realizowali jednak w lokalnie ustalo-
nym porządku, w którego centrum ulokowali polskojęzyczną 
książkę i polskojęzyczne czasopisma. Od pionierskich czasów 
przekonywali, aby 

Przy każdym kółku oświatowym […] istniała czytelnia ludowa, 
ponieważ przez czytanie książek najlepiej szerzy się oświata. […] 
[bo] Pisma, to jak gdyby szkoły, dziwne niezmiernie szkoły, bo 
zamiast uczniowie do szkoły – to profesorowie sami do uczniów 
przychodzą14.

13 Zob. J. Jastrzębski: Kultura i regionalizm. W: Folklorystyczne i antropo-
logiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides. Red. 
T. Smolińska. Opole 1999, s. 353.

14 Z: O korzyściach wiedzy. „Gwiazdka Cieszyńska” 1894, nr 44.
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W następstwie takiego sposobu myślenia o piśmiennictwie, na 
które nałożono zadania wypełniane w wolnym kraju przez szkol-
nictwo, podjęli ogromny wysiłek zmierzający do upowszechnie-
nia czytelnictwa. Po pierwsze, uporczywie do niego nawoływali 
na różne sposoby, zarówno ze szpalt prasy wydawanej dla miej-
scowego ludu, jak też z ambon, skoro ze stanu kapłaństwa często 
rekrutowali się górnośląscy dziennikarze i pisarze. Wielokrotnie 
w pismach drukowano pogadanki i apele ukazujące korzyści 
z czytania. Dodajmy, że z czytania tylko „dobrych książek”, bo 
złe lektury, „niegodne”, zwane tutaj „niemoralnymi płodami 
literatury”, zwodziły na manowce15. Niezmiennie głosząc po-
chwałę „dobrych książek” podkreślano, że

Dobre książki są skarbnicami dobrych słów i złotych myśli, 
gdy te w pamięci pielęgnujemy i ukochamy, wtedy stają się one 
naszymi stałymi towarzyszkami i pocieszycielkami. […] Dobre 
myśli przemieniają się w chwilach pokusy w aniołów-stróżów 
czuwających nad duszą i utrzymujących ją w czystości. Zawiera-
ją też w sobie zarodek czynu, bo dobre słowa zapalają zawsze do 
dobrych czynów.

Książki, będąc najlepszymi towarzyszami dojrzałego wieku 
dla młodego, są często najlepszym bodźcem. Pierwsza książka, 
która na umyśle młodzieńca głębokie zrobiła wrażenie, wywo-
łuje często w życiu jego zwrot nowy. Ogrzewa jego serce, budzi 
zapał, a ocuciwszy siły do nowego kierunku, trwale oddziały-
wa na charakter. Niejeden już przez czytanie dobrych książek 
wziął pochop do zajęcia się pracą poważną i wzniosłą. […] Do-
bre książki oczyszczają i wzmacniają nasz charakter, wyswoba-
dzają dusze, chronią od pospolitej światowości, pomagają w ser-
decznej wesołości a uspokajając namiętność, uczą służyć Bogu 
i ludzkości16.

Górnośląscy wychowawcy byli rzecznikami „dobrych” 
książek. Bo w ich przekonaniu stały się one funkcjonalnym 
instrumentem wychowania szlachetnych i aktywnych obywateli. 
Dlatego z wielką determinacją je promowali. Postulując dzieło 
szerzenia „dobrego” piśmiennictwa, zachęcano nawet do wywo-

15 Śląską autorefleksję aksjologii książki przedstawiłam w monografii:
K. Kossakowska-Jarosz: Śląsk znany, Śląsk nie znany. O kulturze literackiej na 
Górnym Śląsku przed pierwszym progiem umasowienia. Opole 1999, s. 127–
159.

16 Książka przyjacielem. „Nowiny Raciborskie” 1909, nr 4 (9 I) (dodatek 
„Rolnik” nr 1).
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łania akcji w sile „pospolitego ruszenia”, bo tylko pod warun-
kiem tak wielkiej determinacji mogły powieść się założone cele. 
Nawoływano: 

Oświata przez czytanie! czytajcie i namawiajcie do czytania le-
niwych na duchu. […] Czytający niechaj nie przestaną upominać 
nie czytających do czytania, póki i nasz lud nie będzie wszystek 
czytający i oświecony. Dopiero wtenczas będziemy mocni! Nie 
zjedzą nas inni!17

Zatem finalnym dobrodziejstwem krzewienia czytelnictwa 
miało być szerzenie uświadomienia, które ratowałoby rodaków 
od zniewolenia przez „innych”. Lektura miała więc równoważyć 
etniczno-kulturowe zagrożenie, a nawet zadośćuczynić Górno-
ślązakom za doznane krzywdy społeczno-polityczne wyrządzane 
im przez tych „innych”. Aby – jak pisano – „setki tysięcy nie 
czytających zmienić na lepsze”18, próbowano stymulować 
sąsiedzkie zjednywanie prenumeratorów dla polskojęzycznych 
druków, rozdawano pierwsze numery pism czy odcinki powie-
ści zeszytowych „dla przyłudy” czytelnika – jak radził Karol 
Miarka, w czasopismach reklamowano bieżącą produkcję oficyn 
wydawniczych, wprowadzono system przedpłaty na książki, 
oferowano sprzedaż po zniżonej cenie za zakup większej liczby 
egzemplarzy, almanachy wypełniano zawartością o różnej tre-
ści i trudności, wierząc, że klient, skoro zapłacił za cały tom, 
przeczyta też całość, rozpoczynając od tekstów dla niego naj-
ciekawszych, wreszcie opracowano model lektury atrakcyjnej 
dla miejscowego odbiorcy19. Wymienione sposoby mobilizacji 
Górnoślązaków do zainteresowania czytelnictwem nie dotyczyły 
tylko powiastek opartych na motywach obyczajowych i religij-
nych, osadzonych w miarę możliwości w przeszłości regionu, 
oraz broszurek o tematyce prac gospodarczych umożliwiających 
podniesienie świadomości rolniczej na wsi, jaką problematykę 
tutejsi animatorzy zalecali dla ludu śląskiego. Podejmując się 
dzieła formowania publiczności czytelniczej, musieli zacząć od 
jej zabawiania. Tego żądał od nich duch biedermeieru domi-

17 Między innymi Do Ludu!. „Katolik” 1889, nr 49; Spółki nasze. „Katolik” 
1872, nr 37.

18 Ibidem.
19 Programy obejmujące ten rodzaj działalności oraz stosowaną socjotech-

nikę w tej pracy szczegółowo przedstawiłam w dwóch książkach: K. Kossa-
kowska-Jarosz: Śląsk znany, Śląsk nie znany…; Eadem: Skryby z charyzmą…
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nujący wówczas nad Europą, a także dobrze rozpoznane niskie 
kompetencje kulturowe rodaków pochodzących głównie z nizin 
społecznych. Przenikliwie tę przesłankę dostrzegał Karol Miarka, 
który rozbudzenie zainteresowania słowem drukowanym warun-
kował „dobrą wolą ludu”, jaką według niego można było zyskać, 
nawiązując do upodobań i zapatrywań rodzimej ludności na 
świat. Tylko w takim wypadku „ziomkowie nasi – wyznał, kiedy 
ogłaszał przedpłatę na ilustrowane dziełko – wesprą nasze przed-
sięwzięcie życzliwym udziałem w prenumeracie”20.

Według Miarki ojca i jego następców, książki w kulturze re-
gionu miały do spełnienia szeroko pojęte zadania samoobrony 
przed kolonizacją. Wśród wielu zakładanych rezultatów wło-
żonego wysiłku w popularyzację piśmiennictwa, pragnęli tak 
kierować akcją, by móc podnosić ogólną kulturę polskojęzycz-
nych Górnoślązaków oraz wprowadzać ich na wyższe poziomy 
jakości czytelnictwa. Realizując te zamysły, ożywiali również 
czytelnictwo wybitnych dzieł literatury polskiej, z nadzieją 
że za ich pośrednictwem rodacy prócz uświadomienia sobie, 
że wśród Polaków byli też pisarze wielkiego talentu, zarazem 
podniosą swoje kompetencje językowe, bo poznają poprawną 
polszczyznę. W odezwie opublikowanej w 1868 roku na łamach 
„Zwiastuna Górnośląskiego” apelującej o polepszanie jakości 
upowszechnianej lektury ks. Norbert Bonczyk polecał między 
innymi Wiesława Kazimierza Brodzińskiego i Marię Antoniego 
Malczewskiego21. Nieco później, po sprawdzeniu druku Marii we 
fragmentach w kalendarzach górnośląskich, a także po pokona-
niu etapu przyzwyczajania czytelników do znaczących literatów 
wskutek upowszechniania upraszczających adaptacji utworów 
Sienkiewicza i Kraszewskiego oraz poezji Konopnickiej, Lenarto-
wicza, Kochanowskiego i wielu innych polskich twórców, Karol 
Miarka syn podjął nazbyt śmiałą – jak wstępnie sądzono – próbę 
urzeczywistnienia projektu pionierów. W masowych nakładach 
od 1898 roku rozpoczął inicjatywę periodycznego wydawa-
nia dzieł Mickiewicza, Słowackiego, Krasickiego, Syrokomli 
w ramach Nowej Biblioteki Pisarzy Polskich, które z sukcesem 
rozprowadzał22. Prawdą jest, że wielu Górnoślązaków kupowało 
egzemplarze z tej edycji z powodów prestiżowych, ich posiada-

20 Ogłoszenie przedpłaty na dzieło ilustrowane: Księga żywotów Świętych 
Pańskich. „Katolik” 1872, nr 41 (dodatek).

21 Zob. [N. Bonczyk]: Odezwa do Szanownych Panów Nauczycieli przy gór-
noszląskich szkołach. „Zwiastun Górnośląski” 1868, nr 45–47.

22 Zob. K. Kossakowska-Jarosz: Śląsk znany, Śląsk nie znany…, s. 147 i nast.
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nie legitymizowało zarówno ich polskość, jak i przywiązanie 
do aktu czytania. Zjawisko to dowodziło również, że wielu 
czytelników, nasyciwszy się literaturą popularną, sięgnęło także 
po pozycje wysokoartystyczne23. Skłonność do takiej zmiany 
podsycało kilka okoliczności, w tym stosunkowo wysoki poziom 
upowszechniania wiedzy osiągnięty dzięki dużej poczytności 
czasopism przynoszących różną treść, w których Miarka ojciec 
widział najlepszy środek do krzewienia oczytania i pogłębiania 
erudycji. Istotną rolę nade wszystko miało jednak poczucie nie-
zwykłego patriotycznego znaczenia, jakie w śląskim środowisku 
ludowym przypisywano polskim książkom, dlatego otaczano je 
pietyzmem imponującym w tej sferze społecznej. Nadzwyczaj-
ność ta jest wyrazista, jeśli zważyć, że włościanie poza Górnym 
Śląskiem raczej nie czytali wiele, z uwagi na zaszczepione w nich 
w czasach poddaństwa przekonanie, że „nauka chłopu nie jest 
potrzebna, a czytanie jest rzeczą panów; że w książkach i czaso-
pismach są tylko kłamstwa i fraszki niepotrzebne, a oni na takie 
rzeczy czasu nie mają”24. W lokalnej prasie z poglądami „Panu 
gazeta, chłopu motyka” często dyskutowano, niejednokrotnie 
w ostrych słowach, podkreślając, że: „Kto tak powiada, ten 
kłamie, albo jest głupcem”25. Przekonując w ten sposób, popu-
laryzatorzy czytelnictwa przyczyniali się do utrwalania wysokiej 
rangi piśmiennictwa, które na Górnym Śląsku funkcjonowało 
w centrum żywotnych spraw obywatelskich, podczas gdy gdzie 
indziej znajdowało się ono na marginesie potrzeb i zaintereso-
wań całej ludowej społeczności. Sukces ów był możliwy przede 
wszystkim dlatego, że w górnośląskich realiach nadano mu zna-
miona ojczystych świętości. Z tego powodu „berlińskie gazeciska” 
w wielu górnośląskich chatach ludzie rzucali w piec, jak donosił 
korespondent „Katolika” z Popielowa26 Dla wielu polskie słowo 

23 Uczynił tak na przykład Gustaw Morcinek, zaczytujący się najpierw 
w krytykowanych w jego czasach powieściach Gabrieli Pauszer-Klonowskiej 
i Marii Rodziewiczówny. Podczas lektury ich książek, jak twierdził, uświa-
domił sobie, że jest Polakiem, a powieść Pożary i zgliszcza utorowała mu dro-
gę do Mickiewicza i Słowackiego. Zob. G. Morcinek: Chleb razowy i ciastka.
„7 Dni w Polsce” 1960, nr 28. Za: K. Łeńska-Bąk: Niekończące się spory o li-
teraturę popularną…, s. 144.

24 Za: B.H: Czy mniejszy gospodarz ma się także zajmować czytaniem i jakie 
pisma mają się mu polecać. „Gwiazdka Cieszyńska” 1864, nr 22, s. 170.

25 Walmani. Obraz z życia górnoszlązkiego podczas ostatnich wyborów. „Ka-
tolik” 1871, nr 4, s. 26.

26 Za: Z. Bednorz: Nad rocznikami dawnych gazet śląskich. Studium z polskie-
go życia literacko-kulturalnego przełomu XIX i XX wieku. Wrocław 1971, s. 40.
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drukowane stawało się substytutem polskości, miało tym samym 
wartość środka wzmacniającego więzi społeczne27. W tutejszych 
domach, jak na samym początku podjętej akcji upowszechniania 
czytelnictwa pisał Józef Lompa, książka zajmowała swoje spe-
cjalne miejsce. „Na pośrodku izby jest u belki mała deszczułka 
przyprawiona. Tam książki kładą”. W chłopskich biblioteczkach 
nigdy nie umieszczano polskiej książki obok niemieckiej. Ta 
pierwsza była rzeczą na tyle istotną, że gdy ją zgubiono, dawano 
do prasy ogłoszenie, a znalazcę honorowano nagrodą. Stawała 
się nawet legatem, który przekazywano testamentem28. Ich zgro-
madzona liczba stanowiła miarę autorytetu w środowisku, dla-
tego w kulturze regionu nierzadkim ewenementem były domowe 
zbiory kompletowane przez najświatlejszych przedstawicieli 
śląskiego „ludu pospolitego”. Niektóre zasobne książnice sięgały 
do trzech tysięcy egzemplarzy. Książki gromadzili nie tylko dla 
siebie, gdyż udostępniali je też sąsiadom. Wszystkie te czynniki 
legły u podstaw sukcesu górnośląskich oświatowców, którym 
chwalili się miejscowi aktywiści, a także doceniali go zewnętrzni 
obserwatorzy.

Chętne i wczesne sięganie „ludu pospolitego” na Górnym 
Śląsku po prasę i książki przypominano Polakom z innych re-
gionów, gdy ci zgłaszali zastrzeżenia do ich kultury. Tak było na 
Zjeździe Literatów i Dziennikarzy Polskich odbywającym się we 
Lwowie w 1894 roku, gdzie Alfons Parczewski, broniąc Ślązaków 
przed oskarżeniami płynącymi z niewiedzy o ich staraniach 
i osiągniętych efektach na polu rozwoju czytelnictwa, mówił:

Bądź co bądź, na Śląsku lud zaczynał czytać już w tym czasie, 
gdy jeszcze na całym obszarze ziem dawnej Rzeczypospolitej 
sztuka czytania obcą była nie tylko ludowi wiejskiemu, ale na-
wet korzystającej z praw politycznych szlachcie zagonowej. Śląsk 
wyprzedził pod tym względem inne ziemie polskie29.

Do argumentu oczytania odwoływali się również bardzo 
doświadczeni liderzy spraw górnośląskich, między innymi Jan 

27 Te kwestie przedstawiał na przykład: J. Wróblewski: Polskich broniły pro-
gów. Wrocław 1981.

28 Stosowne przykłady w książce: K. Kossakowska-Jarosz: Śląsk znany, 
Śląsk nie znany…, s. 161 i nast.

29 Z: A.J. Parczewski: O literaturze Szląska pruskiego i Łużyc. W: Pamiętnik 
Zjazdu Literatów i Dziennikarzy Polskich. T. 1: Referaty i wnioski. Red. H. Bie-
geleisen. Lwów 1894, s. 2.
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Karol Maćkowski, który zarzuty kierowane do zapóźnionego 
stanu „umysłowego życia Ślązaków” odpierał następująco:

Zapytajcie się, panowie liberałowie, tylko księgarzy poznańskich 
i krakowskich, ile też rocznie książek na Górny Śląsk wysyła-
ją. Dowiecie się od nich, że Górnoślązacy to najlepsi odbiorcy 
na książki polskie i że na Górnym Śląsku rozchodzi się rokrocz-
nie znacznie więcej książek niż w innych polskich dzielnicach. 
Wejdźcie tylko, panowie, do wielu naszych zamożniejszych go-
spodarzy i robotników, a znajdziecie tam poezje Mickiewicza, 
Lenartowicza, Krasickiego i wielu innych poetów30.

Niezwykłość sytuacji na górnośląskim rynku czytelniczym 
zauważali również społecznicy z innych regionów, którzy przy-
jeżdżali tutaj, aby rozpoznać tajniki tego sukcesu i wdrożyć je do 
swoich poczynań. Spektakularną wartość miał głos Stanisława 
Stojałowskiego, który w 1895 roku w lwowskiej „Gazecie Naro-
dowej” po śląskiej peregrynacji oświadczył:

Na Śląsku pruskim pracuje się i robi. Zaczął śp. Karol Miarka, po 
nim przyszli inni i pracując w tym samym duchu, doprowadzili 
dziś do tego, że samo pismo „Katolik” ma przeszło 19 tysięcy 
czytelników, pisma zaś „Nowiny Raciborskie” i „Gazeta Opol-
ska” mają ich po 5 do 4 tysięcy, więc razem mają one przeszło 25 
tysięcy czytelników na jeden milion ludności polskiej. Czyż więc 
Śląsk pruski nie prześcignął Galicji, w której zapewne nie tylko 
ludowe, ale wszystkie pisma polskie razem zaledwie by nazbiera-
ły 25 tysięcy odbiorców31.

Nadzwyczajność sytuacji na ziemi górnośląskiej można mie-
rzyć według różnych parametrów, między innymi żywotnością 
powoływanych tutaj serii wydawniczych czy przede wszystkim 
kalendarzy książkowych, jakie biły wszelkie rekordy długowiecz-
ności i wysokości nakładów wśród publikacji adresowanych do 
ludu, choćby „Katolik. Kalendarz Górnośląski” (od 1890 roku 
„Katolik. Kalendarz dla Wszystkich”) liczący sześćdziesiąt dwa 
roczniki czy „Kalendarz Marjański” wydawany przez pięćdzie-
siąt sześć lat, Periodyki te czytane więc były przez pokolenia, 
przy czym przyzwyczajenie do nich oraz ich poczytność stale 
się zwiększały. Pierwsze ich wydania wynosiły najwyżej kilka 
tysięcy sztuk, ale już na przełomie XIX i XX wieku osiągały one 

30 Z: Z. Bednorz: Nad rocznikami dawnych gazet śląskich…, s. 119.
31 Ibidem, s. 55.
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imponujący poziom sześćdziesięciu tysięcy sztuk („Katolik”) czy 
nawet dwustu osiemdziesięciu tysięcy egzemplarzy („Kalendarz 
Marjański” w 1917 roku)32.

Polskojęzyczni społecznicy górnośląscy osiągnęli podziwiany 
przez wielu sukces pomimo skromniejszej wydajności produkcji 
piśmienniczej w ich kręgu niż w równolegle rozwijanym tu obiegu 
niemieckojęzycznym, co skrupulatnie wyliczał Jerzy Ratajewski. 
Sytuacja taka zachodziła choćby z powodu gorszego parku maszy-
nowego wskutek niedostatku kapitału w rodzimym środowisku, 
braku państwowego wsparcia prywatnych i społecznych firm 
edytorskich pracujących na rzecz polskiej mniejszości, a nawet 
– jak wcześniej odnotowałam – inkryminacji ich produkcji czy 
braku jeszcze wtedy wyszkolonej kadry w górnośląskich rodzi-
mych firmach33. Tę stałą nierówność konkurencji z niemieckim 
piśmiennictwem powodowały również formy przymuszania do 
lektury w języku hegemona. Czytanie po niemiecku od Górno-
ślązaków egzekwowano nie tylko w szkole, ale niejednokrotnie 
nakłaniano ich do tego nawet w życiu dorosłym. Na przykład 
pracodawcy żądali od miejscowych robotników, aby kupowali 
niemieckie książki, na co oni skarżyli się w korespondencjach 
nadsyłanych do polskojęzycznych gazet34.

W rezultacie podjętych wysiłków na niwie czytelnictwa polsko-
języczni Górnoślązacy zdołali skutecznie wypracować silne więzi 
z własną ziemią rodzinną, ale też doprowadzili do ukształtowa-
nia się poczucia tożsamości, czy to na poziomie jednostkowym, 
czy też grupowym. Dążąc do stworzenia „lepszego życiobytu” 
dla obywateli regionu, zarazem pracowali nad formowaniem 
dojrzałości kulturowej rodaków, ale również nad pogłębianiem 
wspólnoty Górnego Śląska z polskością. Współczesne pokolenie 

32 Dane za: O ilustrowanych czasopismach polskich na Górnym Śląsku. „Gło-
sy z nad Odry” 1918, nr 1, s. 40. Taki wysoki nakład był możliwy z uwagi na 
wysyłanie kalendarzy do ośrodków w Stanach Zjednoczonych i Brazylii, gdzie 
się osiedlali emigranci z Górnego Śląska. Mimo opuszczenia stron rodzinnych 
nie chcieli zrywać więzi z ulubioną lekturą. Za: K. Kossakowska-Jarosz: Ka-
lendarze górnośląskie. Szkic monograficzny. Opole 1994, s. 27.

33 J. Ratajewski: O wydawnictwach, redaktorach, kolporterach i czytelnikach 
prasy polskiej na Śląsku w końcu XIX i na początku XX w. „Studia Śląskie” 
1976, t. 30, s. 298 i nast.; M. Kalczyńska: Wydawnictwo prasowe „Gazety 
Opolskiej” w roli edytora i popularyzatora książki polskiej w Opolu (1890–
1923). Opole 1994, s. 41 i nast.

34 Poświadcza to między innymi wiadomość nadesłana przez górników 
z kopalni Brandenburg, których nadgórnicy przymuszali do kupna niemie-
ckich kalendarzy: Wiadomości potoczne. „Górnoślązak” 1902, nr 161.
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Górnoślązaków winno więc pracować nad przywróceniem na-
leżnej pamięci o tym unikatowym wyczynie.
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Książka w edukacji młodzieży polskiej 
w gimnazjum i liceum w Villard-de-Lans 

w okresie II wojny światowej

Miejscowość Villard-de-Lans w okresie II wojny światowej 
stanowiła bardzo ważne miejsce dla Polaków przebywają-
cych we Francji, ponieważ funkcjonowało tam jedyne na 
terenie okupowanej Europy gimnazjum i liceum z polskim 
językiem wykładowym1. Zorganizowane zostało w 1940 roku 
po podpisaniu przez Francję zawieszenia broni oraz po konty-

1 Więcej informacji na temat funkcjonowania gimnazjum i liceum: In-
stytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, 
A 44.277/3: Niezależne liceum polskie we Francji, k. 34–35; E. Bogalska-Mar-
tin: Les Polonais à Grenoble et en France, „Ecarts d’Identité” 2001, nr 95–96, 
s. 53–54; E. Gogolewski: Les Polonais et la Pologne dans la tourmente de la 
deuxième guerre mondiale. Villeneuve d’Ascq 1996; Idem: Szkolnictwo polskie 
we Francji: 1833–1990. Wrocław 1998; H. Grabowski: Les Villardien. Gif-sur-
Yvette 2007; T. Łepkowski: Wolna szkoła polska w okupowanej Francji. Historia 
Gimnazjum i Liceum im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans, 1940–1946. 
Warszawa 1990; K. Obidniak, J. Wędrychowski: Goście Hotelu Du Parc. Vil-
lard de Lans 2009; M.B. Topolska: Polskie Liceum w Villard de Lans. W: En-
cyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii. T. 4: P–S. Toruń 2005, s. 149–150; Un 
témoignage de l’amitié franco-polonaise: Le Lyceée Cyprian Norwid de Villard
-de-Lans exception dans l’Europe occupée. Paris 1996; W tym Parku i w tym 
Hotelu…, Villard De Lans w listach i wspomnieniach Evy i Yvonki Valentin. 
Paryż 1991; E. Valentin-Stączek: Villardczycy. Życiorysy. Powstanie i funk-
cjonowanie polskiego liceum w Villard de Lans 1940–1946. Wrocław 2005;
J.E. Zamojski: Polacy w ruchu oporu we Francji, 1940–1945. Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1975.
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nuowaniu działalności rządu polskiego na terytorium Wielkiej 
Brytanii2.

Opiekę nad Polakami przebywającymi we Francji objął Polski 
Czerwony Krzyż, a po jego likwidacji przejęło ją Towarzystwo 
Opieki nad Polakami we Francji (TOPF; Groupement d’Assistance 
aux Polonais en France GAPF)3.

Zapewnienie edukacji polskiej młodzieży było jednym z zadań, 
jakie polskie organizacje opiekuńcze – najpierw Polski Czerwony 
Krzyż (PCK), a potem TOPF – starały się realizować. Po roz-
mowach przedstawicieli PCK w październiku 1940 roku udało 
się otworzyć polskie liceum w Villard-de-Lans. Miejscowość ta 
oddalona o trzydzieści cztery kilometry od Grenoble, położona 
w regionie Auvergne-Rhône-Alpes, w departamencie Isère, zo-
stała wybrana na siedzibę szkoły. Utworzenie tej placówki było 
dużym osiągnięciem PCK, ponieważ umożliwiło wielu osobom 
kontynuowanie nauki w języku polskim i w polskiej atmosferze. 
Po likwidacji PCK jego obowiązki przejmowało TOPF, które 
również starało się zapewnić Polakom dostęp do szkolnictwa 
średniego4. 

2 Dnia 10.05.1940 roku rozpoczęła się niemiecka ofensywa skierowana 
przeciwko Belgii, Holandii, Luksemburgowi i Francji. Wobec zbliżającej się 
kapitulacji Francji polski rząd zdecydował się ewakuować do Wielkiej Bry-
tanii. Francja kapitulowała wobec Niemiec dnia 22.06., a wobec Włoch – 
24.06.1940 roku. S. Zabiełło: Na posterunku we Francji. Warszawa 1967, 
s. 71–99. Zob. także: E. Duraczyński: Stosunki w kierownictwie podziemia 
londyńskiego 1939–1943. Warszawa 1966; Idem: Wojna i okupacja (wrzesień 
1939–kwiecień 1945). Warszawa 1974; M. Dymarski: Stosunki wewnętrzne 
wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wiel-
kiej Brytanii 1939–1945. Wrocław 1999; J. Garliński: Polska w drugiej woj-
nie światowej. Warszawa 1994; M. Gmurczyk-Wrońska: Polska – niepotrzebny 
aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach 1938–1944). Warszawa 2003; 
W. Pobóg-Malinowski: Najnowsza historia polityczna Polski 1939–1945. War-
szawa 2000; E. Raczyński: W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora 
Edwarda Raczyńskiego 1939–1945. Londyn 1997; K. Sosnkowski: Materiały 
historyczne.Oprac. J. Matecki. Londyn 1966.

3 A. Pachowicz: Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji 1941–1944. 
Toruń 2013, passim.

4 Zob. Biblioteka Polska w Paryżu (dalej: BPP), Archiwum Mieczysława 
Biesiekierskiego (dalej: AMB), sygn. tym. 8: Prace M. Biesiekierskiego związane 
z działalnością opiekuńczą. Okres III od września 1941 r. do 30 kwietnia 1944 r., 
k. 20 (teka niepaginowana, numeracja w obrębie dokumentu); R. Dzwonkow-
ski, W. Śladkowski: Polonia francuska. W: Polonia w Europie. Red. B. Szydłow-
ska-Cegłowa. Poznań 1992, s. 397; P. Kalinowski: Emigracja polska we Francji 
w służbie dla Polski i Francji 1939–1945. Paryż 1970, s. 36–37; C. Bobrowski: 
Wspomnienia ze stulecia. Lublin 1985, s. 133; A. Pachowicz: Sytuacja Polaków 
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Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 18 października 1940 roku 
w Villard-de-Lans. Uczestniczył w nim między innymi francuski 
historyk, profesor Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
w Grenoble Ambroise Jobert (1904–1988), który specjalizował 
się w historii I Rzeczypospolitej. Rektor Uniwersytetu w Gre-
noble powierzył opiekę merytoryczną nad nauczaniem w liceum 
profesorowi Benardowi Hamelowi, który do 1939 roku pracował 
jako lektor języka francuskiego na UJ. 

Patronem placówki został Cyprian Kamil Norwid. Stanowisko 
dyrektora objął profesor Zygmunt Lubicz-Zaleski. Jego współ-
pracownikami zostali profesor Wacław Godlewski, wizytatorka 
szkolna Jadwiga Aleksandrowicz, a sprawami administracyjnymi 
zajmowała się Jadwiga Gostyńska. 

Początkowo w Villard-de-Lans funkcjonowały cztery klasy: 
dwie w gimnazjum, po których ukończeniu przewidziana była 
mała matura, oraz dwie licealne: humanistyczna i matematycz-
no-przyrodnicza. Szkoła była koedukacyjna, młodzież mieszkała 
w internatach. Pierwszy rok nauczania podzielono na semestry 
na wzór polski, natomiast później przyjęto trymestralny system 
francuski.

Bardzo duże zróżnicowanie wiekowe uczniów, od piętnastu do 
ponad dwudziestu pięciu lat, stanowiło największy problem. Mimo 
to wszyscy starali się przestrzegać dyscypliny szkolnej5. Najstarsi 
wiekiem byli wojskowi, aspiranci, szeregowi oraz podoficerowie.

Według danych w 1940 roku do szkoły uczęszczało stu dzie-
więćdziesięciu dziewięciu uczniów, w tym dwadzieścia sześć 
dziewcząt i stu siedemdziesięciu trzech chłopców. Dyplomy ma-
turalne liceum rząd francuski uznał za równoważne dyplomom 
uzyskanym w szkołach francuskich. Do egzaminów maturalnych 
w czerwcu i we wrześniu przystąpiło pięćdziesięciu jeden kandy-
datów, zdało je trzydzieści siedem osób. Mimo wielu trudności 
między innymi finansowych, braków w kadrze pedagogicznej, 
29 czerwca 1941 roku odbyło się zakończenie pierwszego roku 
szkolnego.

we Francji po ewakuacji rządu Władysława Sikorskiego, „Studia Historyczne” 
2005, z. 2, s. 217; Ważna placówka na wychodźstwie. Gimnazjum w Villard 
de Lans. „Wojenny Rocznik Emigracji Polskiej we Francji 1939–1944”. Lyon 
1945, s. 66–67; T. Wyrwa: Francuzi i Polacy podczas okupacji niemieckiej we-
dług sprawozdania płk./gen. Józefa Jaklicza. W: Idem: Krytyczne eseje z historii 
Polski XX wieku. Warszawa–Kraków 2000, s. 141.

5 Zob. BPP, AMB, sygn. tym. 8: Prace…, k. 27 (teka niepaginowana, nume-
racja w obrębie dokumentu).
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Dzięki staraniom PCK oraz Zygmunta Lubicz-Zaleskiego udało 
się z jednej strony otrzymać od władz akademickich prawo 
studiowania dla młodzieży polskiej, natomiast z drugiej – zwol-
nienia z obozów dla kandydatów na studia6.

Program nauczania oparto na wytycznych polskich, czyli 
rozkładzie materiału przewidzianym dla szkół średnich w przed-
wojennej Polsce, z uwzględnieniem wymogów francuskich 
i specjalnych warunków pracy7. Nauczyciele realizowali ustalony 
program nauczania, nieraz jednak poszerzali zakres materiału.

W liceum młodzież mogła się uczyć w języku polskim8. Na-
uczano takich przedmiotów, jak: język polski, język francuski, 
język angielski, język łaciński (w klasach humanistycznych oraz 
dodatkowo dla chętnych język grecki), matematyka, fizyka, bio-
logia, chemia, historia, nauka o Polsce, etyka, filozofia i astro-
nomia. Uczono się również języka francuskiego w rozszerzonym 
wymiarze do sześciu godzin tygodniowo. Z każdego przedmiotu 
należało pozytywnie9 zdać egzamin dopuszczający do matury10. 
Francuskie władze uczelni wyższych uznawały go za równo-
rzędny maturze francuskiej i umożliwiający podjęcie studiów 
wyższych.

Szkoła zlokalizowana była w głównym budynku w Hotel du 
Parc, w nim mieszkała większość profesorów, wszyscy uczniowie, 
lekarz. W budynku funkcjonowała kancelaria oraz jedna klasa, 
w której nie było ławek lecz stoły, a zamiast na tablicy pisano 
po pomalowanej na żółto ścianie11. Budynek był nowoczesny, 
wyposażony w sieć wodno-kanalizacyjną.

Poważny problem w realizacji programu nauczania w Villard-
de-Lans stanowił brak jakichkolwiek pomocy naukowych, brak 
sal – laboratoriów z odpowiednim wyposażeniem do nauczania 
takich przedmiotów, jak fizyka, chemia, biologia, astronomia, 
a przede wszystkim brak podręczników, publikacji – lektur12. 
Nauczyciele nie mieli podręczników, z których mogliby uczyć 

6 Zob. ibidem.
7 Zob. E. Valentin-Stączek: Villardczycy…, s. 19.
8 Zob. ibidem, s. 20.
9 Skala ocen była dziesiętna: niedostateczny – 3–4, słaby dostateczny – 5, 

dostateczny – 6, dość dobry – 7, dobry – 8, bardzo dobry – 9, celujący – 10. 
Zob. ibidem.

10 Zob. ibidem.
11 Zob. E. Valentin-Stączek, sygn. AHM 2735: relacja ze zbiorów Archi-

wum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią.
12 Zob. E. Valentin-Stączek: Villardczycy…, s. 19.
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podopiecznych, z kolei uczniowie żadnych książek ułatwiających 
naukę13. 

W związku z tym pierwszy rocznik uczniów musiał sporządzać 
bardzo dokładne notatki, z dyktowanych przez nauczycieli wia-
domości, potem z takich zeszytów – podręczników mogli korzy-
stać następni uczniowie. Każdy z nauczycieli starał się prowadzić 
lekcje w sposób interesujący14. Zajęcia w liceum i gimnazjum 
przypominały więc niejednokrotnie wykłady uniwersyteckie15. 
Nauczyciele opierali się na własnej wiedzy, korzystali także ze 
swoich publikacji, książek francuskich. W kolejnych latach ucz-
niowie nieco łatwiej mogli zdobywać wiedzę, ponieważ zaczęto 
wydawać skrypty, które częściowo rozwiązały problem braku 
podręczników16. Jedną z takich pomocy był skrypt do chemii17.

W roku szkolnym 1941/1942 przygotowano dla uczniów pierw-
sze skrypty Chemia nieorganiczna Kazimierza Gerhardta, Mate-
matyka Ernesta Bergera, Etyka Chechlewskiego. Opracowano 
także podręcznik Historia Polski 1914–1926, lecz na okładce nie 
podano nazwiska autora. Powielaniem skryptów zajmował się 
Michał Mierzwiński. Były one oprawione w kartonowe twarde 
oprawy. W sumie wydano osiemset siedemdziesiąt siedem eg-
zemplarzy, powielono pięćset pięćdziesiąt osiem stron18.

13 Zob. Henryk Gielec, sygn. AHM 2829: relacja ze zbiorów Archiwum 
Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią.

14 Zob. E. Valentin-Stączek, sygn. AHM 2735: relacja ze zbiorów Archi-
wum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią.

15 Dzięki środkom finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Fundacji Ośrodka KARTA we współpracy z Domem Spotkań z Historią, 
Stowarzyszenia Byłych Uczniów Liceum im. Cypriana Norwida w Villard de 
Lans we Francji udało się w 2012 roku zrealizować projekt Polskie Liceum 
w Villard de Lans. Projekt historii mówionej. Projekt miał na celu nagranie 
wspomnień absolwentów liceum mieszkających we Francji. Relacje ustne po-
szczególnych osób są niezwykle cenne dla odtworzenia warunków edukacji 
oraz życia codziennego w Villard de Lans. Więcej informacji oraz nagrania: 
[online] https://audiohistoria.pl/zbiory/38-polskie-liceum-w-villard-de-lans 
[dostęp:18.02.2019].

16 Zob. BPP, Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża we Francji ze spuś-
cizny Józefa Jakubowskiego (PCK, SJJ), sygn. tym. 8: Materiały organizacyj-
ne, protokoły zebrań Towarzystwa Opieki nad Polakami we Francji (TOPF 
– GAPF), Sprawozdanie z działalności TOPF, 23 III 1943, k. 7 (teka niepagino-
wana, numeracja w obrębie dokumentu).

17 Henryk Gielec, sygn. AHM 2829.
18 T. Łepkowski: Wolna szkoła polska w okupowanej Francji…, s. 81. Sytu-

ację, jaka panowała w gimnazjum i liceum zgodnie charakteryzowali byli 
wychowankowie szkoły: Gryczka-Haon Krystyna, sygn. AHM 2765; Liber 
Marian, sygn. AHM 2826; Kamieniak-Fassina Krystyna, sygn. AHM 2767; 
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W klasie gimnazjalnej żeńskiej w Lans w programie nauczania 
znalazły się takie lektury, jak omawiany w styczniu Latarnik 
Henryka Sienkiewicza, a w marcu Pan Geldhab Aleksandra 
Fredry. W trakcie lekcji języka polskiego uczono się również 
życiorysu Józefa Piłsudskiego. 

Z kolei w programie nauczania liceum Zygmunt Lubicz-Zaleski 
i Wacław Godlewski koncentrowali się na epoce romantyzmu, 
charakteryzowali także okres pozytywizmu, Młodej Polski19.

TOPF finansowało tę placówkę, w której pracowało dwudzie-
stu nauczycieli20 i uczyło się około dwustu uczniów21.

Na dzień 1 czerwca 1942 roku było to stu pięćdziesięciu 
sześciu uczniów i trzydzieści sześć uczennic, ale w ciągu roku 
szkolnego 1941/1942 do szkoły uczęszczało stu siedemdziesięciu 
czterech uczniów w różnym wieku, od dwunastu do ponad trzy-
dziestu lat, w tym Polacy pochodzący zarówno z nowej, jak i ze 
starej emigracji lub byli kombatanci. Pracę utrudniał duży ruch 
osobowy oraz wiek chętnych do nauki. W gimnazjum i liceum 
w Villard-de-Lans rok szkolny rozpoczynał się 1 października 
1942 roku i trwał do 30 czerwca 1943 roku. W ciągu roku szkol-
nego zmieniła się struktura uczących się – w miejsce dorosłej 
młodzieży przybywały dzieci emigrantów zarobkowych (zob. 
tabelę 1.).

Kiedy zwiększyła się liczba dziewcząt w Lans, zorganizowano 
tam drugą klasę żeńską i podzielono gimnazjum koedukacyjne 
na dwa równoległe oddziały: żeński oraz męski. W Lans miesz-
kały stale dwie nauczycielki, a pozostali nauczyciele dojeżdżali 
z Villard22.

Romeyko Olgierd, sygn. AHM 2648; Wojciechowski Wojciech, sygn. AHM 
2705; Giedroyć-Gilowski Witold, sygn. AHM 2722; Zakrzewski Janusz, sygn. 
AHM 2695; Bielicka Aniela, sygn. AHM 3190; Grabowski Henryk, sygn. 
AHM 2830; Pogorzelski Andre, sygn. AHM 2462; Dębski Kazimierz, sygn. 
AHM 1186; Kundegórski Kazimierz, sygn. AHM 1198; Devillers Wanda, 
sygn. AHM 2764; Sopoćko Janusz, sygn. AHM 2828 – relacje ze zbiorów
Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią.

19 Zob. T. Łepkowski: Wolna szkoła polska w okupowanej Francji…, s. 79–80.
20 Duszpasterzem polskiego liceum w Villard-de-Lans, kapelanem francu-

skiej École de Roches i Sacré Coeur był ks. Bronisław Bozowski (ur. 12.05.1908 
roku w Warszawie, zm. 14.02.1987 roku w Warszawie), kapelan PCK.

21 Zob. E. Valentin-Stączek: Villardczycy…, s. 19.
22 Zob. BPP, PCK, SJJ, sygn. tym. 11: Sprawy likwidacji TOPF, Załącznik 

nr 1. do Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Opieki nad 
Polakami we Francji w dniu 29 kwietnia 1944. Sprawozdanie Zarządu TOPF 
z działalności Towarzystwa za okres 1 X 1942 do 30 IX 1943, k. 16 (teka nie-
paginowana, numeracja w obrębie dokumentu). 
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Tabela 1
Liczba uczniów w szkole w Villard-de-Lans

Profile klas
Emigracja

Razem
przedwojenna wojenna

Klasa II matematyczna 5 33 38
Klasa II humanistyczna 4 21 25
Klasa I matematyczna 7 17 24
Klasa I humanistyczna 1 7 8
Klasa IV gimnazjum 19 22 41
Klasa III gimnazjum 21 3 24
Klasa II gimnazjum męska 17 4 21
Klasa II gimnazjum żeńska 32 – 32
Klasa francuska w Villard 13 4 17

Razem 119 111 230
Źródło: BPP, PCK, SJJ, sygn. tym. 11: Sprawy likwidacji TOPF, Załącznik nr 1. do 

Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Opieki nad Polakami we Francji 
w dniu 29 kwietnia 1944. Sprawozdanie Zarządu TOPF z działalności Towarzystwa za okres 
1 X 1942 do 30 IX 1943, k. 16 (teka niepaginowana, numeracja w obrębie dokumentu).

Wiosną 1942 roku do egzaminu maturalnego przystąpiły 
pięćdziesiąt cztery osoby na sześćdziesięciu pięciu uczniów; w II 
klasie licealnej świadectwo dojrzałości otrzymało 47% uczniów, 
na 65% dopuszczonych do egzaminu. Do małej matury dopusz-
czono 30 z 44 uczniów, co stanowiło 30% liczby uczących się 
w IV klasie gimnazjalnej. Egzamin zdało siedemnaście osób, 
czyli 53% dopuszczonych do małej matury. 

Od 6 do 20 października 1942 roku odbywał się egzamin ma-
turalny. Przystąpiło do niego osiem osób, z czego cztery zdały. 
Z jednego przedmiotu23 egzamin złożyły trzy osoby. W tym 
samym czasie odbyła się tak zwana „mała matura”, którą na 
trzynaście osób przystępujących – dziewięć zdało.

W roku szkolnym 1942/1943 w niższych klasach szkoły uczyło 
się dużo dzieci, zwłaszcza ze starej emigracji, co spowodowała 
zachęta ze strony Związku Polaków.24 Do liceum uczęszczało 
siedemdziesięciu ośmiu uczniów z uchodźstwa wojennego, sie-
demnastu ze starej emigracji; natomiast do gimnazjum – dwu-
dziestu dziewięciu z wychodźstwa wojennego, a osiemdziesięciu 
dziewięciu ze starej emigracji. Kiedy nie otwarto klasy gimna-

23 Kandydaci terminu wiosennego 1941/1942.
24 Zob. BPP, AMB, sygn. tym. 8: Prace…, k. 41 (teka niepaginowana, nume-

racja w obrębie dokumentu).
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zjalnej w internacie było ponad siedemnaścioro dzieci (czworo 
z uchodźstwa, trzynaścioro ze starej emigracji)25, uczęszczających 
do francuskiej szkoły w Villard-de-Lans. 

Do gimnazjum-liceum Villard-de-Lans w sumie uczęszczało 
dwieście trzydzieści osób, z czego do liceum dziewięćdziesiąt pięć 
(uchodźców siedemdziesięciu ośmiu, emigrantów siedemnastu)26, 
do gimnazjum sto trzydzieści pięć (uchodźców trzydziestu 
ośmiu, emigrantów stu dwóch)27. Rok szkolny rozpoczęło dwu-
stu trzydziestu sześciu uczniów, a zakończyło dwustu czternastu, 
promocję uzyskało stu czterdziestu dziewięciu, czyli 70%. 

Uczniami gimnazjum i liceum byli między innymi Jerzy 
Lisowski (późniejszy tłumacz, wydawca), Edmund Cieślak (hi-
storyk), Tadeusz Łebkowski (historyk), Piotr Wandycz (historyk), 
Stanisław Schaetzel de Marxhausen (specjalista w dziedzinie 
aeronautyki), Karol Obidniak (autor, pisarz)28.

W maju i czerwcu 1943 roku do egzaminu maturalnego przy-
stąpiło pięćdziesięciu dziewięciu kandydatów29, a świadectwa 
maturalne otrzymało czterdzieści pięć osób (76,1%). Gorszymi 
wynikami zakończyła się mała matura. Na trzydziestu dziewię-
ciu przystępujących do niej uczniów zdało osiemnaście osób 
(45%). Niewątpliwie, był to efekt trudnej sytuacji młodzieży 
w ostatnich latach wojny; część pochodząca z emigracji miała 
duże trudności z nauką języka oraz historii Polski. Z kolei 
niekorzystny wpływ na wyniki uchodźców z Polski wywarła 
dłuższa przerwa w nauce i brak systematyczności. W porówna-
niu z innymi latami, w roku szkolnym 1941/1942 wzrósł procent 
otrzymanych świadectw (38,6%)30.

25 Zob. ibidem, k. 42.
26 W tekście dokumentu błędnie zapisano liczbę emigrantów: 71 uczęsz-

czających do liceum. BPP, PCK, SJJ, sygn. tym. 11, Załącznik nr 3. do Proto-
kołu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Opieki nad Polakami we 
Francji w dniu 29 kwietnia 1944. Protokół kontroli gospodarki Zarządu TOPF 
za okres od dnia 1 października 1942 r. do dnia 30 września 1943 r., k. 11 (teka 
niepaginowana, numeracja w obrębie dokumentu).

27 Zob. ibidem, k. 10.
28 M.B. Topolska: Polskie Liceum w Villard de Lans…, s. 150.
29 W tym pięćdziesięciu jeden uczniów klas drugich, czterech powtarzają-

cych egzamin i czterech eksternistów
30 BPP, PCK, SJJ, sygn. tym. 11, Załącznik nr 1. do Protokołu Nadzwyczaj-

nego…, k. 17 (teka niepaginowana, numeracja w obrębie dokumentu); Zob. 
ibidem: Załącznik nr 3. Do Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania To-
warzystwa Opieki nad Polakami we Francji w dniu 29 kwietnia 1944. Protokół 
kontroli gospodarki Zarządu TOPF za okres od dnia 1 października 1942 r. do 
dnia 30 września 1943 r., k. 11 (teka niepaginowana, numeracja w obrębie 
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W 1943 roku szkoła Villard-de-Lans znalazła się kilkakrotnie 
w trudnej sytuacji. 19 marca 1943 roku nastąpiły aresztowania: 
najpierw dyrektora profesora Zygmunta Lubicza-Zaleskiego31,
a 2 marca 1944 roku – wyznaczonego na jego następcę Wacława 
Godlewskiego32. Placówka w Villard-de-Lans nadal funkcjonowała, 
realizując linię wytyczoną przez profesora Zygmunta Lubicza-Za-
leskiego jako jedyna polska szkoła na kontynencie europejskim. 
Następcą W. Godlewskiego został profesor Ernest Berger33, funkcję
dyrektora pełnił do końca istnienia szkoły, do 1946 roku34.

W dniu 23 sierpnia 1943 roku przygotowano regulamin or-
ganizacyjny gimnazjum-liceum im. Cypriana Kamila Norwida 
w Villard-de-Lans, zgodnie z którym do kompetencji dyrektora 
należało kierownictwo placówką, reprezentacja na zewnątrz, 
utrzymywanie stosunków z władzami francuskimi, instytucjami 
polskimi35, rodzicami uczącej się młodzieży, angażowanie i zwal-
nianie pracowników36, ustalanie rozkładu zajęć szkolnych według 
programu, nadzór nad jego wykonaniem, przewodniczenie radzie 
pedagogicznej, zatwierdzanie składu komisji egzaminacyjnych, 

dokumentu); BPP, AMB, sygn. tym. 8, Prace…, k. 41 (teka niepaginowana, 
numeracja w obrębie dokumentu).

31 Zob. Ważna placówka na wychodźstwie Gimnazjum w Villard-de-Lans…, 
s. 66.

32 Aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu w Mauthausen. 
Po zakończeniu wojny pracował na Uniwersytecie w Lille oraz w Wyższej 
Szkole Dziennikarskiej; w 1972 roku przeszedł na emeryturę, od 1973 roku 
do śmierci mieszkał na stałe w miejscowości Amelie-les Bains. Zmarł nagle 
dnia 31.08.1996 roku, zgodnie z życzeniem został pochowany na miejsco-
wym cmentarzu w Villard-de-Lans. Zob. E. Valentin-Stączek: Villardczycy…, 
s. 111; Ważna placówka na wychodźstwie Gimnazjum w Villard-de-Lans…,
s. 66–67.

33 Z wykształcenia był matematykiem. Zob. E. Valentin-Stączek: Villar-
dczycy…, s. 34, 113–115.

34 Zob. J. Ponty: L’apport de témoignages à l’histoire de la Résistance Polona-
ise en France: F2 et POWN. „Revue des Etudes Slaves” 2004, t. 75, s. 297–305; 
T. Łepkowski: Wolna szkoła polska w okupowanej Francji…, passim; Villardczy-
cy. Słownik biograficzny, Red. E. Valentin-Stączek. Wrocław 2000, passim.

35 Przy wykonywaniu tych czynności współdziałał z kuratorem zakładu, 
powoływanym przez TOPF. Zob. BPP, Papiery Tytusa Komarnickiego dotyczą-
ce działalności opiekuńczej nad Polakami na terenie Vichy 1942–1944 (dalej: 
PTK) akc. 3224: Regulamin organizacyjny Gimnazjum – Liceum im. Cypriana 
Norwida w Villard-de-Lans, k. 1 (teka niepaginowana, numeracja w obrębie 
dokumentu).

36 Takich jak: wicedyrektora, wicedyrektorki, inspektorki, kierowników in-
ternatów, pracowników sekretariatów. Ibidem.
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przewodniczenie ich pracom, podpisywanie świadectw37 oraz 
wszelkiej korespondencji, przyjmowanie i usuwanie uczniów38, 
ustalenie regulaminu dla internatów oraz innych regulaminów 
wewnętrznych39.

Radę pedagogiczną stanowili: dyrektor, wicedyrektorzy, 
inspektorka, grono profesorskie, kierownicy internatów, lekarz 
szkolny. Głównym jej zadaniem było ustalanie metod dydak-
tycznych, ocenianie postępów naukowych, podejmowanie 
decyzji o promocjach do kolejnych klas, wybieranie komisji 
egzaminacyjnych40.

Wicedyrektor zastępował dyrektora we wszelkich sprawach 
dotyczących szkoły, a wicedyrektorka – spraw związanych 
z dziewczętami. Inspektorka koordynowała kwestie finansowe 
według budżetu zatwierdzonego przez Zarząd TOPF, pełniła 
funkcję opiekuna społecznego uczniów w zakresie pomocy 
odzieżowej, pieniężnej, kierowała pracami sekretariatu41.

Kierownicy internatów odpowiadali za dyscyplinę, ład i po-
rządek w tych placówkach, współpracowali także z kierowniczką 
administracyjno-gospodarczą. Sekretariat zajmował się korespon-
dencją placówki, księgowością, kasą, archiwum42. Lekarz czuwał 
nad ogólnym stanem zdrowia młodzieży, przeprowadzał regu-
larne badania, w uzasadnionych przypadkach zwalniał uczniów 
z zajęć ze względów zdrowotnych, prowadził gabinet lekarski 
i izbę chorych, podlegał Biuru Doradczemu SCSE. Kierowniczka 
administracyjno-gospodarcza pełniła funkcję Gestionnaire du 
Centre d’hébergement du SCSE, podlegała bezpośrednio Biuru 
Doradczemu SCSE43.

TOPF opłacało także wpisy, udzielało stypendiów i zapomóg 
młodzieży uczącej się w szkołach francuskich. Do gimnazjów 
francuskich uczęszczało trzydzieścioro uczniów, do szkół 
zawodowych – około czterdziestu pięciu, kilkanaście dzieci 
umieszczono w internatach francuskich. Na zorganizowane 

37 Były to świadectwa dojrzałości, ukończenia gimnazjum, poszczególnych 
klas; zaświadczenia uczniowskie. Ibidem.

38 Wydalenie ucznia z placówki poprzedzone było uzyskaniem opinii rady 
pedagogicznej. Ibidem.

39 Czuwanie nad funkcjonowaniem internatów szkolnych, samorządu 
szkolnego. Ibidem.

40 Ibidem.
41 Ibidem, k. 1–2.
42 Ibidem, k. 2.
43 Ibidem, k. 1.
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kursy języka polskiego w dziewiętnastu punktach uczęszczało 
około trzystu dzieci, około osiemdziesięcioro dzieci zapisano do 
przedszkoli. 

Dla młodzieży niekwalifikującej się do gimnazjum-liceum oraz 
na studia wyższe zorganizowano różnorodne kursy zawodowe, 
między innymi językowe, handlowe, mechaniczno-terminator-
skie w warsztacie mechanicznym.

Dzięki staraniom PCK, a następnie TOPF wielu Polaków ze 
starej i z wojennej emigracji mogło zdobywać wiedzę w polskim 
gimnazjum-liceum w Villard-de-Lans, mogło także przeczytać – 
nieraz po raz pierwszy w życiu – książki, skrypty i opracowania 
w języku polskim. 
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Książka literacka  
jako obiekt kultury w ofercie bibliotek

Zasoby bibliotek, dziś hybrydowe i wielosemiotyczne1, 
zarówno od początku, jak obecnie są dowodem na dokumen-
towanie i staranne przechowywanie tekstów literackich w celu 
archiwizowania myśli ludzkiej i jej udostępniania jak najszer-
szym kręgom odbiorców. Wśród wielu typów dokumentów 
bibliotecznych obecna jest także książka literacka, stanowiąc 
obiekt biblioteczny o wielu modelach edytorskich i specyficznych 
właściwościach. Literatura piękna (beletrystyka) definiowana 
jest jako „piśmiennictwo, którego zasadniczą cechą jest troska 
o formę artystyczną, a celem zaspokajanie estetycznych potrzeb 
odbiorców”2 lub 

książka, której treścią jest dzieło literatury pięknej, tj. utwór 
o walorach artystycznych i funkcjach estetycznych. Dzieła lite-
rackie należą do odpowiednich gatunków i rodzajów literackich 
(np. powieść, nowela, opowiadanie, dramat), cechuje je dbałość 
o walory językowe, ekspresywność wypowiedzi […] w odróżnie-
niu od książek tzw. funkcjonalnych, służących konkretnym ce-
lom […] – oddziałuje na odbiorców podobnie jak dzieło sztuki, 

1 Zob. J. Wojciechowski: Obszary wiedzy o bibliotekarstwie. Warszawa 
2017, s. 25–26.

2 Zob. Podręczny słownik bibliotekarza. Oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka 
przy współpr. H. Tadeusiewicz. Warszawa 2011, s. 183. 
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może rozwijać i pogłębiać zmysł estetyczny, wrażliwość uczucio-
wą i wyobraźnię […]3.

Badając jej obecność w zbiorach bibliotek, także prywatnych 
i domowych, wynikającej i często zależnej od obecności na 
rynku wydawniczym, bibliolog za ważne uznaje badanie wszyst-
kich etapów jej powstania i funkcjonowania: od produkcji przez 
formy rozpowszechniania aż do obiegu czytelniczego i recepcji 
wydawniczej. Bibliologiczna dociekliwość określona może być 
terminami zaproponowanymi przez Krzysztofa Migonia jako 
„kultura książki”, „uniwersum książki”4, równolegle obejmując 
tę triadę badań (produkcja – obecność między innymi w zasobie 
bibliotek – obieg). Umożliwia to analizę i ocenę zarządzania 
zasobem bibliotecznym, przede wszystkim w aspekcie polityki 
profilowania gromadzenia zbiorów (nabywania w drodze za-
kupu, wymiany czy uzupełniania), a także wypracowanie zasad 
opracowania formalnego i rzeczowego włączania jako opisu 
katalogowego do systemów informacyjno-wyszukiwawczych 
w formie przyjaznej dla czytelnika oraz równie przyjaznych 
reguł udostępniania w formie tradycyjnej (kodeksowej) oraz 
cyfrowej. W odniesieniu do książki literackiej rozszerzyć należy 
pole badawcze o „książkę pięknie wydaną”, „książkę arty-
styczną” i ilustrowaną, „książkę mówioną”, „druk bibliofilski”, 
a dychotomicznie – także o „książkę elektroniczną”, w której 
intertekstualność nie musi być łączona z linearnością. W biblio-
tekarstwie dla odbiorców tego typu dokumentów – literatury 
pięknej, tekstów literackich różnego gatunku, zatem książki 
„swobodnego wyboru czytelniczego” – nadal obowiązuje termin 
„czytelnik”, inaczej aniżeli w przypadku „użytkowników infor-
macji” lub klientów i prosumentów informacji, poszukujących 
w „ciżbie nauk”5 konkretnych, faktograficznych informacji lub 
metainformacji. W grupie publiczności czytającej, a jest nią, 
według raportów Biblioteki Narodowej 37% Polaków, znajduje 
się także elitarna publiczność literacka, a systematyczne badania 
dotyczące wyborów, gustów czy mód czytelniczych pozwalają 

3 M. Matwijów: Książka literacka. W: Encyklopedia książki. T. 2. Red. 
A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat. Wrocław 2017, s. 145.

4 K. Migoń: O współczesnej sytuacji badawczej w naukach o książce, biblio-
tece i informacji. W: Przyszłość bibliotek w Polsce. Materiały z ogólnopolskiej 
konferencji. Red. J. Sadowska. Warszawa 2008, s. 69–75.

5 J. Lelewel: Bibliotekarstwo czyli książnictwo. W: Idem: Bibliograficznych 
ksiąg dwoje. Warszawa 1826, s. 320.
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na opracowanie rankingów i listy bestsellerów czytelniczych ulu-
bionych autorów, wydawców, preferowanych gatunków i form 
wydawniczych. Według Krystyny Koziołek, publiczność litera-
cka charakteryzowana być może również dzięki eksponowaniu 
relacji z książką: „[…] książki nie są tylko tekstami, są jak ludzie: 
mają wpływ na nas, określają nasze gusty, sposób rozumienia 
siebie i innych, straszą nas, wzruszają, przywiązujemy się do nich 
[…]”6, a „Czas lektury nie jest czasem innym – wyrwanym życiu 
lub życie uzupełniającym. To po prostu jeden, bo innego nie ma, 
czas życia, tyle że spędzany w towarzystwie książek […]”7.

Misja, strategia zarządzania i profilowania zasobu, w tym 
rękopisów, książki ksylograficznej i tekstów literackich opisana 
jest w wielu podręcznikach bibliotekarskich, począwszy od opisu 
nowoczesnej wizji „łąki Seneki” w Głosie w sprawie tworzenia 
biblioteki (Advis pour dresser une bibliotheque, 1627) autor-
stwa Gabriela Naudé, w publikacjach Martina Schrettingera, 
w Bibliograficznych ksiąg dwojgu Joachima Lelewela (1826) po 
współczesne liczne opracowania, dysertacje i polemiki. Specy-
fiką tekstu literackiego jest jego wielowarstwowość, trudna do 
skatalogowania, usystematyzowania, wreszcie włączenia jako 
relewantnej i szczegółowej, satysfakcjonującej literaturoznawcę 
lub pasjonata i bibliofila informacji, nie tylko o jego formie, ale 
także o treści, do bibliotecznego systemu informacyjnego.

Profilowanie zasobu hybrydowego, wielosemiotycznego, wy-
nika również z zadań biblioteki jako instytucji edukacji, kultury, 
usługowej i non profit. Jacek Wojciechowski wśród siedmiu 
zadań bibliotek, oprócz dokumentacyjnych, edukacyjnych i in-
formacyjnych wymienia również:
– intelektualne – zapewnienie zbiorów służących myślowej re-

fleksji;
– estetyczne – tworzenie i udostępnianie kolekcji literatury pięk-

nej oraz innych przekazów artystycznych dla zadań autotelicz-
nych;

– rozrywkowe – zapewnienie zbiorów na użytek odbioru przy-
jemnościowego;

– substytutywne – umożliwienie wykorzystania zbiorów do za-
chowań kompensacyjnych.8 

6 K. Koziołek: Czytanie z innym. Etyka, lektura, dydaktyka. Katowice 2006, 
s. 16.

7 K. Koziołek: Czas lektury. Katowice 2017, s. 51. 
8 J. Wojciechowski: Bibliotekarstwo. Kontynuacje i zmiany. Kraków 2001, 

s. 12.
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Zarządzanie zasobem i polityka gromadzenia zbiorów ewa-
luowały w historii bibliotekarstwa także w wyniku rozszerzają-
cych się zadań i misji realizowanych w poszczególnych typach 
bibliotek: inne zadania wypełniano w bibliotekach naukowych 
– uniwersyteckich i narodowych, archiwizując całość piśmien-
nictwa, nieco inne w bibliotekach publicznych, gromadząc 
i udostępniając zasoby zgodnie z oczekiwaniami społeczności 
lokalnej, w szkolnych i pedagogicznych wspomagając proces 
nauczania. Jeszcze inne zadania realizowane były w bibliotekach 
kościelnych, począwszy od bibliotek kapitulnych i klasztornych 
posiadających znakomite, wielotematyczne zasoby, wśród nich 
również teksty literackie, między innymi katalog Biblioteki Jas-
nogórskiej dowodzi obecności zasobu literackiego w dziale XI 
Gramatycy i poeci (filologia i literatura piękna), natomiast dział 
X Prohibita, w którym na ogół umieszczano literaturę świecką, 
został zlikwidowany i w tym miejscu znajdują się inwentarze 
biblioteczne oraz kalendarze kościelne – rubrycele. Obecnie 
opracowywane standardy dla bibliotek szkolnych i sieci bibliotek 
publicznych również potwierdzają fakt ważnej roli tekstów lite-
rackich w edukacji szkolnej, a także w promowaniu czytelnictwa 
w demokratycznie pojmowanej społeczności lokalnej, zatem dla 
wszystkich grup wiekowych, intelektualnych i zawodowych. 
Standardem jest także promowanie literatury pięknej pozwalają-
cej na rozwój słownictwa, poczucia piękna, wrażeń estetycznych, 
na „odbiór przyjemnościowy”, niekiedy umożliwiającej proces 
terapeutyczny. W ofercie wszystkich typów bibliotek obecne są 
działania kulturalne i społeczne, spotkania i dyskusje literackie, 
prezentacje teatralne, a twórczość literacką pisarzy, związaną 
między innymi z uroczystościami jubileuszowymi promują 
media, docierając do wszystkich zainteresowanych. 

W tym miejscu warto wspomnieć o polityce wydawniczej 
i zwiększającej się po 1989 roku ofercie tytułów – w latach 1990–
2017 książka literacka stanowiła 20,3% wszystkich wydawnictw, 
natomiast w latach wcześniejszych 1945–1986 ograniczano 
ofertę tytułów (15,4%) na rzecz zwiększenia nakładów dzieł 
klasyków (w tym czasie na przykład Pana Tadeusza… wydano
95 razy)9

Krótki rekonesans literackich zasobów bibliotek, w porządku 
zgodnym z typologią bibliotek i zapisami Ustawy z dn. 27 
czerwca 1997 r. o bibliotekach pozwoli, oprócz sprecyzowania 

9 Zob. Encyklopedia książki. T. 2…, s. 150. 
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ich charakterystycznych zadań, na udowodnienie tezy, że 
znajduje się w nich bogata, niekiedy kompletna oferta książki 
literackiej, dostępnej na rynku jako publikacja oryginalna, ale 
także w wielu postaciach i formach, między innymi w wygodnej 
dla czytelnika postaci cyfrowej, dostępna online. Najważniejszą 
rolę w tym specyficznym procesie komunikowania literackiego 
odgrywają biblioteki naukowe, przede wszystkim archiwizująca 
całość piśmiennictwa Biblioteka Narodowa, a także biblioteki 
szkół wyższych, w przeszłości organizując dogodny system 
biblioteczno-informacyjny w strukturze uczelni jako sieć bi-
bliotek wydziałowych, instytutowych i poszczególnych katedr 
(na przykład filologii klasycznej), obecnie najczęściej, niestety 
dla użytkowników, kompletując całość zasobu w głównej 
bibliotece uniwersyteckiej. Wśród innych typów bibliotek na-
ukowych wymienić można również księgozbiory towarzystw 
naukowych ze znakomitymi, bibliofilskimi kolekcjami książki 
literackiej oraz biblioteki instytutów badawczo-rozwojowych, 
których celem jest gromadzenie literatury firmowej (naukowej 
i fachowej), nierzadko jednak oferują także literaturę piękną, 
na przykład w czytelni katowickiego Głównego Instytutu Gór-
nictwa dostępne są między innymi tomiki poetyckie Tadeusza 
Sławka.

W bibliotekach narodowych realizowana jest misja rejestrowa-
nia oraz archiwizowania wszystkich typów dokumentów wyda-
nych w danym kraju, języku oraz napisanych przez rodzimych 
twórców. W Bibliotece Narodowej w Warszawie możliwe jest to 
dzięki egzemplarzowi obowiązkowemu (EO, EA), który otrzy-
mują również wybrane biblioteki uniwersyteckie, od 1968 roku 
otrzymuje go także Biblioteka Śląska, mająca charakter biblioteki 
publiczno-naukowej. W bibliotekach tych udostępnia się pełną 
kolekcję tekstów literackich, także w jej innych formach (audio-
book, „książka mówiona”, druk z „dużą czcionką”, film jako 
ekranizacja powieści), w pełni odwzorowując rynek wydawni-
czy. Elektroniczne katalogi bibliotek naukowych stanowią więc 
podstawę wyszukiwania informacji o tekstach, także literackich, 
dla czytelnika najważniejsze są jednak bazy danych, zwłaszcza 
bazy pełnotekstowe obecne jako Otwarte Zasoby w sieci. Oprócz 
licznych już bibliotek cyfrowych podkreślić trzeba znaczenie 
Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona, dzięki której od 2013 
roku możliwy jest dostęp do jej zbiorów. Polona od października 
2017 roku
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nie jest już tylko biblioteką cyfrową, ale również narzędziem do 
odkrywania zasobów na wiele sposobów. W szczególności po-
przez specjalnie tworzone kolekcje widoczne na stronie głównej, 
panel prasy przeszukiwanej wg kalendarza oraz panel instytucji, 
które po zarejestrowaniu mogą dodawać swoje zasoby do Polony. 
W tym momencie to: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego, Instytut Książki, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 
Biblioteka XX. Czartoryskich, Państwowe Muzeum Etnograficz-
ne. Większość z ponad 2,7 miliona cyfrowych zasobów Polony 
znajduje się domenie publicznej i jest w ten sposób oznaczona, 
obok pozostałych danych o źródle, datach powstania, autorze 
[…]. Biblioteka posiada możliwości dodawania notatek, tworze-
nia własnych kolekcji, zapisywania ich, to wszystko po założeniu 
konta. Samo pobieranie plików (w formatach JPG, danym XML 
lub paczki z ZIP z wieloma skanami) dostępne jest bez logowa-
nia. Po odnalezieniu obiektu, który nas interesuje, mamy do-
stępne również 3 widoki, podstawowy, wielu obrazów/stron lub 
z opisem i metadanymi10.

Czytelnik – pasjonat literatury pięknej, literaturoznawca czy 
student ma możliwość przeglądania pełnych tekstów online, 
w dogodnej dla siebie porze. Konieczność lektury powieści 
Malwina czyli Domyślność serca… Marii Wirtemberskiej lub obo-
wiązkowego dla polonistów poematu Dziewczę z Sącza Mieczy-
sława Romanowskiego niekoniecznie zmusza zatem do wizyty 
w bibliotece, co oczywiście może napawać pewną melancholią 
bibliofila łączącego przyjemność czytania z zachwytem nad ce-
chami fizycznymi książek: formą edytorską, ilustracją.

Książka jest także rzeczą, często niezwykle piękną, a więc 
stworzoną do materialnego użytku, takiegoż podziwiania. Kupu-
jemy je, gromadzimy, kolekcjonujemy nie tylko do czytania, ale 
żeby z nami i między nami były, ciesząc nas swoją urodą, cięża-
rem, fakturą, zapachem […]11.

W społeczeństwie informacyjnym jednak największe znacze-
nie ma czas zdobywania informacji.

Wśród specjalnych bibliotek naukowych olbrzymią rolę od-
grywa Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza, z po-
wołanymi oddziałami Witolda Gombrowicza, Włodzimierza 

10 Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona zawiera obecnie 3 038 396 obiek-
tów, w tym 237 552 książki. [dostęp 7.10.2019].

11 K. Koziołek: Czas lektury…, s. 172.
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Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej i Andrzeja Struga, a także 
Instytutem Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. Mu-
zeum Literatury zainicjowano w 1948 roku, gdy w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie zorganizowana została wystawa w 150. 
rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Kuratorem wystawy był 
Aleksander Semkowicz, bibliofil i autor prac o książkach Mickie-
wiczowskich. Muzeum powołane w 1950 roku dwa lata później 
rozpoczęło działalność, a 

Misją Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza jest groma-
dzenie i przechowywanie dóbr kultury, w tym zabytków i ma-
teriałów dokumentacyjnych w zakresie Literatury polskiej oraz 
najbliższego jej zaplecza historycznego i obyczajowego, a także 
upowszechnianie wartości literatury, nauki i kultury w oparciu 
o posiadane zbiory oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej 
i estetycznej, jak również prowadzenie działalności naukowej 
i edukacyjnej12.

W strukturze organizacyjnej oprócz biblioteki funkcjonuje 
Dział Dokumentacji Fotograficznej, Dział Rękopisów, Dział 
Sztuki oraz Pracownia Foniczna. W bibliotece znajdują się 
książki, czasopisma, stare druki, muzykalia, mapy, druki ulotne, 
plakaty oraz duży zespół wycinków prasowych z XIX i XX 
wieku. Głównym kierunkiem gromadzenia jest literatura polska 
XIX i XX wieku, zwłaszcza twórczość Adama Mickiewicza 
i pisarzy epoki romantyzmu. Mickiewicziana, a także druki 
dotyczące powstań narodowych, Wiosny Ludów, Wielkiej Emi-
gracji, stanowią najpoważniejszy w Polsce zbiór do badań nad 
Mickiewiczem i jego epoką. Bogato reprezentowana jest również 
literatura Młodej Polski, okresu międzywojnia oraz współczesna 
literatura krajowa i emigracyjna, reprezentowana przez książki 
zabytkowe – rzadkie i cenne egzemplarze lub kolekcje, opatrzone 
dedykacjami. Do najważniejszych kolekcji należą księgozbiory 
Juliana Tuwima, Melchiora Wańkowicza, Marii Dąbrowskiej, 
Kazimierza Wierzyńskiego, Leopolda Staffa, Zofii Nałkowskiej, 
Jerzego Andrzejewskiego. Oprócz licznych katalogów alfabetycz-
nych (hasła autorskie, geograficzne, chronologiczne) i przedmio-
towego, umożliwiających efektywne wyszukiwanie, prowadzone 
są kartoteki portretów, ilustratorów, dedykacji, proweniencji oraz 
introligatorów. Zbiory Muzeum Literatury dostępne są także 

12 Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. http//muzeumliteratury.pl 
[dostęp 18.03. 2019].
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w agencji fotograficznej East News, która umożliwia podgląd 
oraz zakup online. 

W wybranych księgarniach, a także bibliotekach naukowych 
i publicznych dostępna jest książka obcojęzyczna, mająca grono 
swoich czytelników. Książka niemieckojęzyczna promowana 
jest i rozpowszechniana dzięki działalności między innymi 
Instytutu Goethego, francuska dzięki organizacjom francuskim 
(BIEF – Bureau international de l’édition française) i polskim, 
przede wszystkim w mediatekach warszawskiego i krakowskiego 
oddziału Instytutu Francuskiego oraz w ośrodkach Alliance 
Française. Według interesujących badań Klaudii Maciągowskiej, 
większość polskich czytelników książki francuskiej (w ory-
ginale i tłumaczeniu) preferuje formę tradycyjną, papierową, 
a najczęściej wymieniani autorzy to Antoine de Saint-Exupéry 
i Michel Houellebecq, także Éric-Emmanuel Schmitt oraz Vic-
tor Hugo. W odpowiedziach na pytanie o preferowane tytuły 
respondenci wymieniali Małego Księcia, drugim popularnym 
tytułem był Mikołajek René Goscinny’ego i Jeana-Jacques’a
Sempégo13.

Biblioteki publiczne, „lokalne wrota do świata wiedzy”, oferują 
„podstawowe warunki konieczne dla kształcenia ustawicznego, 
samodzielnego podejmowania decyzji, rozwoju kulturalnego 
osób i grup społecznych […]”, a ich usługi są realizowane 
„w oparciu o zasadę równego dostępu dla wszystkich, nieza-
leżnie od wieku, rasy, płci, wyznania, narodowości, języka lub 
statusu społecznego […] fizycznie dostępne dla wszystkich…”. 
Zgodnie z wytycznymi wśród usług dla dzieci podkreślone jest 
znaczenie „stwarzania dzieciom radości czytania, zdobywania 
wiedzy i rozwijania wyobraźni […] wspierania procesu uczenia 
się czytania”. Należy organizować „imprezy dla dzieci, takie jak 
opowiadanie bajek […], zadbać o to, aby w krajach wielojęzycz-
nych książki i dokumenty audiowizualne udostępniać dzieciom 
w ich językach ojczystych (3.4.2, s. 42). Z kolei „Ludzie młodzi, 
znajdujący się gdzieś między okresem dzieciństwa a dorosłością 
[…], wymagają oferty dokumentów w różnej formie, będących 
wyrazem kultury młodzieżowej […], jak na przykład powieści 
popularne, serie wydawnicze, seriale telewizyjne, muzyka, ka-
sety video, czasopisma dla nastolatków, plakaty, gry kompute-

13 Zob. K. Maciągowska: Książka francuska w Polsce – dostępność i popu-
larność. Praca magisterska. Katowice 2018, s. 85–89.
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rowe, komiksy […]” (3.4.3, s. 43)14. Dorosłym natomiast należy 
zapewnić wsparcie w „czytaniu dla przyjemności” (3.4.4, s. 44). 

W zaprezentowanej strukturze zbiorów „typowej biblioteki 
publicznej”, a ich lista „nie jest wyczerpująca”, pierwsze miejsce 
zajmują utwory literackie i spoza literatury pięknej dla doro-
słych, młodzieży i dzieci, wskazane jest gromadzenie również 
materiałów w językach mniejszości etnicznych oraz materiałów 
w językach obcych (s. 66). W wykazie kryteriów gromadzenia 
zbiorów wymieniono „dopływ nowych tytułów i nowych ksią-
żek, szeroką gamę kategorii tekstów literackich oraz tematyki 
tekstów spoza literatury pięknej”(s. 67). Pojawia się również spe-
cyficzny zapis: „Adekwatność zbiorów do potrzeb społeczności 
lokalnej jest ważniejsza od wielkości kolekcji”. Wielkość zasobu 
to 1,5 do 2,5 książki na jednego mieszkańca, w bibliotekach 
o najmniejszym zasobie „materiały dla dzieci, literatura dla 
dorosłych i teksty nieliterackie mogą występować w równych 
częściach”, w większych udział książki niebeletrystycznej po-
winien „wykazywać tendencję zwyżkową” (s. 69). Podkreślanie 
rangi literatury pięknej i promowania jej czytelnictwa widoczne 
jest również w Manifeście bibliotek publicznych, między innymi 
jako imperatyw formułowany w jej misji, w punkcie pierwszym 
„Kształtowanie i wyrabianie nawyków czytelniczych dzieci od 
najmłodszych lat”, w punkcie dwunastym „Wspieranie i udział 
we wszystkich działaniach i programach literackich dla wszyst-
kich grup wiekowych, w razie potrzeby – inicjowanie takich 
działań […]” (s. 100), a „Zbiory i usługi nie mogą być przed-
miotem jakichkolwiek form nacisków cenzury ideologicznej, 
politycznej, religijnej ani gospodarczej”. (s. 99).

W bibliotekach publicznych w Polsce przyjęto zasadę, że 
gromadzona literatura piękna będzie stanowiła 60% struktury 
zasobu, w tym również literatura obcojęzyczna: teksty literackie 
w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim. W bi-
bliotekach górnośląskich niejednokrotnie odnaleźć można bo-
gatą reprezentację klasyki i współczesnej literatury niemieckiej. 
Ponadto wydzielone są na ogół biografistyka, literatura wojenna 
(obozowa), powieść historyczna, poezja i dramat, natomiast 
w oddziałach dla dzieci i młodzieży – literatura dla młodych 
odbiorców. Polityka gromadzenia zbiorów powinna wynikać 
z zainteresowań czytelniczych, zatem w dostrzeżonych przypad-

14 Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA-UNESCO. Oprac. 
P. Gill. Warszawa 2002, s. 19, 39 i nast.
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kach mody czytelniczej konieczny jest – ograniczany na rzecz 
kooperacji bibliotek – zakup wieloegzemplarzowy, na przykład 
w sytuacji, gdy na Sekretne życie drzew Petera Wohllebena na 
liście oczekujących w katalogu online Biblioteki Śląskiej zareje-
strowanych było czterdziestu dziewięciu chętnych. 

W oddziałach (czytelniach) dla dzieci i młodzieży, Mediatekach 
(„Abecadło”, „Planeta 11”) ważną formą działania jest promocja 
pięknie wydanej, bogato ilustrowanej książki dziecięcej, kształ-
tującej wrażliwość i poczucie piękna. Nierzadko bywa to książka 
z ilustracjami wybitnych polskich twórców, począwszy od Jana 
Marcina Szancera, obecnie Iwony Chmielewskiej, Józefa Wilko-
nia, będąca promocją artyzmu, wrażliwości na kształt i kolor, 
niekiedy, jak w stylistyce ilustracji Józefa Wilkonia, dowodząca 
jego interesującej koncepcji edukacji przez strach, nazwanej 
„wilkoniowaniem”15. Wśród form książek dla dzieci obecne są 
pięknie wydane baśnie, bajki, wiersze i wierszyki, opowiadania, 
a oferta usług i działania podejmowane w bibliotekach w celu 
promocji książki dziecięcej są bardzo intensywne, między innymi 
konkursy, spotkania autorskie, czytanie i opowiadanie bajek, 
drama, ponadto służą jej akcje czytelnicze (Noc z Andersenem) 
oraz festiwale, na przykład Festiwal Książki Dziecięcej Przecinek 
i Kropka16. Często stosowaną formą promocji za granicą jest 
wyjście bibliotekarza do miejsc obecności dziecka – na placach 
zabaw, w parkach (program „koszyk z książkami”)17.

15 Rozmowa z Józefem Wilkoniem. „Dezerterzy” TVP Kultura 8 grudnia 
2018 r. Zob. także D. Panek: Polscy ilustratorzy książek na przełomie XX i XXI 
wieku. Wybrane zagadnienia. Praca magisterska. Katowice 2019, s. 38–52. 

16 Zob. liczne publikacje redagowane przez K. Heską-Kwaśniewicz: Litera-
tura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 1. Red. K. Heska-Kwaśniewicz. 
Katowice 2008; Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2. Red.
K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice 2009; Literatura dla dzieci i młodzieży (1945–
1989). T. 3. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i K. Tałuć. Katowice 2013; Literatura 
dla dzieci i młodzieży. T. 4. Red. K. Heska-Kwaśniewicz i K. Tałuć. Katowice 
2014; Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5. Red. K. Tałuć. Katowice 2017. 
Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji. Red. K. Heska-Kwaś-
niewicz, I. Socha. Katowice 1996; Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych 
i szkodliwych. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, współpr. S. Gajownik. Katowice 
2012; Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro. Red. K. Heska-Kwaśniewicz,
I. Socha. Katowice 1998; a także M. Zając: Promocja książki dziecięcej. War-
szawa 2000; M. Gęborska: Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą. 
Warszawa 2018.

17 B. Woźniczka-Paruzel: Biblioteki dla dzieci w krajach Europy Zachodniej 
i w Polsce – porównania i refleksje. W: Biblioteki publiczne wobec Unii Europej-
skiej. Oprac. J. Krajewski, D. Sawicka. Toruń 2003, s. 47–61.
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W sieci bibliotek publicznych gromadzi się i udostępnia teksty 
literackie, obecne są one w oddziałach dla dzieci i młodzieży, 
oddziałach książki mówionej [OKM] oraz działach terapeutycz-
nych (na przykład Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny Biblio- 
teki Śląskiej). W ramach działalności bibliotek publicznych, 
zgodnie z paragrafem 82. UE organizowane są biblioteki szpi-
talne dla pacjentów oraz więzienne, w których realizowane są 
działania kompensacyjne, biblioterapeutyczne i resocjalizacyjne 
skierowane do osób znajdujących się w „niekorzystnej sytuacji”. 
Zbiory bibliotek szpitalnych to przede wszystkim powieść polska 
i obca, literatura religijna oraz prasa. W bibliotekach więzien-
nych tekst literacki jest podstawą kształtowania księgozbioru, 
a indywidualna i grupowa praca biblioterapeutyczna opiera się 
na wybranych tekstach literackich (często poetyckich), umożli-
wiających terapię i spełniających funkcję kompensacyjną.

W Krakowie – mieście literatury, w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej podjęto jedną z ciekawszych inicjatyw w bibliote-
karstwie publicznym. W 2012 roku, w funkcjonującej w WBP 
Artetece zorganizowano Wystawę Liberatury, będącą kontynua-
cją pracy propagatorskiej Katarzyny Bazarnik i Zenona Fajfera, 
twórców i głównych teoretyków liberatury. Wystawa jest prezen-
tacją książek niekonwencjonalnych, a jest to:

taki rodzaj pisarstwa, który zaprzęga w procesie twórczym arty-
sty nie tylko słowo, ale i nośniki słów, jakimi są materialne kom-
ponenty książki, rozumianej w najszerszym – także materialnym 
– znaczeniu, by w jego wyniku stworzyć odrębny i niepowtarzal-
ny tekst. Stąd pojęcie liberatury, która w rezultacie wolności (łac. 
liber) twórczej pisarza, uderza w konwencjonalną formę książki 
(łac. liber), jak i cały rynek wydawniczy, determinujący praktykę 
czytelniczą. Jest to jedyna tego typu, tak kompletna, stała wysta-
wa na świecie18. 

W Artetece zgromadzono dzieła pisarzy, między innymi Jamesa 
Joyce’a (zapis biegu myśli, strumienia świadomości), obecny jest 
Stéphane Mallarmé, symbolista i twórca kaligraficznej symfonii, 
Laurence Sterne z jego anarchistyczną autobiografią oraz dzieła 
współczesnych liberatów (Raymond Queneau, tajwańska poetka 

18 WBP Kraków. Arteteka. http://miastoliteratury.pl/miasto-literatury/
zycie-literackie/miejsca-literackie-w-krakowie/czytelnia-liberatury/ [dostęp 
28.03.2019]. Definicja „E-Liberatury” zob. A. Przybyszewska: E-Liberatura; 
Liberatura „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2007, t. 50, z. 1–2 (99–100), 
s. 247, 255–258.
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Hsia Yu, autorka przezroczystego Pink Noise, Mark Z. Danielew-
ski, twórca kolażowej powieści Hause of Leaves).

Promowanie czytelnictwa realizowane jest również w bibliote-
kach szkolnych i pedagogicznych.

Zgodnie z misją biblioteki szkolnej, kształtuje ona w uczniach 
umiejętność uczenia się przez całe życie, rozwija ich wyobraźnię, 
przygotowuje do roli odpowiedzialnych obywateli19. W Wytycz-
nych… zawarto również zapis na temat oferty:

Rozsądny zbiór materiałów książkowych powinien zawierać 10 
książek na ucznia […] przynajmniej 2500 odpowiednio dobranych 
i uaktualnionych pozycji […] przynajmniej 60% zbioru powinna 
stanowić literatura popularnonaukowa odnosząca się do progra-
mu nauczania […] powinna ponadto gromadzić materiały służące 
rekreacji, takie jak: popularne powieści, nagrania muzyczne, gry 
komputerowe, dyski laserowe, czasopisma i plakaty […].

s. 22

Zapis dotyczący obecności 60% literatury popularnonaukowej 
w zasobie biblioteki jest różny od standardów wypracowanych 
w polskim bibliotekarstwie szkolnym, w którym 60% stanowią 
teksty literackie.

W Wytycznych… zawarte są również uwagi na temat roli per-
sonelu biblioteki – bibliotekarza szkolnego, który „powinien być 
profesjonalnie wykształcony i dodatkowo posiadać kwalifikacje 
pedagogiczne” (s. 24), oraz licznej (nieobecnej, niestety, w pol-
skich bibliotekach szkolnych) kadry pomocniczej, techników, 
nauczycieli, wolontariuszy. Rolą bibliotekarza jest 

tworzyć sprzyjające warunki do rozrywki i nauki: atrakcyjne, za-
praszające i dostępne dla wszystkich, wolne od strachu i uprze-
dzeń. Każdy, kto pracuje w bibliotece szkolnej, powinien mieć 
dobre relacje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

s. 25–26

Bibliotekarz powinien także 

popularyzować czytelnictwo i promować literaturę dziecięcą, 
media i kulturę […] (s. 25), może zaprosić chętnych na głośne 
czytanie i opowiadanie bajek […] rozwijać u uczniów chęć czyta-
nia oraz organizować programy promujące wśród nich czytelni-
ctwo i zainteresowanie literaturą.

s. 35

19 Zob. Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA/UNESCO. Oprac. T.P. Saetre,
G. Willars. Warszawa 2003, s. 13.
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W bibliotekach szkolnych organizowanych jest wiele akcji 
i konkursów czytelniczych, poranki i wieczory poetyckie, sym-
pozja naukowe i tym podobne.

Biblioteki szkolne od kilku dziesięcioleci na świecie, w Polsce 
od początku XXI wieku, przekształcane są w szkolne centra 
informacji. Obecność tekstów literackich w zasobie bibliotek jest 
niezbędna ze względu na realizowanie programów nauczania; 
występują one jako lektura obowiązkowa i uzupełniająca oraz 
beletrystyka z wyodrębnioną na ogół powieścią młodzieżową, 
w tym dla dziewcząt, literaturą II wojny światowej lub wojenną 
(też obozową), powieścią historyczną, literaturą obcojęzyczną. 
Normatyw zakupu określa dostępność literatury obowiązkowej 
w ilości jeden egzemplarz na trzech uczniów, natomiast litera-
tury uzupełniającej jeden egzemplarz na pięciu uczniów20.

W sieci bibliotek pedagogicznych gromadzenie tekstów lite-
rackich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych bibliotek pedagogicznych, w którym punkt drugi 
stanowi, że do zadań bibliotek należy między innymi gromadze-
nie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie 
użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumen-
tów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów 
multimedialnych, obejmujących w szczególności: a) literaturę 
z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, b) publikacje naukowe 
i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramo-
wymi programami nauczania, c) literaturę piękną, a także teksty 
kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół21. Celem działalności bibliotek 
pedagogicznych (nauczycielskich) było zarówno w historii, jak 
i obecnie wspomaganie procesu nauczania, przede wszystkim 
zapewnienie dostępu do dokumentów niezbędnych w edukacji, 
w tym krytycznych wydań tekstów literackich.

W bibliotekarstwie od dawna wyzwaniem jest redagowanie 
relewantnej informacji treściowej dla dzieła literackiego. Po-
mimo systematycznie podejmowanych wysiłków opis treściowy 
(rzeczowy), zatem klasyfikowanie i katalogowanie przedmio-

20 Zob. B. Staniów: Biblioteka szkolna dzisiaj. Warszawa 2012; J. Andrze-
jewska: Bibliotekarstwo szkolne. T. 1–2. Warszawa 1996.

21 Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 
2013 r. w sprawie zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Dz.U. 
19 marca 2013 r., poz. 369. 
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towe, często jest tożsame z opisem katalogowym ich cech wy-
dawniczo-formalnych. Jadwiga Woźniak (J. Woźniak-Kasperek) 
stwierdza, że 

Ważnym zagadnieniem jest szerokość i szczegółowość kategoryzacji 
tekstów literackich. Szerokość jest, ogólnie biorąc, pytaniem o to, 
jakie kategorie informacji o tekście literackim powinny być odwzo-
rowane w jego charakterystyce. […] Uznawanie pewnych z nich za 
obowiązkowe, innych zaś za fakultatywne czy zbędne należy do 
sfery pragmatyki języka informacyjno-wyszukiwawczego […]22.

Jacek Wojciechowski zauważa natomiast, że 

W praktyce komunikacyjnej wysoce kłopotliwe okazuje się czę-
ste, a niekiedy wręcz nagminne, przenoszenie narzędzi i stylu od-
bioru z komunikacji czysto informacyjnej do nieinformacyjnej. 
W odbiorze informacji proces interpretacji […] pozostaje w mniej 
lub bardziej zaawansowanym związku z nadawczymi intencjami. 
Natomiast w nieinformacyjnej komunikacji artystycznej – zwłasz-
cza literackiej, lecz także filmowej (fabularnej) albo teatralnej – 
te relacje nie muszą być aż tak silne ani w pełni obligatoryjne 
[…]. Czytanie literatury polega na wzmożonym współkreowaniu 
przejmowanych treści w trybie dialogu z tekstem literackim […]23,

zatem budowanie informacji o tekście literackim w systemach 
informacyjno-wyszukiwawczych powinno być głębsze i wynikać 
z zastosowania dodatkowych kryteriów charakterystyki doku-
mentu.

Opracowanie książki literackiej nie jest satysfakcjonujące dla 
odbiorcy, a tym bardziej literaturoznawcy, poszukujących szcze-
gółowej informacji o jej treści, zatem wszystkich lub przynajmniej 
najistotniejszych poziomów narracji, stanowi bowiem najczęściej 
opis jej cech wydawniczo-formalnych. Opracowanie formalne 
wydawnictwa zwartego (kodeksu), z arkuszem pierwszym normy 
PN-82/N-01152 (obowiązującej od 1 stycznia 1984 roku) oraz 
arkuszem zmian A1/1997 roku zawiera opis oznaczenia odpo-
wiedzialności, odpis tytułu głównego (dodatku do tytułu, tytułu 
równoległego i inne), adresu wydawniczego i cech formalnych 
wydawnictwa zwartego (paginacja, materiały uzupełniające, 
format, seria). Opis starego druku, zgodnie z arkuszem ósmym 

22 J. Woźniak: Kategoryzacja. Studium z teorii języków informacyjno-wyszu-
kiwawczych. Warszawa 2000, s. 194.

23 J. Wojciechowski: Obszary wiedzy o bibliotekarstwie…, s. 118.
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przywołanej normy jest uzupełniany o dodatkowe elementy strefy 
adresu wydawniczego (miejsce druku, drukarnia, data druku), 
strefy opisu fizycznego oraz uwag. Opracowanie dokumentów 
dźwiękowych, między innymi nagrań tekstów literackich według 
arkusza siódmego normy, pozwala na opis bardziej szczegółowy 
w strefie tytułu i oznaczenia odpowiedzialności, między innymi 
włączenie danych o bohaterach literackich i nazwisk lektorów.

Opracowanie rzeczowe książki literackiej jest również reje-
strem jej cech formalnych, przede wszystkim informacji na temat 
gatunku literackiego. Zgodnie z zasadami najbardziej popularnej 
na świecie, obowiązującej w polskich bibliotekach publicznych 
i szkolnych po 1945 roku, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 
symbole identyfikujące gatunek literacki generowane są w dziale 
82., zgodnie z I zasadą rozbudowy równoległej. Od 1992 roku 
symbol literatury w poszczególnych językach generowany jest 
za pomocą poddziałów wspólnych języka, na przykład UKD 
821.162.1 to symbol literatury polskiej (821 to podstawa rozbu-
dowy równoległej, a =162.1 to język polski), natomiast symbol 
UKD 821.111 to symbol literatury angielskiej, gdyż =111 język 
angielski. Zgodnie z gramatyką UKD poddziały analityczne 
umożliwiają wprowadzenie informacji o gatunku literackim, na 
przykład 82-1 poezja, 82-2 dramat, 82-3 powieść, z możliwością 
wykorzystania symboli bardziej szczegółowych, na przykład 
82-311.1 powieść psychologiczna, 82-312.6 biografia, 82-343 
podania, baśnie, legendy, 82-93 literatura dziecięca. Poezja 
polska otrzyma zatem symbol 821.162.1-1, a autorstwo utworu 
poetyckiego katalogowane jest dzięki dołączeniu tak zwanego 
symbolu A/Z, zatem 821.162.1-1] Mickiewicz dla poezji Adama 
Mickiewicza. Opis uzupełniony być może o aspekt historyczny 
widoczny jako podział wspólny formy (091), przyjmując symbol 
UKD 821.162.1(091)-1]Mickiewicz.

W bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży literaturę 
piękną klasyfikuje się według następujących zasad: 1) w czterech 
poziomach według stopnia trudności (i wieku), na przykład 
Poziom IV Książki dla młodzieży (15–16 lat), 2) w działach 
gatunkowo-tematycznych według zawartości treściowej, na przy-
kład KZ Książki Zabawki; P Powieści; Prz Powieści przygodowe, 
kryminalne; Z Powieści i opowiadania przyrodnicze; PD Poezja 
Dramat; R Literatura religijna24.

24 Zob. Wykaz działów katalogu rzeczowego w bibliotekach publicznych dla 
dzieci i młodzieży. Oprac. G. Lewandowicz. Warszawa 1998.
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Zasoby biblioteczne tekstów literackich uporządkowane są we-
dług gatunku literackiego oraz układu alfabetycznego nazwisk 
autorów i ich dzieł, wyodrębnia się również literaturę obcoję-
zyczną, często umożliwiając jej szybkie wyszukiwanie dzięki 
wprowadzaniu dogodnej i satysfakcjonującej dla użytkowników 
zasady wolnego dostępu do półki.

W historii bibliotekarstwa odnotować można ciekawe ini-
cjatywy dotyczące szczegółowego opracowywania tekstów 
literackich, niekiedy wprowadzone są oryginalne zapisy dowo-
dzące parytetu: w systemie klasyfikacyjnym K. Clementa (1635) 
w dwóch działach głównych widnieje podział „Uczone niewia-
sty”: „Poeci, grammatycy (uczone niewiasty)” oraz „Medycyna 
(uczone niewiasty)”25. Jadwiga Woźniak-Kasperek przywołuje 
interesującą, niewykorzystywaną jednak powszechnie koncepcję 
R.S. Walkera (1958), który katalogowanie autorsko-tytułowe 
i opis pozostałych cech wydawniczych oraz formalnych uzupeł-
nił o dane dotyczące przedmiotu tekstu literackiego i tematyki 
utworu, wykorzystując formułę fasetową Shiyali Ramamrity 
Ranganathana, wybitnego indyjskiego matematyka i biblioteka-
rza, twórcy polihierarchicznego porządku w klasyfikowaniu do-
kumentów bibliotecznych – Klasyfikacji Dwukropkowej (Colon 
Classification). Na podstawie wzorca jego formuły fasetowej, 
złożonej z pięciu kategorii w porządku PMEST, przyjętej dla kla-
syfikowania dokumentów ze wszystkich dziedzin wiedzy Walker 
opracował znakomity projekt głębokiego klasyfikowania tekstów 
literatury pięknej w postaci formuły PM(PMEST) E(ST), gdzie P 
– katalogowanie autorsko-tytułowe; M – przedmiot dokumentu, 
tematyka utworu; E – typ tekstu (forma, gatunek); ST – autor 
według języka i okresu historycznego. Kategoria Materia (M), 
„zanurzona” w opis formalny dokumentu, pozwala na wprowa-
dzenie danych opracowania rzeczowego zgodnie z postacią M 
(PMEST), gdzie P oznacza postaci występujące w utworze; M 
– środowisko społeczne, zawodowe, kulturowe; E – temat, ideę 
przewodnią utworu; S – umiejscowienie geograficzne tekstu; T – 
umiejscowienie czasowe treści dokumentu. Propozycja Walkera 
umożliwia głęboki opis przede wszystkim powieści realistycznej. 
Szkoda zatem, że „Ze znanych bibliotek formułę Walkera stosuje 
lub co najmniej nawiązuje do niej Biblioteka Kongresu26.

25 J. Lelewel: Utrzymanie porządku, Systema. W: Bibliograficznych ksiąg 
dwoje…, s. 312.

26 J. Woźniak: Kategoryzacja…, s. 194.
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Shiyali Ramamrita Ranganathan, opracowując i udoskonala-
jąc swój system biblioteczny w latach 1933–1973, zaproponował 
formułę fasetową dla literatury w postaci 0, [P], [P2], [P3], [P4], 
w której jako zapis ognisk dla kategorii [P] wykorzystał izolaty 
języka, w spisie ognisk dla [P2] wprowadzał gatunki literackie: 
1 Poezja, 2 Dramat, 3 Beletrystyka (łącznie z krótkimi nowelami 
i literaturą fantastyczną), 4 Epistolografia, 5 Sztuka oratorska, 
6 Inne formy prozy, 7 Formy mieszane, w [P3] zastosował metodę 
chronologiczną (rok urodzenia autora, dla osób urodzonych po 
1800 roku ograniczył opis do jednego znaku, następnie stosował 
układ alfabetyczny), natomiast w [P4] tytuł utworu zapisany 
zgodnie z regułą gramatyki 00427. Symbol CC (KDR) dla poezji 
Adama Mickiewicza ma postać 0, 145, 1, L98, w którym (BC) 
0 literatura, [P] 145 język polski, [P2] 1 poezja, [P3] L98 rok 
urodzenia Mickiewicza28.

W Bibliotece Kongresu wykorzystywane są także symbole 
autorskie opracowane przez Charlesa Ammi Cuttera, odwzo-
rowywane w pewnym stopniu w symbolach klasyfikacyjnych 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, pozwalające na szczegó-
łowy opis wszystkich tytułów i kolejnych wydań dzieł autora 
(symbol autorski dla Adama Mickiewicza 55).

W językach haseł przedmiotowych i historycznych ka-
talogach przedmiotowych literaturę piękną uogólniano do 
opisu formy i gatunku. Martin Schrettinger, „pater Willibald 
ordinis Sancti Benedicti” i bibliotekarz królewskiej Biblioteki 
Nadwornej w Monachium pierwszej połowy XIX wieku29, jest 
autorem nowoczesnego, bardzo szczegółowego Realkatalogu, 
w którym przyjął zasadę „potęgowania dokładności katalogu”, 
zatem włączania do procesu opracowywania rzeczowego 
dokumentów wydawniczo i piśmienniczo niesamoistnych, 
artykułów i fragmentów. Realkatalog jest jednak dowodem 
na uogólnianie informacji o tekstach literackich: pomijano 
kolejne wydania książek i przekłady, a repliki, komentarze, 
recenzje i polemiki katalogowano w porządku haseł prezen-
towanych dzieł. Wśród dzieł literackich opracowywano tylko 
powieści i sztuki historyczne, poematy bohaterskie oraz wiersze 
dydaktyczne.

27 O. Ungurian: Teoria i praktyka klasyfikacji fasetowej S.R. Ranganathana. 
Warszawa 1975, s. 166.

28 Ibidem, s. 66.
29 Z. Żmigrodzki: Martin Schrettinger (1772–1851). Życie i dzieło. Katowice 

2004. 
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Adam Łysakowski, inicjator i twórca nowoczesnej formy kata-
logu przedmiotowego w Polsce, w opisie zasad dotyczących za-
sięgu katalogu „wyłączył od katalogowania” 1) teksty literackie, 
2) piśmiennictwo starsze, 3) piśmiennictwo popularne. Pisał: 

Teksty literackie, stanowiące literaturę »piękną« (beletrysty-
kę), tj. poezja, powieści, literatura rozrywkowa, ludowa, utwory 
dla dzieci i młodzieży, dostępne w katalogu alfabetycznym pod 
nazwiskiem autora, nie wchodzą w bibliotece naukowej do ka-
talogu przedmiotowego – nawet w wydaniach komentowanych 
[…] wyjątek stanowią utwory, które mają szersze, nie tylko litera-
ckie, lecz dokumentacyjne, znaczenie (biograficzne, historyczne, 
reportażowe, etnograficzne) i mogą zainteresować czytelnika po-
szukującego niebeletrystycznych materiałów30.

Obecnie na podstawie JHP BN opracowano Deskryptory BN, 
wśród których obecny jest Deskryptor formy/rodzaju/gatunku, 
umożliwiający katalogowanie przedmiotowe tekstów literackich.

Opracowanie zasobu bibliotecznego jest niezbędne do re-
alizacji procesu komunikacyjnego, a zatem udostępniania 
konkretnych dokumentów. Zasady udostępniania, przede 
wszystkim ochrona wolności czytania, zgodnie z Pięcioma 
prawami zasad bibliotekarstwa Michaela Gormana ważne były 
i są nadal, zwłaszcza w kontekście społeczeństwa informacyj-
nego („wiedzy”) i demokratyzacji. Zarządzanie zasobem i kadrą 
biblioteczną wymaga odpowiedzi na wiele pytań, wśród nich 
dotyczących ekonomii, polityki i obecności w infrastrukturze 
oraz w polityce państwa. Z zagadnieniami etyki bibliotekarskiej 
i informacyjnej łączy się obecnie wiele problemów, o czym przy 
okazji analizy zasług Martina Schrettingera OSB, „wielkiego za-
pomnianego w dziejach bibliotekarstwa”31, nadmienia Zbigniew
Żmigrodzki: 

Jeżeli przyjmuje się założenie, że staranny wybór bibliotekarza, 
który ma odpowiadać sformułowanym przez Schrettingera kry-
teriom, zapobiegnie wadliwemu funkcjonowaniu biblioteki, peł-
ne doń zaufanie ze strony zwierzchnictwa byłoby uzasadnione. 
Jednak w wielu przypadkach, nie tylko dawniej, ale i obecnie, 
kierowanie bibliotekami powierza się ustosunkowanym ignoran-

30 A. Łysakowski: Katalog przedmiotowy. Podręcznik. Warszawa 1946, s. 24.
31 Z. Żmigrodzki: Martina Schrettingera koncepcje rzeczowej charakterystyki 

dokumentów. W: Opracowanie rzeczowe zbiorów w dużych bibliotekach uniwer-
salnych. Red. K. Dąbrowska. Warszawa 1989, s. 51.



Anna Tokarska98

tom – na zasadzie sine cura. Niekiedy także w celu sprawowania 
przez nich ideologiczno-politycznego nadzoru nad gromadze-
niem i uzupełnianiem zbiorów32.

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych łączy się z trudnym 
problemem cenzury – wyłączania dokumentów z obiegu czy-
telniczego, selekcjonowania i przechowywania jako Prohibita. 
Cenzura w historii bibliotek łączyła się również z zakazem 
czytania tekstów literackich – znamiennym przykładem jest 
cenzura wprowadzona przez nestora zakonu włoskiego opactwa 
benedyktynów w XIV wieku, brata Jorge’a z Burgos dla II tomu 
Poetyki Arystotelesa w Imieniu róży Umberta Eco. Cenzura jed-
nak najczęściej wynikała (wynika) z uwarunkowań politycznych, 
wielu autorów nie było obecnych w przestrzeni literackiej po 
1945 roku – na rynku wydawniczym i w obiegu czytelniczym. 
Zgodnie z obowiązującym spisem książek wycofanych z polskich 
bibliotek publicznych, w 1951 roku wywieziono pod kontrolą do 
wyznaczonych papierni i zniszczono 2,5 tysiąca tytułów w kilku 
milionach egzemplarzy, w tym pięćset sześćdziesiąt dwie książki 
dla dzieci33. Zbigniew Żmigrodzki pisze:

Ten sposób unicestwienia polskiego słowa wywarł jeszcze 
gorsze wrażenie, niż palenie książek przez hitlerowców w roku 
1933 w Niemczech na ulicznych stosach. Taka publiczna śmierć 
książki była przynajmniej jawna i w ten sposób jakby bardziej 
honorowa34.

Wśród autorów wycofanych książek znaleźli się między in-
nymi Zofia Kossak-Szczucka, Aleksander Kamiński, Stanisław 
Jerzy Lec, Antoni Ossendowski, Teodor Jeske-Choiński, Jadwiga 
z Łobzowa, wszystkie tytuły Rudyarda Kiplinga, Karola Maya, 
Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy, Noc Bożego Na-
rodzenia i Dom wielki jak świat Ewy Szelburg-Zarembiny oraz 
Legendy Janiny Porazińskiej.

32 Z. Żmigrodzki: Martin Schrettinger (1772–1851). Życie i dzieło…,
s. 36.

33 Zob. [Cenzura PRL]. Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wyco-
faniu 1 X 1951 r. Wrocław 2002. Zob. także: E. Dąbrowicz: Zdezaktualizowa-
ne. Na marginesie „Wykazu książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 
1 X 1951 r.”. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013,
nr 1(19), s, 43–57.

34 Z. Żmigrodzki: Posłowie. W: [Cenzura w PRL] Wykaz książek…, Wrocław 
2002, s. 79.
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W latach stalinowskich, jak pisze Krystyna Heska-Kwaś-
niewicz, na indeksie znalazły się wszystkie książki Kornela 
Makuszyńskiego, a zakaz publikacji dotyczył również literatury 
dziecięcej, w tym Przygód Koziołka Matołka. Podczas plenum 
Zarządu Głównego ZLP w 1951 roku padły słowa, iż Maku-
szyński kształtował swe utwory, opierając się na „negacji walki 
klasowej”, i zarzucono mu, że 

Jako jeden z czynników odwracania uwagi dzieci od proble-
matyki społecznej występują głupawe wierszyczki o koziołkach
-matołkach, pełne bzdurnych, nieprawdopodobnych przygód, 
stanowiące objaśnienia do ilustracji – coś w rodzaju osławionych 
amerykańskich comics35.

Pierwszy stutysięczny nakład, jaki został wznowiony i ukazał 
się w 1957 roku, sprzedano w ciągu jednego dnia.

Obecnie cenzura, rozumiana jako selekcja tekstów literackich 
udostępnianych odbiorcy, dotyczy młodego czytelnika, zatem 
oddziałów dla dzieci i młodzieży w bibliotekach publicznych 
oraz bibliotek w szkole, w których zasady gromadzenia i profi-
lowania zbiorów są tożsame ze wstępną selekcją nabywania ze 
względu na kodeks etyki bibliotekarza. Nie kupuje się zatem i nie 
udostępnia literatury ocenianej jako „szkodliwa” lub jako „in-
formacja toksyczna”. Wiele konkretnych tytułów wymieniono 
w odpowiedziach na ankietę przeprowadzoną wśród biblioteka-
rzy wojewódzkich bibliotek publicznych, a dotyczącą znajomości 
zasad etyki zawodowej bibliotekarzy. Wyniki ankiety świadczą 
nie tylko o uwzględnianiu zasad etycznych w zawodzie, ale rów-
nież o znajomości tekstów literackich kanonu literatury polskiej 
i przekładów bestsellerowych powieści obcych. Niekiedy znajo-
mość tekstu wynika, być może, z jego ekranizacji: na pierwszym 
miejscu bowiem wskazano Pięćdziesiąt twarzy Grey’a Eriki 
Leny James, a ponadto Sto dwadzieścia dni Sodomy Donatiena 
Alphonse’a François de Sade’a, Jedenaście minut Paula Coelho, 
Pamiętniki wampirów Lisy Jane Smith, Dziennik nimfomanki 
Valérie Tasso, Kamasutra, Raz w roku w Skiroławkach Zbigniewa 
Nienackiego, Sztukę kochania Michaliny Wisłockiej, powieści 
i poradniki dotyczące seksu i życia erotycznego, „mroczne krymi-
nały”, „manga i niektóre komiksy”36. Wyniki badań skłaniają do 

35 K. Heska-Kwaśniewicz: Koziołka Matołka bój ze stalinizmem. „Tygodnik 
Powszechny” 2003, nr 33, s. 13.

36 K. Dobija: Etyczne aspekty pracy bibliotekarza (na przykładzie wojewódzkich 
bibliotek publicznych w Polsce). Praca magisterska. ISiIN UŚ 2019, s. 105–107.
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refleksji, ponieważ odpowiedzi uzyskane od stu trzech ankieto-
wanych bibliotekarzy dowodzą, że siedemdziesięciu pięciu z nich 
zdecydowanie wyklucza udostępnianie dzieł „nieodpowiednich” 
czytelnikom zbyt młodym, jednak trzy osoby przyznały, że w ich 
bibliotekach zdarza się to często, a dwadzieścia pięć osób, iż 
sporadycznie. Do lektury nieodpowiedniej dla młodzieży należą 
również, według bibliotekarzy, między innymi: Dzieje grzechu 
Stefana Żeromskiego, Zmory Emila Zegadłowicza, Wojna polsko-
ruska Doroty Masłowskiej, twórczość Manueli Gretkowskiej.

Według zapisów Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika 
informacji: „Podstawowymi wartościami moralnymi, określają-
cymi misję zawodu są ochrona wolności intelektualnej, prawa 
do swobodnego wyrażania myśli, prawa do swobodnego dostępu 
do wiedzy, informacji i kultury oraz przestrzeganie zasady neu-
tralności w sprawach ideologii, życia politycznego i religii. Bi-
bliotekarze i pracownicy informacji winni być osobami godnymi 
zaufania publicznego, ekspertami pośredniczącymi pomiędzy 
czytelnikami i użytkownikami informacji a zasobami piśmien-
niczymi i informacyjnymi, których użytkownicy ci potrzebują 
do realizacji swoich różnorodnych zadań i celów”37. Zgodnie 
z zasadami ogólnymi: „2. Bibliotekarze i pracownicy informacji 
mają za zadanie rozpoznawać, zaspokajać i rozwijać potrzeby 
informacyjne, edukacyjne, naukowe, kulturalne, estetyczne 
i rozrywkowe. Szczególną ich powinnością jest stwarzanie moż-
liwości swobodnego i powszechnego dostępu do narodowych 
i światowych zasobów informacyjnych oraz ochrona i transmisja 
społeczna dziedzictwa kultury i nauki. 3. Bibliotekarze i pra-
cownicy informacji przeciwstawiają się cenzurze i ograniczaniu 
dostępu do informacji, wiedzy i kultury, odwołując się do racjo-
nalności, zdrowego rozsądku i najlepszych wzorców profesjonal-
nych. 4. Biblioteki i ośrodki informacji są instytucjami zaufania 
społecznego, dla których naczelną dewizą jest dbałość o dobro 
publiczne we wszystkich kwestiach pozostających w ich gestii”38.

W części IV Bibliotekarze i pracownicy informacji wobec zaso-
bów bibliotecznych i informacyjnych „Szanują powierzone sobie 
zasoby. Nie ograniczając dostępu do nich, dążą do racjonalnego 
zachowania i ochrony zasobów bibliotecznych i informacyjnych 
[…] 2. Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą dążą do zapewnienia 

37 Zob. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. Warszawa 2005, 
s. 3.

38 Zob. ibidem, s. 6–7.
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najwyższej jakości wykorzystywanych lub tworzonych przez 
siebie systemów i serwisów informacyjnych. 3. Dostosowują 
zasoby biblioteczne i informacyjne własnej instytucji do po-
trzeb publiczności i środowiska, dbając o stosowny standard 
merytoryczny i stałą ich aktualizację. W zakresie doboru i se-
lekcji zasobów przestrzegają reguł bezstronności, obiektywnego 
a kompetentnego wartościowania, informując użytkowników 
o przyjętych zasadach kształtowania zasobów. 4. Mając świa-
domość, że nie wszystkie materiały biblioteczne i informacyjne 
są jednakowej wartości, starają się poznać różne sposoby ich 
oceny, zwracając uwagę na opinię krytyki naukowej i literackiej. 
Przy doborze i opracowaniu zbiorów kierują się przede wszyst-
kim potrzebami użytkowników i zasadą udzielania priorytetu 
materiałom najwyższej jakości […] oceniając i udostępniając, 
przeciwstawiają się wszelkim przejawom dyskryminacji i zacho-
wują bezstronność; starają się stosować takie narzędzia charakte-
rystyki dokumentów i organizacji ich zbiorów, które wykluczają 
uprzedzanie użytkownika do konkretnych tekstów lub źródeł. 6. 
Jeśli materiały biblioteczne lub źródła informacyjne ze względu 
na ich rzadkość, cenność, poufność lub szkodliwość społeczną 
są wyłączone z powszechnego udostępniania, informują użyt-
kowników o fakcie ich posiadania i ogłaszają zasady, na jakich 
można z nich skorzystać”39.

Profilowanie zasobu z zakresu literatury pięknej łączy się zatem 
z kompetencjami, przygotowaniem do zawodu i znajomością 
tekstów literackich, a ich odbiór przez czytelnika pośrednio z wi-
zerunkiem bibliotekarza. Czytelnik obecnie jest użytkownikiem 
informacji, przyjmując najczęściej rolę prosumenta, wyznaczają-
cego kierunki rozwoju form informacji z zakresu humanistyki, 
w tym współczesnej literatury pięknej.

Martin Schrettinger podkreślał, że funkcji bibliotekarza nie 
powinien pełnić filolog. Pisał: 

Należy wybrać z wielką ostrożnością kandydata na biblioteka-
rza, który obok wysokiego stopnia ogólnego wyksztalcenia lite-
rackiego [w rozumieniu naukowego – A.T.] opanował teoretyczną 
wiedzę o bibliotece, nie jest uczonym ani literatem z zawodu, 
którego moralność, mądrość i humanitaryzm uznane są przez 
opinię publiczną […]. Prawdziwy bibliotekarz powinien z jedna-
kowym zamiłowaniem objąć cały obszar nauk; nie może prefero-
wać żadnej dziedziny; całą swą siłę umysłową i czas, z wyjątkiem 

39 Zob. ibidem, s. 12–14.
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niezbędnych do utrzymania zdrowia godzin odpoczynku, rezyg-
nując całkowicie z prywatnych prac literackich, ma poświęcić 
opracowaniu biblioteki i jej prowadzeniu […] nie nadaje się na 
bibliotekarza wykształcony uczony – specjalista ani renomowany 
pisarz. […] Czy można się spodziewać, że oprą się pokusie włas-
nych prac, aby przygotowywać katalogi dla ogólnego pożytku? 
Czy ktoś taki będzie mógł się zdecydować tylko na ciągłe goto-
wanie dla wszystkich, nie siadając razem z nimi do stołu?40

W historii bibliotekarstwa odnajdziemy wiele dowodów 
świadczących o tym, że wybitni pisarze w Polce i za granicą 
podejmowali pracę w bibliotekach, najczęściej naukowych. 
Z pewnością odnosili sukcesy bibliotekarskie, ale niewątpliwą 
sławę przyniosły im dokonania literackie i twórczość, która 
najprawdopodobniej w jakimś stopniu wynikała z „buszowania” 
w zasobie bibliotecznym. Wielu ludzi kultury, pisarzy i poetów 
pracowało jako bibliotekarze bądź wolontariusze w bibliotekach, 
podejmowali się opracowywania kwerend bibliograficznych (na 
przykład Zbigniew Herbert). Stefan Żeromski był pomocnikiem 
bibliotekarza w Bibliotece Ordynacji Zamojskich w Warszawie, 
natomiast jako bibliotekarz pracował w Muzeum Narodowym 
Polskim w Rapperswilu, Adam Mickiewicz – w paryskiej Bi-
bliotece Arsenału, Julian Przyboś w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich we Lwowie, w bibliotece pracowała także Maria 
Kownacka. Bibliotekarzami byli bracia Grimm, Marcel Proust, 
Anatole France, Johann Wolfgang Goethe, Jorge Luis Borges.

Współczesny wizerunek bibliotekarza to najczęściej kompeten-
tny, pełen pasji i kreatywności absolwent kierunku informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo, według analizowanych ogłoszeń 
zatrudniany między innymi na stanowiskach: menadżer baz 
danych (administrator bazy rekordów), broker informacji (in-
fobroker), informator dziedzinowy (bibliotekarz dziedzinowy), 
specjalista informacji elektronicznej (dokumentów elektronicz-
nych), redaktor baz danych (kataloger, klasyfikator), digitalizator 
(specjalista do spraw cyfryzacji), specjalista do spraw bibliome-
trii. Opracowany na podstawie oczekiwań pracodawców w ogło-
szeniach i ofertach pracy Uniwersalny Model Kompetencji do-

40 M. Schrettinger: Handbuch der Bibliothek-Wissenschaft , besonders zum 
Gebrauche der Nicht-Bibliothekare, welche ihre Privat-Büchersammlungen selbst 
einrichten wollen: auch als Leitfaden zu Vorlesungen über die Bibliothek-Wis-
senschaft zu gebrauchen. Wien 1834, s. 150–154. Za: Z. Żmigrodzki: Martin 
Schrettinger (1772–1851). Życie i dzieło…, s. 35–36.
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wodzi, że zadania, jakie wykonują pracownicy bibliotek, można 
uporządkować w czterech kategoriach: społeczne, osobiste, 
menedżerskie oraz zawodowe. Wśród oczekiwań formułowanych 
w ofertach pracy sporadycznie widnieje „znajomość literatury”41, 
ale często akcentowana bywa oczekiwana umiejętność pracy 
z dziećmi i młodzieżą. Ta kultura spotkania jest zgodna z wizją 
Ranganathana, który uważał, że bibliotekarz nie jest „reader’s 
advisory service” – doradcą42 może być tylko „a companion to 
the reader”, co precyzuje jako „towarzysz w podróży do wyty-
czonego przez czytelnika celu”.

Jeśli tym celem jest literatura piękna, to z „łąki Seneki” na-
leży wybrać literaturę dobrą, a „dobra literatura to taka, która 
daje nam język do mówienia o rzeczach, których nie umiemy 
nazwać i określić”43. Ryszard Koziołek, rekomendując ponadto 
nową-starą biografię Dvořáka44, ocenia, że w prosty sposób 
prezentuje coś trudnego, nowego, interesująco przedstawia życie 
kompozytora i jego muzykę, ale przede wszystkim proces twór-
czy. Kontynuując tę myśl pisze: 

[…] Josef Škvorecki nie napisał jednak beletryzowanej biografii 
Dvořáka, ale porywającą opowieść o tworzeniu, graniu, słucha-
niu i rozumieniu muzyki. Ten znakomity prozaik ma do tego 
zadania świetne przygotowanie jako muzyk i doskonały znawca 
czeskiej i amerykańskiej kultury muzycznej. Książka ma fanta-
styczne tempo, mieni się rozmaitymi stylami, wprowadza groma-
dę niezwykłych i ekscentrycznych postaci, ale przede wszystkim 
udowadnia, że o muzyce można mówić nie tylko specjalistycz-
nym żargonem albo za pomocą westchnień i przymiotników45.

Na marginesie: opis rzeczowy tej publikacji w katalogach biblio-
tek wygląda skromnie i najpewniej, według opinii czytelników, 
nie prezentuje relewantnej analizy treści: jako katalogowanie 

41 M. Karwowski: Profil kompetencyjny bibliotekarza XXI wieku w świetle 
monitoringu rynku pracy. W: Multibibliotekarstwo. Red. M. Wojciechowska. 
Warszawa 2018, s. 65.

42 S.R. Ranganathan: Reference service. Bombay 1961, s. 128.
43 Rozmowa Barbary Schabowskiej-Maszendy z prof. Ryszardem Kozioł-

kiem i reżyserem Piotrem Cieplakiem w Międzynarodowym Dniu Teatru. Pe-
gaz TVP Kultura, 27.03.2019 r. (godz. 22.00–22.45).

44 Zob. J. Škvorecký: Scherzo capriccioso: wesoła fantazja na temat Dvořáka. 
Przeł. A.S. Jagodziński. Wrocław 2016. 

45 Co czytają naukowcy. Oprac. A. Niewdana. „Gazeta Uniwersytecka Mie-
sięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2019, nr 7 (267), s. 10.
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przedmiotowe 1. Dvořák, Antonín (1841–1904); 2. 1801–1900; 
3. Kompozytorzy czescy; 4. Stany Zjednoczone (USA); 5. Powieść 
biograficzna, natomiast jako klasyfikowanie według UKD 1/ 
821.162.3-3; 2/ 929-052(437.3)”18”; 3/ 929-052(437.3)”19”.

Niezależnie jednak od postaci książki literackiej – kodeksowej 
i tradycyjnej czy elektronicznej, dostępnej w przestrzeni wirtu-
alnej, spełnia zadania estetyczne, artystyczne, bo „dobrze się 
myśli literaturą”46, a 

Czytać należy intensywnie. Czasami powinieneś czytać z in-
tensywnością większą od tej, z jaką pisano tekst, który czytasz. 
Czytać należy gorliwie, z pasją, z uwagą i bezlitośnie. […] czy-
taj rozumnie: każde słowo, jedno po drugim, tam i z powrotem, 
wsłuchując się w książkę, wypatrując śladów, które prowadzą 
w gąszcz, uważając na tajemnicze sygnały, które sam autor mógł 
przeoczyć […]. Czytać trzeba elegancko, wielkodusznie. Czytać 
należy tak, jakbyś w celi śmierci czytał ostatnią książkę, którą 
ci przyniósł strażnik więzienny. Czytać trzeba na śmierć i życie, 
bo to jest największy ludzki dar. Pomyśl: tylko człowiek umie 
czytać47.

Biblioteka natomiast – czyli model Wszechświata, „jak chce 
tego Borges”, jest skarbnicą wiedzy, „lecznicą duszy”, mapą 
krain, a częścią tego Wszechświata, piękną częścią, jest litera-
tura, teksty literackie. W odróżnieniu od innych typów książki 
wzruszają, zmuszają do refleksji i różnych odczytywań, wzra-
stają z nami (fenomen Małego Księcia, Ani z Zielonego Wzgórza, 
utworów poetyckich, dramatu), nawet jeśli pojawia się ich nowa 
postać – ekranizacja, wybitny lub przeciętny obraz tekstu będący 
tylko jedną z możliwych interpretacji autorskich.

Współcześnie biblioteka „To już nie jest pomieszczenie z pół-
kami zawierającymi książki, ale zbiór książek i nade wszystko 
– sytuacja czytelnicza. Obraz biblioteki wnosi znaczenie ładu 
i stałości, w świecie zmiennej niepewności, jaką zdaje się być 
domena współczesności”48, biblioteka jest dziś „trzecim miej-
scem”. Umberto Eco, wysoko oceniając wolny dostęp do półki 
i swobodne wyszukiwanie książek, pisze, że biblioteka wówczas 
„staje się przygodą”, prognozuje:

46 R. Koziołek: Dobrze się myśli literaturą. Katowice 2016.
47 S. Márai: O czytaniu. W: Idem: Księga ziół. Przeł. F. Netz. Warszawa 

2018, s. 40.
48 W. Próchnicki: Homo legens. W: Biblioteki i książki w literaturze. Red.

K. Bednarska-Ruszajowa. Kraków 1998, s. 150–151.
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Jestem przekonany, że biblioteka będzie coraz bardziej na mia-
rę człowieka, ale że, aby być na miarę człowieka, musi być rów-
nież na miarę maszyny, od fotokopiarki do czytnika […]. Tak 
więc jeśli biblioteka jest, jak chce tego Borges, modelem wszech-
świata, staramy się uczynić z niej wszechświat na miarę człowie-
ka, a przypominam, że biblioteka na miarę człowieka to znaczy 
także biblioteka radosna, zapewniająca możliwość wypicia kawy 
ze śmietanką […] a zatem biblioteka, do której chodzi się chęt-
nie i która przeobrazi się stopniowo w wielką machinę spędzania 
wolnego czasu […]49.

Proporcje obecności w przestrzeni czytelniczej (zatem również 
bibliotecznej) i zakres książki literackiej ulegają zmianie, sama 
jej postać fizyczna, droga i czas docierania do czytelnika stają się 
krótsze i coraz bardziej różnorodne, nie zmieniają się natomiast 
jej rola i znaczenie dla publiczności czytającej, pomimo dyskusji 
na temat przewidywanej śmierci książki50. W zasobach bibliotek 
współczesnych, także prywatnych i domowych, choć często 
zdominowanych potrzebami informacyjnymi i edukacyjnymi, 
zawsze będzie obecna książka literacka, wywołująca wzruszenie, 
silne odczucia emocjonalne, wrażenia estetyczne, umożliwiająca 
dialog z czytelnikiem. Shiyali Ramamrita Ranganathan, znako-
mity bibliotekarz i twórca zasad udostępniania zbiorów w latach 
trzydziestych XX wieku pisał:

Czytelnicy miłują świat książek. I nawzajem, książki kochają 
czytelników. Ale te dwa światy nie zawsze umieją dojść do po-
rozumienia. Aby ułatwić kontakt między nimi, a czasem nawet 
w ogóle go umożliwić, potrzebny jest bibliotekarz. Każdy czy-
telnik pragnie swojej książki. I nawzajem, każda książka pożąda 
swego czytelnika. Ale może się zdarzyć, że nie będą umieli się 
nawzajem odnaleźć. Aby mogli się spotkać, niezbędny może być 
bibliotekarz […]51.

49 U. Eco: O bibliotece. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 2007, s. 31,
41, 47.

50 Zob. U. Eco, J.C. Carriere: Nie myśl, że książki znikną. Przeł. J. Kortas. 
Warszawa 2010.

51 S.R. Ranganathan: Reference service…, s. 133. Zob. M. Filipczak: Polu-
bić klasyków – Ranganathan o pracownikach informacji bibliotecznej i nauko-
wej. EBIB 2005, nr 5(66). 
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(na podstawie wybranych 
portali czytelniczych)

W polskich badaniach czytelnictwa problematyka obecności 
oraz recepcji tekstu w formie cyfrowej została poruszona między 
innymi w opracowaniach z 2006 roku. Z inicjatywy Instytutu 
Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej analizowano wów-
czas polskojęzyczne zasoby sieciowe pod kątem relacji między 
użytkownikiem Internetu a czytelnictwem. Interesowano się 
na przykład zagadnieniami dotyczącymi: pobierania tekstów, 
w tym książek, z sieci; sieciowych źródeł informacji o książkach. 
Wyniki tych badań, w tym omówienie problemów, z jakimi się 
wiązało się ich prowadzenie, przedstawiono w później w książce 
Czytanie, kupowanie, surfowanie. Społeczny zasięg książki w Pol-
sce w 2006 roku1. Większość trudności w badaniu czytelnictwa 
w sieci, począwszy od wyboru narzędzi i metod badawczych, 
przez wyznaczenie zakresu, na przykład chronologicznego, po 
interpretację wynika przede wszystkim z cech ontologicznych 
cyberprzestrzeni2. Jej specyficzna „nieuchwytność” ma bowiem 
źródło w interaktywności, multimedialności oraz hipertekstowo-

1 Czytanie, kupowanie, surfowanie. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 
roku. Red. G. Straus. Warszawa 2006.

2 Zob. P. Sienkiewicz: Ontologia cyberprzestrzeni. „Zeszyty Naukowe War-
szawskiej Wyższej Szkoły Informatyki” 2015, nr 13, vol. 9, s. 89–102.
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ści. Z kolei zjawiska remediacji i konwergencji, uwarunkowane 
rozwojem cyberprzestrzeni i technologii cyfrowej, dokonują 
metamorfozy nie tylko przestrzeni i sposobów komunikowania 
się ludzi między sobą, lecz także zmieniają stosunek do książki, 
czy szerzej: drukowanego tekstu, zmieniają praktyki kulturowe, 
co ostatecznie wpływa na recepcję komunikatu tekstowego3.

Jednym z przejawów nowych zachowań powstałych w wyniku 
rozwoju socjosfery jest krytyka nieprofesjonalna, przybierająca 
różne formy, między innymi aktywności na portalach czytelni-
czych4. Wypowiedzi współtworzone przez użytkowników sieci, 
w niewielkim stopniu przystające do reguł rządzących krytyką 
profesjonalną, stanowią coraz popularniejsze źródło informacji 
o książkach, autorach, trendach w czytelnictwie. Portal lubimy 
czytac.pl we współpracy z Polską Izbą Książki przeprowadził 
już dwie edycje badań w ramach projektu W sieci o książkach. 
Z ostatniego raportu wynika, że w 2017 roku w porównaniu 
z poprzednim rokiem czytelnicy chętniej poszukiwali informa-
cji o konkretnych książkach w sieci, korzystając z portali oraz 
blogów/vlogów książkowych. Pomijając własne zainteresowania, 
to właśnie opinie osób zamieszczających w Internecie recenzje 
mogły najszybciej przekonać czytelników do sięgnięcia po 
daną pozycję (69,4% badanych kieruje się przy wyborze reko-
mendacjami pochodzącymi z sieci)5. Warto też nadmienić, że 
badania Biblioteki Narodowej także wskazują zależności między 
poziomem czytelnictwa, przede wszystkim liczbą przeczytanych 
w ciągu roku książek i preferowanymi źródłami wiadomości. 

3 Jedną z najnowszych publikacji, której autorzy podejmują w szerokim 
zakresie problematykę czytania społecznościowego (social reading online), 
omawiając między innymi rolę mediów społecznościowych w kształtowa-
niu praktyk czytelniczych, jest J-A. Cordón-García, J. Alonso-Arévalo, 
R. Gómez-Díaz, D. Linder: Social Reading: Platforms, Applications, Clouds and 
Tags. Oxford 2013.

4 O krytyce nieprofesjonalnej zob. A. Skrendo: Nieprofesjonalne świade-
ctwa lektury. W: Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89. Red. 
A. Werner, T. Żukowski. Warszawa 2013, s. 190–211; J. Zając: Nowe per-
spektywy w badaniach nad recepcją – przypadek portalu lubimyczytać.pl. W: 
Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości. Red. P. Bogalecki, 
J. Zając. Katowice 2017, s. 85–112.

5 W sieci o książkach – wyniki ankiety 2017. http://lubimyczytac.pl/
aktualnosci/8713/w-sieci-o-ksiazkach-2017---wyniki-ankiety [dostęp: 14.02. 
2019] Zob. też M. Tomsia: Raport Instytutu Monitorowania Mediów: Co 
czyta Facebook, czyli książki w social mediach. http://www.proto.pl/aktu
alnosci/raport-imm-co-czyta-facebook-czyli-ksiazki-w-social-mediach [dostęp: 
14.02.2019].
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Okazuje się, iż najchętniej czytają osoby, które czerpią informa-
cje o otaczającym ich świecie z tekstów online (37% badanych), 
podczas gdy osoby nieczytające częściej wybierają radio i telewi-
zję (55%)6. Według badań zebranych podczas projektu W sieci 
o książkach miejscem będącym źródłem wiedzy o książkach, 
w tym rekomendacji, najczęściej odwiedzanym przez badanych 
są internetowe portale czytelnicze (87% badanych). Na kolejnych 
miejscach znalazły się księgarnie internetowe (71,2%), blogi/
vlogi książkowe (56,2%) i Facebook (46,4%). Badacze Biblioteki 
Narodowej w Stanie czytelnictwa w Polsce w 2017 roku piszą 
w części poświęconej roli książki w interakcjach społecznych, że 
„najpopularniejszą wśród czytelników książek formą interakcji 
jest rozmawianie o książkach oraz udzielanie rekomendacji lek-
turowych […] 42% czyta dotyczące książek artykuły, recenzje 
lub wpisy w prasie albo w internecie”7. Autorzy raportu BN, 
inaczej niż osoby piszące pracę W sieci o książkach – wyniki 
ankiety 2017, interpretują wyniki dotyczące wskazywanej przez 
badanych funkcji Internetu: 

Internet jest przede wszystkim narzędziem służącym komuni-
kacji, w drugiej kolejności rezerwuarem treści, a dopiero w trze-
ciej – przestrzenią, w której manifestuje się swoją podmiotowość, 
biorąc udział w dyskusjach o książkach, filmach, muzyce i sztu-
kach teatralnych. Nigdy lub prawie nigdy nie wypowiadało się na 
te tematy 72% badanych. Także czytelnicy książek w tej dziedzi-
nie zazwyczaj nie zabierają głosu w sieci (66%)8.

Jeżeli przeczytamy dane o źródłach rekomendacji, to Internet 
znalazł się na czwartym miejscu po: opiniach znajomych, ro-
dziny, osobistym kontakcie z książką, bibliotekarzach: 

[…] czytelnicy chętnie korzystają z opinii innych czytelników – 
czy to upublicznionych w Internecie w formie recenzji książek, 
blogów, vlogów i wpisów, czy też w postaci rankingów sprzeda-
ży i list bestsellerów, które również można traktować jak rodzaj 
pozytywnej opinii innych czytelników, tyle że wyrażonej przez 
zakup”9.

6 Zob. I. Koryś, D. Michalak, Z. Zasacka, R. Chymkowski: Stan czytelni-
ctwa w Polsce w 2017 roku. Warszawa 2018, s. 23.

7 Ibidem s, 31.
8 Ibidem, s. 40.
9 Ibidem, s. 59.
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Różnice między cytowanymi badaniami mogą wynikać z wielu 
czynników, między innymi doboru próby badawczej, ale oby-
dwa raporty wskazują Internet jako źródło informacji o książce 
i przestrzeń interakcji zarówno między tekstem i czytelnikiem, 
jak i między samymi czytelnikami, o czym pisał na przykład 
Marcin Roszkowski: 

[…] Serwis społeczny dla czytelników to typ serwisu społeczne-
go, którego celem jest integracja użytkowników zainteresowa-
nych wymianą informacji wpisujących się w kontekst doświad-
czeń czytelniczych. Z punktu widzenia integracji na poziomie 
społecznym są to narzędzia pozwalające na tworzenie mikrospo-
łeczności internautów o wspólnych zainteresowaniach. Integracja 
i partycypacja na poziomie technicznym to możliwość tworzenia 
i współtworzenia opisów publikacji (w tym tagowanie), dodawa-
nia recenzji, tworzenia bazy cytatów, oceniania publikacji itp. we 
współdzielonej przestrzeni sieciowej10.

Autorka, mając na uwadze przytoczone wyniki, ale także 
będąc świadoma wszelkich ograniczeń wynikających z badań 
cyberprzestrzeni, postanowiła sprawdzić za pomocą narzędzi 
statystycznych oraz analizy treści, jakie utwory Zofii Kossak 
czytają użytkownicy Internetu i jakie ślady lektury tych tekstów 
rejestruje przestrzeń krytyki nieprofesjonalnej. Wybór autorki był 
podyktowany pięćdziesiątą rocznicą śmierci pisarki, obchodzoną 
w 2018 roku, co stało się też pretekstem do wznowień wydań 
jej powieści11. Badania przeprowadzono w maju 2018 roku oraz 
w lutym 2019 roku. Porównanie uzyskanych wyników z ob-
serwacji wskazało na niewielkie różnice, zwłaszcza w danych 
ilościowych, dlatego postanowiono w tekście przywołać wyniki 
tylko ostatniego badania. Rozważania prowadzone w tekście nie 
mają charakteru wszechstronnej analizy, lecz raczej rejestracji 
wybranych danych, która może stanowić w przyszłości wstęp do 
badań o szerszym zakresie na temat recepcji twórczości litera-
ckiej polskich pisarzy w Internecie. Materiał egzemplifikacyjny 

10 M. Roszkowski: Wykorzystanie technologii informacyjnych do gromadze-
nia i analizy danych ze społecznego serwisu Lubimy Czytać. W: LaTeI: Z badań 
nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii. 
Red. G. Gmiterek, M. Ochmański, M. Roszkowski. Warszawa 2015, s. 147.

11 Wznowienia książek Zofii Kossak, a także nowe edycje tekstów tej pi-
sarki znalazły się między innymi w repertuarze wydawnictw PAX, LTW Ło-
mianki i Fundacji Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej.
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zaczerpnięto z portali czytelniczych: BiblioNETka12, Lubimy 
Czytać13, Na Kanapie14, ponieważ mają one dużą liczbę aktyw-
nych użytkowników. 

Analiza ilościowa 

W BiblioNETce zarejestrowano 40 tytułów książek przy na-
zwisku Zofia Kossak. Są to pojedyncze utwory wydane w zwartej 
formie. Oprócz tego w bazie umieszczono 3 antologie zawiera-
jące teksty Kossak, 1 pozycję współautorską – Troję Północy, 
napisaną razem z Zygmuntem Szatkowskim15. Rozkład liczby 
ocen dla poszczególnych tytułów zawarto w tabeli 1.

Tabela 1
Liczba ocen przypadająca na poszczególne tytuły książek Zofii Kossak 

w portalu BiblioNETka

Tytuł książki Liczba ocen

1 2

Krzyżowcy 377
Król trędowaty 254
Bez oręża 204
Bursztyny 115
Błogosławiona wina 89
Pożoga 88

12 BiblioNETka utworzona została w 2001 roku, a od 2003 roku zaczęła 
funkcjonować jako stała witryna. W odświeżonej wersji serwis uruchomiono 
w 2009 roku. Obecnie jest własnością spółki Ravelo Sp. z o.o. wchodzącej 
w skład Grupy Wydawniczej PWN.

13 Pomysłodawcą serwisu jest Grzegorz Nyga, który w 2008 roku wstępnie 
określił jego koncepcję. Pod koniec 2008 roku wspólnie z Marcinem Szajdą 
zdecydowali się na rozpoczęcie pracy nad projektowaniem serwicu. Rozpoczy-
nając swoją działalność pod koniec 2008 roku, Lubimy Czytać pl. stał się po 
BiblioNETce i Nakanapie.pl. trzecim polskojęzycznym portalem skupiającym 
miłośników książki. W 2011 roku serwis został sprzedany funduszowi Spee-
dUp Venture Capital Group z siedzibą w Poznaniu. Niedługo po tym został 
odsprzedany. Nowymi właścicielami zostali Izabela Sadowska, Anna Misztak 
i Bartosz Kosicki, będący właścicielami Lubimyczytać Sp. z o.o. Prezesem za-
rządu Lubimyczytać Sp. z o.o. jest Izabela Sadowska. 

14 Serwis Na Kanapie powstał w 2006 roku i, zgodnie z informacją w Re-
gulaminie, należy do ENSWARE Kamil Załęski.

15 W spisie umieszczono także pozycję Jana Dobraczyńskiego: Listy do Zo-
fii Kossak. 
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1 2

Przymierze 68

Szaleńcy Boży 47

Z otchłani 46

Legnickie pole; Dziedzictwo 34

Złota wolność 33

Wspomnienia z Kornwalii 1947–1957 29

Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata 27

Suknia Dejaniry 22

Gród na jeziorem 20

Trembowla 19

Puszkarz Orbano 18

Rok polski. Obyczaj i wiara,
Z miłości

13

Troja Północy 10

Topsy i Lupus 9

Gość oczekiwany, 
Nieznany kraj

8

Pątniczym szlakiem,
Warna

6

Antologia literatury lagrów i łagrów,
Błogosławiony Jan Sarkander ze Skoczowa

5

Ku swoim 4

Wielcy i mali,
Boże motory

3

Antologia polskiej literatury kresowej XX wieku,
Purpurowy szlak

2

Beatyfikacja Skargi,
Kielich krwi,
Ognisty wóz,
Skarb śląski,
Dzień dzisiejszy,
Laska Jakubowa,
Szukajcie przyjaciół,
Pod lipą

1

Listy do Zofii Kossak,
Opowieści śląskie (antologia),
Na emigracji

0

Źródło: obliczenia własne.

cd. tab. 1
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Do dalszych analiz ilościowych wybrano te tytuły, którym 
wystawiono więcej niż trzydzieści ocen. Biorąc pod uwagę to 
kryterium i średnią z ocen wystawionych przez czytelników, 
ustalono ranking16 tytułów.

Tabela 2
Ranking tytułów książek Zofii Kossak 

przy uwzględnieniu średniej ocen w portalu BiblioNETka

Lp. Tytuł książki Średnia ocen Liczba ocen

1. Krzyżowcy 5,07 377

2. Król trędowaty 4,97 254

3. Przymierze 4,95 68

4. Bez oręża 4,93 204

5. Pożoga 4,73 88

6. Dziedzictwo 4,72 34

7. Szaleńcy Boży 4,64 47

8. Z otchłani 4,62 46

9. Błogosławiona wina 4,53 89

10. Złota wolność 4,36 33

11. Bursztyny 3,62 115

Źródło: obliczenia własne.

Z zebranych danych wynika, że powieścią, którą najczęś-
ciej oceniano, ale też która zyskała najwyższą średnią ocen, 
są Krzyżowcy. Nieznacznie niżej w tym rankingu uplasował 
się Król trędowaty, trzecie miejsce, też pod względem średniej 
ocen, zajęło Przymierze, czwarte, ale z większa liczbą głosów, 
Bez oręża. Czterotomowa powieść o pierwszej wyprawie krzy-
żowej spodobała się internautom, o czym świadczy dużo ocen 
najwyższych. 108 głosów to ocena 6; 56 głosów – ocena 5,5; 
120 – ocena 5; 24 głosy – ocena 4,5; 47 głosów – ocena 4. Osoby 
oceniające poniżej 4 stanowiły niewielkie grono (porównaj 
tabelę 3.).

16 Skala ocen w BiblioNETce jest następująca: 6 – rewelacyjna; 5,5 – świet-
na; 5 – bardzo dobra; 4,5 – więcej niż dobra; 4 – dobra; 3,5 – powyżej prze-
ciętnej; 3 – przeciętna; 2,5 – poniżej przeciętnej; 2 – kiepska; 1,5 – zła; 1 
– beznadziejna.
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Tabela 3
Rozkład ocen Krzyżowców w portalu BiblioNETka

Ocena Liczba głosów Ocena Liczba głosów

6,0 108 3,0 11

5,5 56 2,5 0

5,0 120 2,0 1

4,5 24 1,5 1

4,0 47 1,0 3

3,5 6

Źródło: zestawienie własne na podstawie: Ocen użytkowników [online] https://
www.biblionetka.pl/book.aspx?id=10830&mode=rating [dostęp: 14 lutego 2019]

Kolejne powieści z największą liczbą ocen to kontynuacje 
Krzyżowców. Skala przypisanych ocen Królowi trędowatemu, któ-
rego fabuła jest osnuta wokół losów jerozolimskiego króla Bald-
wina IV, wygląda nieco inaczej niż w przypadku Krzyżowców. 
Przeważają głosy (110) oceniające tę powieść na 5; 46 głosów 
przełożyło się na 6; 27 głosów oddano na 5,5; 23 głosy – 4,5; 38 
głosów – na ocenę 4.

Tabela 4
Rozkład ocen Króla trędowatego w portalu BiblioNETka

Ocena Liczba głosów Ocena Liczba głosów

6,0 46 3,0 3

5,5 27 2,5 0

5,0 110 2,0 1

4,5 23 1,5 0

4,0 38 1,0 0

3,5 6

Źródło: zestawienie własne na podstawie: Ocen użytkowników [online] https://
www.biblionetka.pl/book.aspx?id=10832&mode=rating [dostęp: 14.02.2019].

Trzecią część trylogii o wyprawach krzyżowych Bez oręża, do-
tyczącą ostatnich prób odzyskania Grobu Pańskiego, oceniono 
podobnie jak Króla trędowatego. Największą liczbę głosów (83) 
oddano na ocenę 5; 35 głosy przełożyły się na ocenę 6; 25 głosu-
jących dało ocenę 5,5; 17 głosów oddano na 4,5; 36 głosów – na 
ocenę 4 (por. tabelę 5.).



Współczesna recepcja pisarstwa Zofii Kossak… 117

Tabela 5
Rozkład ocen Bez oręża w portalu BiblioNETka

Ocena Liczba głosów Ocena Liczba głosów

6,0 35 3,0 2

5,5 25 2,5 0

5,0 83 2,0 1

4,5 17 1,5 0

4,0 36 1,0 1

3,5 4

Źródło: zestawienie własne na podstawie: Ocen użytkowników [online] https://
www.biblionetka.pl/book.aspx?id=10833&mode=rating [dostęp: 14.02.2019].

Oprócz historycznej trylogii jeszcze tylko jeden tytuł uzyskał 
ponad 100 głosów – to Bursztyny. Biorąc pod uwagę średnią 
ocen, znalazły się na 11. miejscu, co wynika z większego zróż-
nicowania, niż w przypadku trylogii, ocen, jakie wystawiali tej 
książce internauci. Najwięcej głosów (35) oddano na ocenę 4 
i ocenę 3 (21 głosów). Wśród 115 ocen jest tylko jedna 6 (szóstka), 
a tylko 2 głosy oddano na ocenę 5,5. W porównaniu z wcześniej 
przedstawionymi powieściami Bursztyny w mniejszym stopniu 
przypadły do gustu czytelnikom, ponieważ 11 głosów oddano 
na ocenę 2 oraz 5 głosów na – 1 (zob. tabelę 6.).

Tabela 6
Rozkład ocen Bursztynów w portalu BiblioNETka

Ocena Liczba głosów Ocena Liczba głosów

6,0 1 3,0 21

5,5 2 2,5 5

5,0 16 2,0 11

4,5 12 1,5 1

4,0 35 1,0 5

3,5 6
Źródło: zestawienie własne na podstawie: Ocen użytkowników [online] https://

www.biblionetka.pl/book.aspx?id=27475&mode=rating [dostęp: 14.02.2019]

Krzyżowcy Zofii Kossak w rankingu najwyżej ocenianych 
książek historycznych polskich autorów za okres od roku 2009 
do 2018 roku zajęły 6. miejsce na 100 ujętych tytułów ze średnią 
ocen 5,07. Król trędowaty uplasowała się na miejscu 22., a Bez 
oręża – na 30. Warto w tym miejscu dodać, że książki te uzy-
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skały wyższe oceny od niektórych powieści autorów współcześ-
nie żyjących, jak na przykład Elżbieta Cherezińska czy Jarosław 
Sokół17.

Redaktorzy portalu Na Kanapie nie prowadzą statystyk w for-
mie podobnej do tej z BiblioNETtki. Poza tym system oceniania 
też się różni. Na początku 2019 roku obowiązującą skalę od 0 
do 5 zmodyfikowano na od 0 do 10, przy czym dokonane już 
oceny przeliczono. Każdy z czytelników chcący ocenić książkę 
przypisuje jej odpowiednią liczbę gwiazdek. Im więcej gwiazdek, 
tym, jego zdaniem, książka jest bardziej godna polecenia innym 
użytkownikom portalu. Korzystający z Na Kanapie oceniają 
egzemplarze, które przeczytali, więc aby zsumować opinie na 
temat każdego tytułu, trzeba żmudnie przejrzeć każdą zazna-
czoną pozycję. Książkami Zofii Kossak, zgodnie z informacjami 
podanymi przez redakcję, zainteresowało 55 czytelników, co 
przełożyło się na 94 oceny, 14 opinii i 2 recenzje, przy czym 
liczba opinii nie pokrywa się z liczbą osób wystawiających kon-
kretnym tytułom oceny. Jeden z czytelników napisał recenzję 
Krzyżowców, drugi Z otchłani18. Na forum nie dyskutowano na 
temat twórczości Zofii Kossak. Nazwisko pisarki pada w kilku 
wątkach okazjonalnie, nie skłaniając jednak forumowiczów do 
rozmowy na temat biografii czy utworów autorki Krzyżowców 
(zob. tabelę 7.).

Krzyżowcy doczekały się 6 opinii użytkowników Na Kanapie, 
a łącznie oddano na tę książkę 15 głosów. Wszystkie oceny 
przełożyły się na wysokie noty: od 7,67 do 10. Oprócz Krzy-
żowców najwięcej opinii umieszczono jeszcze pod Bursztynami. 
5 osób skomentowało tę powieść, co razem z 11 głosami dało 
ocenę 6,27. Oprócz wymienionych skomentowano jeszcze 
następujące tytuły: Z otchłani (1 opinia), Błogosławioną winę
(1 opinia). Pierwszy tytuł oceniono na 7,25, drugi – wysoko, na 
9. Oceniono jeszcze baśń pt. Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata 
(6,5 – 2 oceny) i Z miłości (5 – 1 ocena), ale nie zamieszczono 
żadnych opinii o tych książkach.

Użytkownicy portalu Lubimy Czytać na użytek oceny książek 
mają do dyspozycji 10-punktową skalę. W bazie portalu znajduje 
się 38 (uwzględniono różne wydania tych samych tytułów) ksią-

17 Zob. rankingi i statystyki (najwyżej oceniane książki historyczne 
w języku polskim w 2019 roku) [online] https://www.biblionetka.pl/stats.
aspx?genre=28&lng=28&year=all [dostęp: 14.02.2019].

18 Krzyżowcy zostali ocenieni bardzo pozytywnie, w przeciwieństwie do 
Z otchłani. 
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żek autorstwa Zofii Kossak, które przeczytało 2 006 czytelni-
ków. Kolejnych 3 820 zadeklarowało, że chce się oddać lekturze 
książek Kossak. 89 użytkowników serwisu określiło siebie jako 
fanów pisarki. Jeśli wziąć pod uwagę liczbę czytelników, ran-
king tekstów pisarki zarejestrowanych w bazie można zawrzeć 
w tabeli 8.

Tabela 7
Obecność książek Zofii Kossak w portalu Na Kanapie

Tytuł książki Liczba 
głosów

Liczba 
opinii Ocena

Krzyżowcy 15 6 7,67; 8,6; 7,5; 
10 (poszczególne 
tomy i wydania 
oceniano różnie)

Król trędowaty 4 1 8,50
Bez oręża 2 0 9,00
Bursztyny 11 5 6,27
Z otchłani 4 1 7,25
Błogosławiona wina 2 1 9,00
Przymierze 3 0 8,67
Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata 2 0 6,50
Z miłości 1 0 5,00

Źródło: obliczenia własne 

Tabela 8
Ranking tytułów książek Zofii Kossak 

przy uwzględnieniu liczby czytelników w portalu Lubimy Czytać

Lp. Tytuł książki Liczba 
czytelników

1 2 3

1. Krzyżowcy, tomy 1–2 1404
2. Król trędowaty 563
3. Bursztyny 438
4. Bez oręża 430
5. Pożoga 424
6. Z otchłani 327
7. Błogosławiona wina 301
8. Szaleńcy Boży 205
9. Legnickie pole 129

10. Troja Północy 119
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1 2 3

11. Dziedzictwo I 118
12. Przymierze 116
13. Złota wolność 99
14. Suknia Dejaniry 84
15. Wspomnienia z Kornwalii 1947–1957 82
16. Rok polski. Obyczaj i wiara 79
17. Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata 65
18. Gród nad jeziorem 62
19. Dziedzictwo I–II 60
20. Puszkarz Orbano 59
21. Dziedzictwo II 55
22. Trembowla 50
23. Z miłości 36
24. Krzyżowcy, tomy 3–4 35
25. Nieznany kraj 31
26. Topsy i Lupus 24
27. Purpurowy szlak 19
28. Pod lipą 16
29. Ku swoim 14
30. Dziedzictwo 14
31. Warna 12
32. Pątniczym szlakiem. Wrażenia z pielgrzymki 9
33. Beatyfikacja Skargi 9
34. Listy 5
35. Z otchłani. Wspomnienia z lagru 5
36. Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata 3

Źródło: obliczenia własne

Najwięcej czytelników przeczytało trylogię o wyprawach 
krzyżowych, a w czołówce znalazły się również takie tytuły, 
jak: Bursztyny, Pożoga, Z otchłani, Błogosławiona wina, Szaleńcy 
Boży, Legnickie pole, Troja Północy, Dziedzictwo I, Przymierze. Nie 
wszystkie osoby, które zadeklarowały przeczytanie konkretnych 
tytułów, oceniły je, więc ranking książek, biorąc pod uwagę 
kryterium „ocena”, nie odzwierciedla opinii całej społeczności 
czytającej dany tekst. Posiłkując się owymi niepełnymi danymi, 
listę książek z najwyższą średnią ocen zestawiono w tabeli 9.

cd. tab. 8
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Tababela 9
Ranking tytułów książek Zofii Kossak ze względu na średnią ocen w portalu 

lubimyczytac.pl

Lp. Tytuł książki Średnia ocen Liczba głosów Liczba opinii

1. Krzyżowcy, tomy 3–4 8,50 15 0
2. Krzyżowcy, tomy1–2 8,15 583 56
3. Pątniczym szlakiem. Wrażenia 

z pielgrzymki
8,00 2 1

4. Kłopoty Kacperka góreckiego 
skrzata

8,00 1 0

5. Bez oręża 7,81 206 19
6. Przymierze 7,78 46 8
7. Król trędowaty 7,57 275 29
8. Rok polski. Obyczaj i wiara 7,54 24 3
9. Złota wolność 7,49 37 5

10. Dziedzictwo I 7,47 34 3
11. Pożoga 7,45 119 22
12. Błogosławiona wina 7,39 140 19
13. Troja Północy 7,38 29 10
14. Dziedzictwo I–II 7,33 15 2
15. Z otchłani 7,29 92 12
16. Nieznany kraj 7,29 11 4
17. Trembowla 7,26 23 2
18. Suknia Dejaniry 7,18 34 4
19. Wspomnienia z Kornwalii 1947–

1957
7,15 26 3

20. Dziedzictwo 7,00 2 1
21. Topsy i Lupus 7,00 8 3
22. Legnickie pole 6,90 49 3
23. Szaleńczy Boży 6,78 67 8
24. Ku swoim 6,75 4 0
25. Dziedzictwo II 6,68 19 1
26. Puszkarz Orbano 6,48 22 2
27. Gród nad jeziorem 6,34 20 7
28. Listy 6,33 3 0
29. Warna 6,33 3 0
30. Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata 6,31 35 4
31. Z miłości 6,23 13 0
32. Beatyfikacja Skargi 6,00 1 0
33. Purpurowy szlak 5,33 3 0
34. Bursztyny 5,02 200 15
35. Pod lipą 5,00 1 0
36. Z otchłani 0,00 0 0

Źródło: obliczenia własne.
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Trudno za miarodajne uznać wyniki tego rankingu, jeżeli śred-
nią, jak w przypadku na przykład Beatyfikacji Skargi obliczono 
na podstawie jednego głosu i zerowej liczbie opinii. Inaczej, 
gdy na dany utwór zagłosowało więcej niż 100 osób, ponieważ 
można wówczas założyć, że są oni rzeczywistymi czytelnikami 
tych książek, wyrażającymi poprzez głosowanie swoją opinię. 
Analizując ten ranking, łącznie z kryterium liczby czytelników, 
a właściwie liczbą oddanych głosów, to w czołówce plasują się 
również powieści historyczne, w tym trylogia o wyprawach 
krzyżowych: dwa pierwsze miejsca zajmują Krzyżowcy, na pią-
tym jest Bez oręża na siódmym Król trędowaty.

Porównanie danych ilościowych z trzech portali czytelniczych, 
przy zastrzeżeniach dotyczących stosowania różnych skal ocen, 
a także różnego zakresu chronologicznego, pozwala zauważyć 
jednak pewną prawidłowość. Czytelnicy polscy wieku XXI, 
użytkownicy portali internetowych, najczęściej komentowali 
powieści historyczne o wyprawach krzyżowych. One też uzy-
skiwały wysokie oceny rekomendujące te książki innym osobo 
korzystającym z cyberprzestrzeni.

Analiza jakościowa

Analiza jakościowa obejmująca poszczególne wpisy w formie 
komentarza, oceny czy recenzji może dostarczyć materiału 
ułatwiającego uzyskanie odpowiedzi na pytanie o powody 
skłaniające internautów do wydawania takich, a nie innych 
opinii o przeczytanym utworze. Przeanalizowano wpisy na 
temat najczęściej komentowanych utworów, czyli Krzyżowców, 
Króla trędowatego, Bez oręża. Autorzy komentarzy, oceniający 
wysoko wymienione książki, zwracają uwagę na strukturę po-
wieści, na przykład liczbę wątków, ich prowadzenie, konstrukcję 
bohaterów, język. Zastanawiają się nad warstwą faktograficzną. 
Porównują Krzyżowców do innych powieści historycznych, 
na przykład do trylogii Sienkiewicza czy twórczości Teodora 
Parnickiego, Antoniego Gołubiewa i wskazują różnice oraz po-
dobieństwa. Tłumaczą symbolikę, wyszukują analogie między 
światem opisanym przez pisarkę a współczesnością. Obecność 
tych elementów w niejednokrotnie krótkich opiniach, które 
przeważają, na przykład w portalu Lubimy Czytać, dowodzi 
znajomości piszących przynajmniej podstaw teorii literatury i re- 
guł wyznaczających ramy recenzji krytycznej. Wyznacznikiem 
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wszystkich opinii, też tych zawierających refleksję krytycznoli-
teracką, jest emocjonalizm. Internauci, używając plastycznych 
epitetów, wykrzyknień, nawet dosadnych czy kolokwialnych 
zwrotów, wyrażają swój osobisty stosunek do lektury i tym 
samym starają się skłonić inne osoby do sięgnięcia po tę pozycję. 
Jednocześnie za pomocą dobieranych środków językowych chcą 
wyróżnić się z grona innych recenzujących. Wśród zwrotów 
często występujących w pozytywnych ocenach Krzyżowców 
można znaleźć takie określenia, jak: „przepiękna książka”, 
„najukochańsza książka historyczna”, „rewelacyjna powieść”, 
„nadzwyczaj soczysta polszczyzna”, „wspaniała powieść histo-
ryczna”, „fantastyczna uczta”, „epopeja światowa”, „wspaniała, 
staropolska polszczyzna”, „nienaganny styl”, „dzieło wybitne”, 
„najbardziej fenomenalna książka historyczna”, „doskonała, 
rzetelna powieść historyczna”, „arcydzieło”, „wspaniała saga”, 
„rewelacyjna powieść”. Internauci swoje odczucia ilustrują frag-
mentami z Krzyżowców, które pełnią także funkcję reklamową. 
Wyjątki owe mają być swoistego rodzaju wizytówkami tekstu, 
stylu powieściopisarki i tym samym całej książki. W Lubimy 
Czytać tylko jeden internauta umieścił (na 55 opinii) negatywną 
opinię o książce. Uznał ją za powierzchowną, a zastosowanie 
archaizacji języka, jego zdaniem, było zabiegiem chybionym. 
Użytkownicy BiblioNETki, którym lektura Krzyżowców nie po-
dobała się, wystawili powieści tylko ocenę (3 głosy na ocenę 1), 
nie dołączając komentarza uzasadniającego taką decyzję.

Lektura Króla trędowatego nie wzbudziła entuzjazmu inter-
nautów, lecz wśród i tych opinii pojawiają się określenia przy-
pominające te z komentarzy na temat Krzyżowców. Recenzenci 
zwracali uwagę także na duży potencjał filmowy tej powieści, co 
skłaniało ich do porównywania książki z filmami, których sce-
nariusze swobodnie operowały faktami historycznymi lub tylko 
wykorzystywały kostium historyczny. Zwłaszcza w opiniach 
młodych osób (w wypowiedziach wprowadzają one aluzje do 
swoich aktualnych, szkolnych – gimnazjalnych, licealnych – do-
świadczeń) można zauważyć odwołania na przykład do serialu 
Gra o tron czy do amerykańskiego dramatu Królestwo Niebieskie. 
Obejrzenie filmu często zachęcało recenzentów do poszukiwania 
powieści z akcją osadzoną w dawnych wiekach. Nie kierowali 
się w swoim wyborze nazwiskiem autora, gatunkiem, a jedynie 
tematyką. Przypadkowo zatem w ręce jednego z użytkowników 
BiblioNETki trafił Król trędowaty, którego lektura wywołała jego 
zachwyt i w efekcie skłoniła do złożenia obietnicy przeczyta-



Katarzyna Tałuć124

nia innych powieści Kossak. Czytelnicy bardziej doświadczeni, 
a szczególnie ci którzy już znali Krzyżowców, doceniali umiejęt-
ności pisarki w kreśleniu wizerunku pierwszoplanowego bohatera 
Baldwina IV. W negatywnych opiniach akcentowano, z jednej 
strony zbytnie odejście od faktów historycznych, a z drugiej 
strony powielanie sądów obecnych w opracowaniach nauko-
wych, zwłaszcza o postaciach historycznych, jak Baldwin IV, 
jego siostra Sybilla, patriarcha Jerozolimy Herakliusz.

Ostatnia część trylogii, Bez oręża, w portalu BiblioNETka upla-
sowała się pod względem średniej ocen za Królem trędowatym, 
ale różnica była niewielka – zaledwie cztery setne punktu. Z kolei 
użytkownicy Lubimy Czytać wydali o tej części opinie łagodniej-
sze niż o Królu trędowatym (Bez oręża znalazło się dwie pozycje 
wyżej niż Król trędowaty). Większość recenzentów sięgnęła po 
powieść Bez oręża, ponieważ chciała poznać dalsze losy wypraw 
krzyżowych. Opinie jednoznacznie pozytywne dotyczące tej 
części zawierały pochwały pod adresem pisarki i wysoką ocenę 
samej książki. Zwraca uwagę akcentowanie w wypowiedziach 
ponadczasowych przesłań i szukanie w powieści odpowiedzi na 
pytania natury egzystencjalnej nurtujące internautów w życiu 
osobistym. W opiniach krytycznych drażnił nachalny dydak-
tyzm wpisany w konstrukcję postaci świętego Franciszka.

Podsumowując te wyrywkowe ustalenia, można stwierdzić, że:
1. Dla użytkowników portali czytelniczych Zofia Kossak to 

przede wszystkim autorka powieści historycznych.
2. Trylogia o wyprawach krzyżowych traktowana jest jako naj-

ważniejsza powieść w dorobku pisarki.
3. Cała trylogia, mimo niewielkich różnic w ocenie poszczegól-

nych części, zdobyła najwyższe uznanie internautów.
4. Książki Zofii Kossak, zwłaszcza historyczne, są stale obecne 

w obiegu czytelniczym.
5. Użytkownicy portali oceniający przeczytane książki Zofii 

Kossak to zarówno osoby dorosłe z doświadczeniem i przygo-
towaniem lekturowy, jak i młode, na przykład gimnazjaliści.

6. Opinie użytkowników portali czytelniczych, mające formę 
recenzji czy krótkich komentarzy, pełnią funkcję promującą, 
przede wszystkim daną książkę.

Dalsze badania nie tylko portali czytelniczy, lecz również in-
nych elementów cyberprzestrzeni, jak chociażby blogów/vlogów, 
które także internauci wskazują jako źródła informacji o książce, 
z pewnością uzupełnią wnioski z podsumowania artykułu i po-
szerzą stan badań nad recepcją twórczości Zofii Kossak, także 
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w kontekście lektury konkretnych powieści pełniących funkcję 
spajającą grupę czytelników w przestrzeni cyfrowej.
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Lektura jako bliskość

[…] warto zadać sobie podstawowe pytanie, czym 
ma być dla nas lektura: budowaniem wspólnoty 
czy krokiem w kierunku samotności?1 

Kształtująca się na przełomie XIX i XX wieku głębsza świado-
mość dialogicznej natury tekstu oraz relacji nadawcy z odbiorcą 
spowodowała zmianę dominującego paradygmatu poznawczego 
w teorii badań humanistycznych, jak i społecznych. W litera-
turoznawstwie odłożono rygorystyczne kategorie teorii dzieła 
literackiego na rzecz „zanurzenia się” w świecie czytelnika, 
przyjęcia jego punktu widzenia „na poziomie mikrohistorii”2, co 
uprawomocniło nowe pytania badawcze, a także nowe źródła: 
wyrażające poglądy, zachowania i interpretacje. Konsekwencją 
było postrzeganie czytania jako lektury, a więc przede wszystkim 
w perspektywie zjawisk recepcji, jako fenomenu jednocześnie 
nadawczego i odbiorczego, tekstowego i kulturowego, indywidu-
alnego i społecznego, kierowanego przez autora do potencjalnego 
adresata (bez względu na stopień ukonkretnienia jego podmioto-
wości) badanego w całej gamie zachowań – od aktów psychicz-
nych po fakty społeczne i kulturowe3. Konsekwencją były także 
„swoboda w odczytywaniu znaczeń i przyjemność czytania”4, 

1 J. Tomkowski: Zamieszkać w bibliotece. Ossa 2008, s. 50.
2 „Wskrzeszenie czytelnika”. Z Jeanem Hébrardem rozmawia Paweł Rodak. 

„Pogranicza” 2006, nr 5, s. 69.
3 Zob. A. Burzyńska: Teoria i lektura. Niebezpieczne związki. „Pamiętnik 

Literacki” 2003, z. 1, s. 71–109.
4 Ibidem, s. 76.
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jako uprawnienia czytelnika zwolnionego od oczekiwań i uwa-
runkowań instytucji patronującej lekturze. Konsekwencją było 
w końcu „ożywienie” i „ucieleśnienie czytelnika”, zaakceptowa-
nie jego indywidualności, historyczności i fizyczności zarazem. 
Słowem, dążono do tego, by także w perspektywie oglądu na-
ukowego „na powrót »uczłowieczyć« lekturę” […], „przywrócić 
czytaniu twórczy charakter […] zrehabilitować zdyskredytowaną 
zmysłowość, cielesność i przyjemność czytania”, dowartościować 
„doświadczenie” jako kategorię antropologiczną5.

Także zorientowanej humanistycznie socjologii właściwe 
było przekonanie, że rzeczywistości społecznej nie da się badać 
„w sposób sformalizowany czy wyizolowany od osobistych 
doświadczeń i sposobu ujmowania rzeczywistości przez po-
szczególnych ludzi”6. Zwrócono zainteresowania ku małym 
grupom jako „wspólnotom interpretacyjnym” zintegrowanym 
wspólnymi wartościami, a często bezpośrednią stycznością, 
tworzącym „więzi oparte na wspólnocie rozumienia”7. Pojmo-
wanie lektury jako relacji i dialogu: dialogu z kulturą w hory-
zoncie dostępnym czytelnikowi; z sytuacją określającą warunki 
odbioru; z Innym obecnym w tekście; a przede wszystkim 
z grupą odniesienia, w której i dzięki której odbiorca uczestniczy 
w kulturze książki – było bodaj najistotniejszym, ze względu na 
poznawcze konsekwencje, zwrotem w myśleniu o czytelnictwie. 
Nie mniej istotne było uznanie, że lektura u swych początków 
jest zawsze czynnością intymną, indywidualną i subiektywną, 
nawet gdy staje się relacją i nawet wtedy, gdy siła kontekstu 
uwarunkowań w jakimś stopniu „stereotypizuje” zachowania 
odbiorcze.

Uogólniając, można więc nieco symbolicznie i nieco 
przesadnie powiedzieć, że różne kierunki we współczesnej 
humanistyce, i nie tylko humanistyce, poszukiwały tych 
elementów, dzięki którym lektura zarówno w wymiarze men- 

5 Ibidem, s. 96. Por. M.P. Markowski: Antropologia, humanizm, interpre-
tacja. W: Kulturowa historia literatury. Red. A. Łebkowska, W. Bolecki. War-
szawa 2015, s. 137–152; R. Chymkowski: W stronę antropologii praktyk lek-
turowych. „Kultura i Społeczeństwo” 2011, nr 2/3, s. 261–268; H. Mamzer: 
Przemoc i tekst. W: Formy przemocy w kulturze współczesnej. Red. H. Mamzer. 
Poznań 2006, s. 27–43.

6 B. Koredczuk: Biografia jako kategoria badawcza w polskiej bibliologii.
W: Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych. Red. D. Kuźmina. 
Warszawa 2007, s. 63.

7 „Wskrzeszenie czytelnika”…, s. 72, 74, 77.
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talnym, jak i cielesnym, ma moc powodowania bliskości, 
„zbierania wokół”, tworzenia trwałych więzi jej uczestników. 
Kategoria „bliskości” zdaje się więc łączyć współczesne teorie, 
choć w różnych elementach upatrywały one jej sprawczości: 
od Mikołaja Rubakina (poszukującego jej w podobieństwie 
psychiki i indywidualnych dyspozycji mentalnych odbiorców) 
po Floriana Znanieckiego, Stanisława Ossowskiego, Hansa- 
-Georga Gadamera, Rogera Chartier’a i Jean’a Hébrarda – po-
szukujących jej we wspólnocie wartości, tradycji, kulturowych 
doświadczeń8; od znajdujących ją w tworzonych na gruncie ję-
zyka habitusach i „mapach konceptualnych” (Jacques Derrida, 
Richard Rorty) po uznających „fizyczność” percepcji „w zwier-
ciadle natury”, percepcji doświadczanej przez „ciało” zanu-
rzone w życiu codziennym (Maurice Merleau-Ponty, Nicholas 
Rescher)9.

W Polsce powojenne uwarunkowania polityczne, a także wy-
magania polityki skulturalnej sprzyjały ujęciom w makroskali 
– socjologicznym badaniom dużych struktur społecznych. Choć 
nurt socjologii humanistycznej był żywotny i owocował zna-
komitymi pracami (między innymi Zbigniewa Chałasińskiego, 
Antoniny Kłoskowskiej, Jana Szczepańskiego, Andrzeja Tyszki, 
Anny Pawełczyńskiej), dopiero trwała zmiana politycznego i kul-
turowego klimatu w latach dziewięćdziesiątych spowodowała, iż 
w metodologii badawczej dowartościowano siłę opiniotwórczą 
małych grup uczestnictwa w kulturze, definiowanych nie tyle ze 
względu na wspólne cechy społeczno-demograficzne, ile przede 
wszystkim ze względu na wspólny fundament aksjologiczny oraz 
tożsamościowy, który ujawnia się przede wszystkim w relacjach 
i interakcjach, w opiniach, także w zachowaniach lekturowych. 
„Używane” w poszczególnych grupach repertuary lektury i wa-
loryzacje tekstów postrzegano jako jeden z elementów spójności 
grupy10. Nawet jednak kierunki badawcze inspirowane „zwro-

 8 Zob. K. Michalski: Gadamer. W: H.G. Gadamer: Rozum, słowo, dzie-
je. Szkice wybrane. Przeł. M. Łukaszewicz, K. Michalski. Warszawa 1979, 
s. 5–17; E. Kobylińska: Hermeneutyczne ujęcie kultury jako komunikacji. W: 
O kulturze i jej badaniu. Studia z filozofii kultury. Red. K. Zamiara. Warszawa 
1985, s. 211–230.

 9 Por. na przykład H. Mamzer: Przemoc i tekst…; A. Burzyńska: Kulturowy 
zwrot teorii. W: Kulturowa teoria literatury. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. 
Kraków 2010, s. 41–91.

10 Na konieczne zróżnicowanie metod badania czytelnictwa i sposobów in-
terpretacji materiałów źródłowych w zależności od typu publiczności wskazy-
wała dawno temu Anna Pawełczyńska (Studia nad czytelnictwem. Warszawa 



Lektura jako bliskość 129

tem kulturowym” uwagę kierowały najczęściej nie na wspólnotę 
lektury, lecz na czytelnika jako indywiduum obcujące z lekturą, 
koncentrując uwagę na relacjach tekst – odbiorca, a więc na 
procesach indywidualnej (nawet jeśli w społecznym kontekście) 
recepcji tekstu. Na drugim biegunie historycy kultury badali 
duże zbiorowości społeczne jako wspólnoty kulturowe. Problem 
rzeczywistych wspólnot czytelniczych oraz relacji, więzi i odnie-
sień, jakie się tworzą pomiędzy podmiotami lektury pozostawał 
wyraźnie niedowartościowany.

Co prawda, już w latach trzydziestych zwrot w kierunku socjo-
logii humanistycznej – „rozumiejącej”, której pytania poznawcze 
i metodologiczne fundamenty dał Florian Znaniecki i z której 
najwięcej czerpały studia czytelnictwa, inspirował zwrócenie się 
badaczy ku grupom zintegrowanym i relacjom w ich obrębie11. 
Dopiero jednak tak zwany zwrot antropologiczny, a zwłaszcza 
zwrot etyczny zmienił perspektywę obserwacji, „odkrywając” 
lekturę jako relację (różne formy relacji), jako siłę integrującą, 
a nawet kreującą małe i większe społeczności, zwłaszcza wów-
czas, gdy możliwe jest komunikowanie się między nimi. O ile 
więc humanistycznie zorientowani socjologowie stawiali py-
tanie – często pojawiające się w pracach teoretycznych Stefana 
Żółkiewskiego – „co ludzie robią z literaturą”, to przedstawiciele 
tak zwanej krytyki etycznej z kręgu Wayne’a Bootha czy Marthy 
Nussbaum formułowali je odwrotnie – „co teksty [literackie] 
»robią z nami« podczas lektury i po jej ukończeniu”, zwracając 
uwagę na „motywacje i konsekwencje lektury w realnym życiu, 
a następnie […] wyzyskanie możliwości tkwiących w literaturze 
dla budowania modelu »dobrego życia«12. Zwrot etyczny skłaniał 
do myślenia o lekturze jako „miejscu spotkania” – a więc bli-

1969), odróżniając zbiorowości, dla których lektura stanowi istotną specyficz-
ną wartość – skłonne do tworzenia wspólnot czytelniczych, od publiczności, 
dla której książka nie jest wartością specyficzną, lecz konsumpcją jednego 
z wielu medialnych komunikatów, odczytywanego w tym samym kluczu, co 
inne produkty kultury masowej.

11 Uwagę badaczy w stronę obserwacji indywidualnych wyrazów recepcji 
kierował już w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Mikołaj Ruba-
kin, twórca bibliopsychologii. Bodaj jako pierwszy, stosując narzędzia pomia-
ru reakcji psychicznych, chciał naukowo opisać fenomen „bliskości lektury” 
lub jej odrzucenia przez czytelnika. Jak wiadomo, bliskość wyjaśniał zgodnoś-
cią „języka wewnętrznego” autora dzieła i czytelnika, czyli podobieństwem 
sposobu postrzegania i recypowania rzeczywistości.

12 K. Koziołek: Czytanie z innym. Etyka. Lektura. Dydaktyka. Katowice 
2006, s. 15, 14.
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skości – „świata tekstu i indywidualnego kontekstu czytelnika”, 
a doświadczenie lekturowe opisywał jako możliwość „przemiany 
konkretnego czytelnika, wynikającej ze spotkania z odmiennoś-
cią języka i problematyki przedstawianej przez utwór literacki”13. 
Tym samym kierował uwagę z jednej strony ku lekturze jako 
przeżyciu intymnemu, skłaniającemu do podjęcia dialogu z teks-
tem i z samym sobą, a z drugiej – ku małym grupom, w których 
bliskość lektury wiąże się z bliskością relacji jej uczestników. 
Podobną perspektywę rozumienia lektury jako dialogu poszu-
kującego „żywego interlokutora, czyli drugiego człowieka”, jako 
„tworzonego środowiska (domu) książek w przestrzeni fizycznej 
lub wirtualnej”14 dowartościował „zwrot antropologiczny” 
w nauce o książce, skłaniając ku opisowi wzorów lektury i opi-
niotwórczej roli tych środowisk15.

Zmiana perspektywy miała oczywiście istotne konsekwencje 
dla warsztatu badawczego, co wiązało się z uprzywilejowaniem 
metody case study, a przede wszystkim dowartościowaniem źró-
deł o charakterze biograficznym i autobiograficznym, zwłaszcza 
pamiętników, listów, niepowtarzalnych w swej wyjątkowości 
ekspresji indywidualnych, a także literatury pięknej i przed-
stawień plastycznych – a więc takich świadectw lektury, które 
dokumentują nie tyle czytelnicze wybory, ile przede wszystkim 
relacje wyrażające usytuowanie czytelnika wobec innych uczest-
ników lektury, osadzone w czasoprzestrzeni, która przydaje im 
znaczeń symbolicznych, estetycznych i aksjologicznych16.

13 Ibidem, s. 14. Autorka przedstawia także zagraniczną i polską literaturę 
przedmiotu dotyczącą „zwrotu etycznego”.

14 Ibidem. 
15 Podmiotową (lecz nie indywidualistyczną) osadzoną w kulturowych 

i społecznych kontekstach perspektywę w badaniach historii czytelnictwa 
proponowali na różny sposób: Janusz Kostecki (O niektórych problemach 
historyka czytelnictwa. W: Instytucje – publiczność – sytuacje lektury. Studia 
z historii czytelnictwa. T. 5. Red. J. Kostecki. Warszawa 1994, s. 301–302). 
Andrzej Dróżdż (Książki i biblioteki w perspektywie antropologii kulturowej. 
W: Bibliologia i informatologia. Red. D. Kuźmina. Warszawa 2011, s. 65–79, 
71); Roman Chymkowski (W stronę antropologii praktyk lekturowych. „Kultura 
i Społeczeństwo” 2011, nr 2/3, s. 261–268).

16 Zob. A. Nowicki: Człowiek w świecie dzieł. Warszawa 1974; M. Goła-
szewska: Człowiek w zwierciadle sztuki. Studium z pogranicza estetyki i antro-
pologii filozoficznej. Warszawa 1977; J. Kostecki: Charakterystyka wybranych 
społecznych sytuacji komunikacji czytelniczej w polskiej kulturze drugiej poło-
wy XIX wieku. „Pamiętnik Literacki” 1978, nr 4, s. 99–138; E. Borowiecka: 
Poznawcza wartość sztuki. Lublin 1986; O biografii i metodzie biograficznej. 
Wstęp i wybór T. Rzepa, J. Leoński. Poznań 1993; Czas i wyobraźnia. Stu-
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W bibliologii ślady recepcji w postaci różnych form komen-
tarza czytelniczego badano od dawna, podobnie jak komunika-
cyjną rolę ilustracji książkowej17, a także zapis więzi lekturowych 
utrwalony w dedykacjach ksiąg zachowanych w księgozbiorach 
prywatnych. Wśród wielu typów źródeł dowartościowano 
w tym celu także „źródła literackie: pamiętniki, autobiografie, 
wspomnienia, kroniki rodzinne, opisy podróży” oraz „źródła 
ikonograficzne”18.

Mimo że w ostatnich latach badacze coraz chętniej dla opisu 
zjawisk przyjmują mikroskalę19, to historia książki powiązana 
z historią prywatną i społeczną (ukazująca sieć interakcji 
i komunikowania się „wokół lektury”, środowiska czytelnicze 
zintegrowane wokół wspólnych wartości i wzorów zachowań, 
rolę opiniotwórczych grup w tworzeniu wzorów czytania i od-
bioru) nie ma wielu realizacji20 w bogatym, kilkudziesięcioletnim 
dorobku studiów nad czytelnictwem21. Dotyczy to także na 

dia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów. Red. M. Kitowska-Łysiak, 
E. Wolicka. Lublin 1995; K. Bednarska-Ruszajowa: Biblioteki i książki w pa-
miętnikach polskich XVIII–XX wieku. Rekonesans źródłowy. Kraków 2003;
R. Chymkowski: Autobiografie lekturowe studentów. Warszawa 2011; B. Kored-
czuk: Biografia jako kategoria badawcza …, s. 60–70.

17 Zob. K. Migoń: Bibliologiczne problemy książki ilustrowanej. W: Sztuka 
książki. Historia, teoria, praktyka. Red. M. Komza. Wrocław 2003, s. 13–21; 
K. Krzak-Weiss: Ilustracja polskiej książki drukowanej od XV do XVIII wieku. 
Zarys stanu badań i postulaty badawcze. W: Bibliologia. Problemy badawcze…

18 B. Koredczuk: Biografia jako kategoria badawcza …, s. 62.
19 Na przykład R. Chymkowski: Pozaliterackie zainteresowania czytelnicze 

studentów. „Przegląd Humanistyczny” 2003, nr 5, s.83–95. Nierzadko wiąże 
się to z decyzją stosowania metod niestandaryzowanych (na przykład swo-
bodnego wywiadu, spontanicznych wypowiedzi, swobodnej obserwacji), nie-
spełniających kryteriów naukowej kwantytatywności i reprezentatywności.

20 Taką perspektywę przyjmuje się częściej w odniesieniu do grup, które 
tworzą się w przestrzeni wirtualnej. Zob. J. Storey: Kultura fanów. W: Stu-
dia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody. Red. J. Barański. 
Kraków 2003; J. Papuzińska: Wpływ świata mediów na kształt książki dziecię-
cej i style jej odbioru. W: Książka dziecięca 1990–2005. Konteksty kultury po-
pularnej i literatury wysokiej. Red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, 
M. Zając. Warszawa 2006, s. 13–31.

21 Lekturę jako intelektualny i aksjologiczny zwornik środowiska, stano-
wiący o jego kulturze i tradycji umysłowo-artystycznej, przedstawiał między 
innymi Aleksander Kamiński, badacz XIX-wiecznych związków młodzieży, 
a na gruncie bibliologii między innymi Anna Żbikowska-Migoń, charaktery-
zująca środowisko intelektualne Uniwersytetu Wileńskiego, i Bożena Kored-
czuk – środowisko prawników. Zob. B. Koredczuk: Udział inteligencji prawni-
czej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815–1915). Wrocław 
2011, s. 12. 
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przykład specyficznego środowiska czytelniczych inicjacji, jakim 
jest rodzina22, która w innych aspektach jest w socjologii i psy-
chologii jednym z najczęściej badanych podmiotów.

Dialogiczną i komunikacyjną naturę dzieła literackiego ma-
jącego moc tworzenia różnego typu relacji – od rzeczywistych 
po symboliczne – znacznie wcześniej niż teoretycy literatury 
i badacze kultury uświadamiali sobie twórcy sztuk wizualnych. 
Spośród nich najpowszechniejszy zasięg miały te, którym przy-
pisywano istotne znaczenie religijne (różne formy przedstawień 
misteryjnych) bądź edukacyjne (teatralizacje szkolne: żywe 
obrazy i przedstawienia sceniczne). Podobnie malarstwo i litera-
tura piękna – zarówno dziecięca, jak i „dorosła”, od starożytności 
po średniowiecze – przekonująco i na różne sposoby ilustrowały 
sytuacje lektury23, poprzedzając, a także inspirując poznawcze 
intuicje późniejszych badaczy teorii odbioru dzieła literackiego 
i socjologów literatury, a także bibliologów wskazujących 
współzależność zachowań lekturowych i edytorsko-graficzno-
plastycznego kształtu książki, uznających książkę ilustrowaną 
za „szczególne medium komunikacyjne”24, a teksty literackie za 
prawomocne źródła poznawania dziejów lektury25.

22 Zob. J. Papuzińska: Rodzinna inicjacja literacka w przeszłości. W: Eadem: 
Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką. Warsza-
wa 1981, s. 30–38; Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowo-
żytnych. Red. K. Jakubiak. Bydgoszcz 1995; R. Waksmund: Od literatury dla 
dzieci do literatury dziecięcej. (Tematy – gatunki – konteksty). Wrocław 2000; 
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów. Red. 
K. Jakubiak, A. Winiarz. Bydgoszcz 2004; G. Leszczyński: Kulturowy obraz 
dziecka i dzieciństwa w drugiej połowie XIX i w XX w. Wybrane problemy. 
Warszawa 2006; A. Zdanowicz: Biblioteczka rodzinna – projekt idealny. „Prace 
Polonistyczne” 2006, t. 2, s. 241–254.

23 Na przykład J. Kostecki, M. Rowicka: Biblioteki w zaborze rosyjskim 
w powieściach realistycznych II połowy XIX wieku. W: Ludzie i książki. Studia 
historyczne. Red. J. Kostecki. Warszawa 2006, s.75–91; M. Rowicka: Sceny 
lektury w polskiej powieści realistycznej II połowy XIX wieku (zabór rosyjski). 
W: Instytucje, publiczność, sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa. T. 3. 
Red. J. Kostecki. Warszawa 1991, s. 98–180; R. Waksmund: Od literatury dla 
dzieci do literatury dziecięcej…

24 K. Migoń: Bibliologiczne problemy książki ilustrowanej…, s. 20; M. Kom-
za: Książki-podarki. Historia, typologia, funkcje. „Studia o Książce” 1993, 
s. 75–112; M. Komza: Książka ilustrowana w oczach XIX-wiecznych odbiorców. 
„Rocznik Gdański” 2001, z. 2, s. 219–227.

25 Zob. M. Stolzman: Dzieło literackie jako źródło wiedzy o książce. W: 
Z historycznych i metodologicznych problemów badań księgoznawczych i bi-
bliotekoznawczych. Red. Z. Jabłoński. Kraków 1985, s. 37–54; Eadem: Wiedza 
o książce w dziełach literackich. „Roczniki Biblioteczne” 1987, z. 1, s. 219–234; 
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Znakomitym źródłem poznania czytelniczych relacji – blisko-
ści i więzi, jakie tworzyła lektura, a także czytelniczych praktyk 
i zwyczajów ulokowanych w historycznej czasoprzestrzeni jest 
malarstwo26 (oprócz biografii i pamiętników, literatury pięknej 
i filmu)27. Dzieło plastyczne jako obraz życia i zachowań właści-
wych danej kulturze, także kulturze książki28, można uznać za 
sui generis dokument o wartościach poznawczych na podobnej 
zasadzie, jak uznaje się za taki dokument dzieło literackie29. Przed-
stawienie autorskie jest zawsze subiektywne i indywidualne, lecz 
zbiór przedstawień podobnych pod względem treści znaczących, 
powtarzalnych, typowych, uznany być może za zbiór o wartoś-
ciach paradokumentalnych, zwłaszcza wówczas, gdy konfron-
towany jest z innymi zespołami źródeł historycznych. Dotyczy 
to przede wszystkim różnych nurtów realizmu w sztuce, a więc 
najogólniej drugiej połowy XIX i pierwszej XX wieku, w których 
zasada wierności prawdzie społecznej przeważała bądź pozosta-

Biblioteki i książki w literaturze. Red. K. Bednarska-Ruszajowa. Kraków 1998, 
s. 17–25; K. Bednarska-Ruszajowa: Biblioteki i książki w utworach literackich. 
Rozterki badacza. W: Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Jubileusz 25-le-
cia studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Red. M. Kocójowa. Kraków 2000, s. 173–178; K. Bednarska-Rusza-
jowa: Biblioteki w literaturze polskiej. Kraków 2006.

26 Zob. H. Read: A Coincise History of Modern Painting. London 1963. Na 
źródła ikonograficzne jako istotne dla badania czytelnictwa historycznego 
wskazywali zwłaszcza Robert Darnton oraz Guglielmo Cavallo i Roger Char-
tier – redaktorzy i autorzy obszernej syntezy dziejów lektury w krajach Zacho-
du (A History of Reading in the West. Cambridge 1999). Por. A. Zdanowicz: 
Odtwarzanie historii czytania: syntezy, monografie i nowe propozycje badawcze. 
Przegląd angielskojęzycznych prac z historii czytelnictwa, wydanych w latach 
1992–2011. „Roczniki Biblioteczne” 2012, z. 1/2, s. 191–224.

27 Zob. J. Kostecki: O niektórych problemach historyka czytelnictwa…:
„[…] skupiając się na rekonstrukcji związków bądź dystansów pomiędzy 
poszczególnymi czytelnikami i ich kręgami – wykorzystujemy głównie tzw. 
dokumenty osobiste i posługujemy się metodami analizy treści” (s. 297); 
A. Dróżdż: Przydatność literatury pięknej w badaniach bibliologicznych. W: 
Idem: Od Liber Mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii. Warszawa 
2009, s. 113–118; A.-M. Chaintreau, R. Lemaître: Drôles de bibliothèques:
le thème de la bibliothèque dans la littérature et le cinéma. Préf. R. Chartier. 
Paris 1993. Za A. Dróżdż: Książki i biblioteki w perspektywie antropologii…, 
s. 73.

28 M. Komza: Estetyka książki w badaniach bibliologicznych. W: Bibliologia 
i informatologia… , s. 57–64; K. Migoń: Bibliologiczne problemy książki ilu-
strowanej…

29 Zob. Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Z. Stefanowska 
i J. Sławiński. Warszawa 1978.
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wała w równowadze z dążeniem do oryginalności estetycznej. 
Sceny lektury stały się wówczas tematem jednym z najczęściej 
podejmowanych i w malarstwie, i w literaturze, bądź to jako 
motyw główny (zwykle w przedstawieniach plastycznych), bądź 
jako epizod (w tekstach literackich). W malarstwie klasycznym 
oprócz postaci samych czytelników (czy słuchaczy) wyraziście 
przedstawione są funkcje, jakie pełnią kierujący lekturą, a więc 
osoby mające wpływ na recepcję i postawy odbiorcze. Wobec 
dzieci pełniły tę funkcję zwłaszcza matka, babcia, opiekunka, 
starsze rodzeństwo, a także nauczyciel, bibliotekarz, wśród do-
rosłych – byli to animatorzy spotkań salonowych, mistrzowie, 
a często sami twórcy. 

Tworzenie różnorodnych słownych i plastycznych wizua-
lizacji lektury wiązano bardzo często z okresem dorastania, 
kiedy domaga się tego i natura biologiczna dziecka (potrzeba 
poznawania, kumulowania doświadczeń, nazywania emocji), 
i jego socjalizacja (uczenie się zachowań)30. Wśród dziecięcej 
publiczności znacznie dłużej trwała praktyka czytania głośnego, 
a więc dzielonego z innymi, określanego w pewnej mierze przez 
osobowość lektora, czemu co najmniej do połowy XX wieku 
sprzyjała też szkolna nauka lektury31. Badania nad dziecięcą 
recepcją literatury nie mają długiej historii. Dopiero przełom 
XIX i XX stulecia, dynamiczny rozwój psychologii i nauk 
pedagogicznych, głośne w całej Europie Stulecie dziecka i inne 
prace Ellen Key, idee wychowania estetycznego w Niemczech 
(Heinrich Volgast, Charlotte Bühler), Anglii (Herbert Read) 
i w Polsce32 dostarczyły, w pewnym zakresie do dziś aktualnej, 
a następnie znacznie pogłębionej wiedzy o rozwoju dziecka pod 
wpływem oddziaływania sztuki i literatury jako ważnych jego 

30 Zob. Ph. Ariès: Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych cza-
sach. Przeł. M. Ochab. Gdańsk 1995.

31 Zob. Ch. Vandendorpe: Na początku było słuchanie. W: Idem: Od pa-
pirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury. Przeł. A. Sawisz. 
Warszawa 2008, s. 19–21. 

32 W Polsce za pioniera idei wychowania przez sztukę, w tym przypadku 
poetycką, uznać można Ewarysta Estkowskiego już w połowie XIX wieku 
(S. Truchim: Ewaryst Estkowski. Zarys monografii. Warszawa 1959). W latach 
międzywojennych i powojennych największy wkład w tym zakresie przy-
niosły liczne prace Stefana Szumana (między innymi O sztuce i wychowaniu 
estetycznym. Warszawa 1962), a w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
minionego stulecia studia Ireny Wojnar (na przykład Estetyka i wychowanie. 
Warszawa 1964). W 1976 roku ukazało się wydanie głośnej pracy Herberta 
Reada Wychowanie przez sztukę. Wrocław 1976.
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stymulatorów. Do zmiany postawy dydaktycznej przyczyniły 
się także hermeneutycznie zorientowane nurty w humanistyce, 
zwłaszcza tak zwany zwrot etyczny, postrzegające lekturę jako 
działanie zmierzające do uruchomienia procesu „współmyśle-
nia” z tekstem, do podejmowania twórczego z nim dialogu, 
estetycznego doświadczania go, przeżywania katharsis, a dzięki 
temu egzystencjalnego wzbogacania osobowości młodego czytel-
nika33. Lektura staje się albo „spotkaniem z Innym (przyjęcie 
»cudzej« perspektywy opisu i oceny świata), albo spotkaniem 
ze sobą »lektura apeluje do najgłębszych warstw psychiki«)”34. 
Problematyka lektury i książki dzieci i młodzieży zostaje do-
wartościowana w naukach o kulturze, w literaturoznawstwie, 
a także bibliologii35.

Sceny czytań dziecięcych w europejskim i polskim malarstwie 
realistycznym są równie liczne, jak z udziałem innych pod-
miotów czytających. Choć zróżnicowane, to zarazem podobne, 
obrazują typowe cechy dziecięcej lektury, zwłaszcza zwyczaj 
czytań domowych głęboko wówczas zakorzeniony w kulturze 
życia rodzinnego i grupowego, bez względu na środowisko 
społeczne36. Cechą konstytutywną, bo znamienną dla wszyst-
kich niemal przedstawień ikonograficznych, wydaje się przede 
wszystkim bliskość podmiotów uczestniczących w czytaniu, 
zobrazowanie książki jako ośrodka przyciągania, „skupiania 
wokół”, słowem – jako siły tworzącej wspólnotę lektury, co wy-
rażają zarówno fizyczna bliskość postaci, jak i podobieństwo ich 
emocji.

Najwcześniej datowane z wybranych przykładowo przed-
stawień, pochodzące ze słynnej kolekcji książek z ilustracjami 
Gustave’a Doré37, wyraźnie określa, co jest czytane – opowieści 

33 Zob. L. Witkowski: Wstęp do problemu fenomenologii czytania (uwagi 
nie tylko seminaryjne). W: Idem: Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Stu-
dia, eseje, szkice. Warszawa 2007, s. 29–66; A. Burzyńska: Kulturowy zwrot
teorii…

34 G. Leszczyński: Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji. Warsza-
wa 2010, s. 155.

35 Zob. A. Has-Tokarz: Problematyka książki dla dzieci i młodzieży i jej 
odbioru w obszarze współczesnej bibliologii – o potrzebie badań interdyscypli-
narnych. W: Bibliologia i informatologia…, s. 111–124; J. Konieczna: Dzie-
więtnastowieczna książka dziecięca. Dokonania i perspektywy badawcze. W: 
Bibliologia i informatologia…, s. 101–109. 

36 Zob. G. Leszczyński: Bunt czytelników…, s. 126. 
37 Zob. M. Komza: Artyści książki – dziewiętnastowieczny ilustrator Gustave 

Doré. „Studia o Książce” 1989, t. 18, s. 221–262.
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Charles’a Perraulta38, które w końcu XVII wieku z dworskich sa-
lonów weszły do zasobu książki dziecięcej, tworząc potem przez 
kilka wieków jej kulturowy fundament39.Centralnym motywem 
tego obrazu jest lektura przedstawiona jako swego rodzaju ośro-
dek grawitacji, wokół którego w różnych pozycjach i stanach 
uwagi gromadzą się słuchające dzieci. Przyciąga je i skupia moż-
liwie blisko tyleż sama książka, co czytająca babcia lub niania, 
pełniąca funkcję „bajarki”. Wisząca na ścianie rycina zdaje się 
sugerować temat czytania. Doré, mający znakomite wyczucie 
dynamiki interakcji – dzięki któremu przypisywano mu nawet 
teatralizację przedstawień plastycznych40 – znakomicie uchwy-
cił dwie najważniejsze cechy dziecięcej lektury: żywe emocje 
czytelnicze (lęk i fascynację zarazem, rysujące się na twarzach 
słuchaczy od najstarszej dziewczynki, bardziej emocjonalnie 
zdystansowanej, po przestraszone dziecko najmłodsze) oraz 
wspólnotowy charakter, bliskość więzi, jaką tworzy.

Lektura jako szczególny rodzaj więzi wydaje się niemal stereo-
typowym ujęciem właściwym dla obrazów czytań dziecięcych. 
Przedstawienie Adolfa Tiedemanda z 1849 roku zatytułowane 
Życie norweskich wieśniaków bliskość tę obrazuje nieco inaczej. 
Małe dziecko piastowane przez czytającą matkę skłania starsze 
dziewczynki do większego, niż w poprzedniej scenie, dystansu. 
Lecz także tutaj książka stanowi centrum wspólnoty rodzinnej. 
Jest to ujęcie zarazem symboliczne, gdyż jedna z sióstr zasłuchana 
i całkowicie oddana lekturze przypomina ewangeliczną Marię, 
druga, niczym Marta, skupia się równocześnie na wykonywanej 
ręcznie pracy. W scenie brak sugestii, jaki rodzaj tekstu wywo-
łuje tak głębokie skupienie słuchaczek. Mogły to być poczytne 
wówczas żywoty świętych, Biblia w popularnym opracowaniu 
lub apokryfy, ale równie prawdopodobne jest, że były to moralne 
powiastki augsburskiego kanonika ks. Christopha Schmida, 
wydawane od połowy wieku XIX w całej Europie w licznych ty-
tułach, nakładach i edycjach, nie tylko choć głównie dla dzieci41.

38 Zob. G. Doré: Illustration de ma mère l’Oye. [online] https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Perrault1.jpg [dostęp: 22.03.2019].

39 Zob. A. Nikliborc: Od baśni do prawdy. Szkice z dziejów literatury za-
chodniej dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1981, s. 20–23.

40 Zob. M. Komza: Książka z teatrem związana. „Roczniki Biblioteczne” 
2003, nr 1/2, s. 90.

41 Zob. J. Wille: Die Jugenderzählungen Christoph von Schmids. Studien zum 
Volkslesestoff des 19. Jahrhunderts. Frankfurt am Main 1969; I. Socha: Sac-
rum w XIX-wiecznej literaturze popularnej dla dzieci. W: Dzieciństwo i sacrum.
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Lektorem, wokół którego zwykle koncentrują się sceny czyta-
nia, jest osoba emocjonalnie bliska słuchaczom, która niejako 
użycza książce swojej osobowości, a także autorytetu. Niemal 
zawsze w tej roli występują kobiety. To przede wszystkim matka 
lub babcia, czasem starsza siostra, wprowadzają dziecko w świat 
literatury. W przedstawieniu Konrada Krzyżanowskiego (ilustr. 1.) 

  
 
Ilustr. 3. Konrad Krzyżanowski: Babcia z wnuczkiem Babcia z wnuczkiem; Matka i siostrzeniec 
artysty, 1915, Muzeum Narodowe, Warszawa. 

Ilustracja 1. Konrad Krzyżanowski, Babcia z wnuczkiem, 1915,
Muzeum Narodowe, Warszawa.

usytuowana na białym tle drobna postać wnuczka, żmudnie 
wnikającego w tekst, kontrastuje z dostojeństwem górującej nad 
nim postaci babci w czarnej szacie, symbolizując kontrast wie-
dzy i niewiedzy, doświadczenia i tabula rasa, ale zarazem więź 
pokoleń, która wyraża się we wprowadzaniu w rzeczywistość 
słowa – w tradycję i kulturę.

Studia i szkice literackie. Red. J. Papuzińska i G. Leszczyński. Warszawa 1998, 
s. 237–245.
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Najczęściej jednak w roli lektora, a zarazem mentora występuje 
matka otoczona, niemal otulona zasłuchanymi dziećmi, które 
zdają się tworzyć z nią jedno czytające ciało. Tak jest zwłaszcza na 
obrazach Augusta Macke’go, Jamesa J. Shanonn’a42 czy George’a D. 
Leslie’a. Tytuł tego ostatniego, Alicja w krainie czarów, sugeruje, 
jaki tekst jest prawdopodobnie przedmiotem lektury, ale zarazem 
stanowi symboliczny komentarz puentujący uroki czytelniczej 
podróży43.

Starsza siostra nie stanowi już w takim stopniu jak matka 
ośrodka bliskości i bezpieczeństwa. Co prawda, na obrazie 
Seymoura Josepha Guya, który wielokrotnie z upodobaniem 
malował sceny z książką (stworzył też podobne wersje tego 
przedstawienia), przysiadła na brzegu łóżka, blisko młodszego 
rodzeństwa, które z wielką uwagą, ale i lękiem w oczach, słucha 
przed snem sugestywnej opowieści (ilustr. 2.). Podkreślana eks-
presją ciała lektorki emocjonalna treść, podobnie jak zapadająca 
wokół ciemność powodują, że bliskość siostry nie rozprasza 
strachów. Przeciwnie, wydaje się, że nawet celowo chce ona je 
potęgować.

Narodziny w połowie XIX stulecia i rozpowszechnienie się 
od jego lat siedemdziesiątych książki obrazkowej uczyniły pod-
miotem lektury same dzieci, które nie potrzebowały już lektora 
ani przewodnika. Czytanie nadal sprzyja bliskości, lecz w grupie 
czytelników nie ma już przewodnika, który stanowiłby ośrodek 
kompetencji, ale i uczuciowego bezpieczeństwa44. Powszech-
ność alfabetyzacji sprawia, że to dzieci stają się lektorami dla, 
prawdopodobnie niepiśmiennych, dorosłych, którym, odkładając 
własną lekturę, chcą umożliwić poznanie prasowych aktualności, 
wchodząc tym samym w nowy dla siebie obszar testów45.

42 Zob. J.J. Shannon: Jungle Tales, 1895 [online] https://www.metmuseum.
org/art/collection/search/12552 [dostęp: 22.03.2019].

43 Zob. G.D. Leslie: Alice in Wonderland, 1879 [online] https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:George_Dunlop_Leslie_-_Alice_in_Wonderland.jpg 
[dostęp: 22.05.2019].

44 Zob. C.A. Smith: The Young Readers, 1893 [online] https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Carlton_Alfred_Smith,_1893_-_The_First_Lesson.
jpg?uselang=pl [dosęp: 22.05.2019]; W. Firle: The Fairy Thale, ok. 1900 [on-
line] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walther_Firle_The_fairy_tale.
jpg?uselang=pl [dostęp: 22.05.2019].

45 E. Zampighi: [Reading The News], przed 1924 [online] https://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:Eugenio_Zampighi_-_Reading_The_News.
jpg?uselang=pl [dostęp: 22.05.2019].
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Ilustracja 2. Seymour Joseph Guy, The Bedtime Story,
1878, San Antonio Museum of Art.

Pożegnanie z literaturą dziecięcą i wkroczenie na nowy ląd 
literackich doświadczeń związanych z literaturą dla dorosłych 
dokonują się, jak wiadomo, w okresie dorastania; wiek jest tu 
czynnikiem indywidualnym. Poszerzony repertuar tekstów nie 
zmienia od razu czytelniczych nastawień recepcyjnych. Nowe 
utwory są nadal odbierane według klucza emocjonalnego i na 
ogół chętnie czytane w bliskości. Obraz Augusta Amberga z Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu zatytułowany Czytanie Werthera 
Goethego znakomicie oddaje zarówno fizyczną, jak i emocjonalną 
bliskość młodych czytelniczek skupionych w kręgu lektury, w leś-
nym zakątku tworzącym specyficzny dla niej klimat estetyczny, 
a zarazem uczuciowy. O bliskości emocjonalnej świadczą rysujące 
się na twarzach przeżycia, ale także atrybut w ręku każdej postaci, 
który okazuje się niezbędny – chusteczka do ocierania łez. To badaj 
najlepsza w historii malarstwa ilustracja lektury empatycznej46.

46 Zob. A.W. Amberg: Vorlesung aus Goethes Werther, 1871 [online] https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Amberg_Vorlesung_aus_Goe 
thes_Werther.jpg?uselang=pl [dostęp: 22.05.2019].
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Przedstawienia plastyczne lektury dorosłych również obrazują 
wspólnotę czytania i przeżywania. Bliskość fizyczna w czasie 
lektury, wspólny tekst i temat są tutaj konsekwencją więzi-
towarzyskiej oraz intelektualnej, która już wcześniej zespala 
grupę, na przykład literatów czy artystów. Jeden z obrazów 
Théo van Rysselberghe’a ukazuje w scenerii parku grupę kobiet 
zauroczonych poezją, ekspresywnie czytaną przez obecną praw-
dopodobnie pośród nich autorkę47. Można przypuszczać, że jest 
to kółko literackie, które spotyka się, by wspólnie doświadczać 
estetycznych emocji i być może dzielić się doświadczeniami war-
sztatu twórczego. Drugi obraz tego samego artysty przedstawia 
koło męskie, skupione wokół bohatera wspólnej głośno czytanej 
lektury – Émile’a Verhaerena. Są to postaci historyczne, znani 
twórcy, których można identyfikować z nazwiska48. Są pierw-
szymi słuchaczami, ale i pierwszymi krytykami tekstu autora. 
Atmosfera jest inna; podczas gdy we wspólnocie kobiecej domi-
nowały podkreślone gestami ekspresja, uczuciowość czy nawet 
emfatyczne uniesienie, tutaj lekturze towarzyszą widoczne na 
twarzach skupienie, namysł, koncentracja. Obrazy zestawione 
razem świetnie ujmują różnice w wyrazach czytelniczej recepcji 
kobiet i mężczyzn.

Podejmowany w malarstwie bardzo często temat lektury salo-
nowej nie zawsze wyrażał wspólnotę lektury, lecz często jedynie 
zgromadzenie osób uczestniczących we wspólnym czytaniu 
z obowiązku grzeczności wobec gospodarzy – od zainteresowa-
nych po jawnie utrudzonych lub nawet znudzonych tekstem, jak 
na obrazie Władimira Makowskiego (Literaturnoje cztienie,1866; 
Vikiart.org/en/vladimir-makovsky/literary-reading).

Indywidualny i wspólnotowy sposoby czytania współistniały 
w praktykach czytelniczych z różnym natężeniem, choć, jak 
wiadomo, od wieku XVI drugi, pielęgnowany nadal w grupach 
nieformalnych oraz w czytaniach dziecięcych – domowych 
i szkolnych, wyraźnie ustępował miejsca pierwszemu, by w końcu 
wieku XX powrócić w innej odsłonie – zaktualizowany przez 
społeczności sieciowe. Czytanie ciche, indywidualne jako zwy-
czaj utrwalały biblioteki i czytelnie publiczne. W obrazie Stan-

47 Zob. T. van Rysselberghe: The Lecture by Emile Verhaeren, 1903 [on-
line] https://www.mskgent.be/en/featured-item/lecture-emile-verhaeren-1903 
[dpstęp: 22.05.2019].

48 Zob. T. van Rysselberghe: A Reading in the Garden, 1902 [online] https://
www.wikiart.org/en/theo-van-rysselberghe/a-reading-in-the-garden-1902 [do-
stęp: 22.05.2019].
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leya Spencera Silent Prayer grupa czytających samotnie, każdy 
z własnym tekstem, zintegrowana jest tylko wspólnym miejscem 
przebywania, sąsiedztwem w czytelni. Brak komunikacji, poza 
spojrzeniami. Symbolem oddzielenia czytelników nakazaną ciszą 
staje się ulokowany w centrum ogromny wazon z kwiatami, 
niczym przeszkoda zawłaszczająca przestrzeń i utrudniająca 
porozumiewanie się. Przestrzeń biblioteki nie jest więc miejscem 
czytelniczego spotkania, wypełnia ją „nabożne milczenie”49. 
Przestrzeń salonu była otwarta na wspólne czytanie i dyskurs, 
przestrzeń biblioteki wyosobnia czytelników. Wymiana opinii 
musi być odłożona w czasie, a tym samym recepcja staje się 
uboższa w odcienie na gorąco przeżywanych emocji. To przesu-
nięcie w czasie możliwości czytelniczego współdzielenia miało 
istotny wpływ na recepcję, w coraz większym stopniu zapośred-
niczoną i emocjonalnie „oziębłą”50. Współcześnie do dyskursu 
„na gorąco”, choć zapośredniczonego, pozwala powrócić sieć, 
sprzyja bowiem tworzeniu się wspólnot czytelniczych, umożli-
wia społeczne upowszechnienie indywidualnych waloryzacji.

Równie wiele jak przedstawienia wspólnoty lekturowych 
doświadczeń, znajdujemy oczywiście w malarstwie europejskim 
obrazów czytania indywidualnego. Był to chętnie podejmowany 
typ malarstwa portretowego, gdzie jednak książka, zwłaszcza 
do wieku XVIII, była zwykle rekwizytem, oprócz innych po-
trzebnych do charakterystyki przedstawianej postaci. Dopiero 
koniec wieku XVIII, a zwłaszcza wiek XIX przyniósł nowy 
typ czytelniczych portretów – przedstawiających nie tyle samą 
czynność czytania, ile obrazujących przede wszystkim emocje 
i myśli, jakie ono wywołało, marzenia towarzyszące lekturze; są 
to w ogromnej większości portrety kobiet51.

Wiek XX – w odróżnieniu od stulecia poprzedniego, kiedy lek-
turę często idealizowano, dowartościowując głównie jej funkcję 
empatyczną, ale też wysoką rangę kulturową – zdynamizował 
obrazy czytania, ukazując je zarazem jako czynność powszednią 

49 Zob. S.S. Prayer: Silent Prayer, 1951 [online] https://www.wikiart.org/en/
stanley-spencer/silent-prayer [dostęp: 22.05.2019].

50 Na emocjonalne zdystansowanie, znamienne, oprócz innych cech, dla 
percepcji czytelników o wysokim poziomie kompetencji wskazywał już Bogu-
sław Sułkowski w pracy Powieść i czytelnicy. Społeczne uwarunkowanie zjawisk 
odbioru. Warszawa 1972.

51 C. Kiesel: Day-dreaming, przed 1920 [online] https://commons.wiki
media.org/wiki/File:Conrad_Kiesel_-_Day-dreaming.jpg?uselang=pl [dostęp: 
22.05.2019].
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i użytkową. Zwłaszcza ilustracja prasowa pełniąca funkcję ko-
mentarza do rzeczywistości obrazowała czytania codzienne, choć 
wcale emocjonalnie nieobojętne, chętnie oświetlając aspekty ko-
miczne, jak na przykład Norman Rockwell, jeden z najbardziej 
uznanych amerykańskich karykaturzystów prasowych pierwszej 
połowy XX wieku. Studentka, spodziewając się, że praca baby 
sitter oprócz zarobku umożliwi jej spokojne przygotowanie się 
do egzaminów, zaskoczona trudnością wyzwania, w popłochu 
czyta poradnik opieki nad dziećmi52. Młodzi małżonkowie, czy-
telnicy gazet o różnej orientacji politycznej, gwałtownie i zde-
cydowanie wyrażają swoją emocjonalną frustrację wynikającą 
z niezgodności stanowisk w dniu wyborów, prawdopodobnie 
prezydenckich53.

Przedstawienia literackie i malarskie obrazujące właściwe 
lekturze relacje i interakcje miały niewątpliwie wpływ na upo-
wszechnienie sposobów czytania. Malarstwo nie jest źródłem 
równie „wydajnym” jak pisane świadectwa lektury. Nierzadko 
jednak, bogatsze w niuanse, odzwierciedla, trudną do uchwyce-
nia w inny sposób, fizyczność czytania w określonej czasoprze-
strzeni, a także to, co w dokumentach pisanych niewyrażalne 
lub zubożone: aurę, emocje, a przede wszystkim relacje i więzi. 
Dla dzieci krąg lektury jest kręgiem domu, ciepła, bliskości 
opiekunów i rówieśników; dla dorosłych – kręgiem wspólnoty 
zainteresowań i przeżyć, choć czasem tylko miejscem wspólnego 
przebywania. Oprócz wpisanych w obraz wartości kojarzonych 
zwykle z lekturą (estetycznych, poznawczych, informacyjnych, 
użytkowych, a także etycznych) malarstwo dokumentuje tę 
ukrytą i nie zawsze uświadamianą jej wartość, jaką jest two-
rzenie bliskości, więzi, wspólnoty emocji, doświadczeń i prze-
konań. Uświadamia tym samym, że wybór, jakiego a priori 
ma dokonać czytelnik, to nie tylko wybór autora czy tekstów, 
(a więc „biblioteki”54), lecz w równym stopniu wybór grupy 
odniesienia – z właściwymi jej tradycjami, kanonem, wzorami 
interpretacji oraz charakterem relacji i więzi, które współtworzy 
lektura.

52 Zob. N. Rockwell: Babysitter, 1947 [online] https://www.wikiart.org/en/
norman-rockwell/babysitter [dostęp: 22.05.2019]. Dzieła Rockwella można 
przeglądać również na stronie muzeum Norman Rockwell Museum [online] 
https://collection.nrm.org/#browse=enarratives.1

53 Zob. N. Rockwell: Election Day, 1948 [online] https://www.wikiart.org/
en/norman-rockwell/election-day [dostęp: 22.05.2019].

54 J. Tomkowski: Zamieszkać w bibliotece…
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Jeśli jakiś gatunek literacki, zgrabnie uosobiony, mógłby o sobie 
powiedzieć za Horacym „Non omnis moriar”, najprawdopodob-
niej byłby to sonet. W nazwie sonetu słychać etymologiczne 
echa jego genealogii – prostego ’dźwięku’ i ’piosenki’, a jednak 
zwiastuje ona także odświętną elegancję, harmonię i dyscyplinę, 
domaga się mistrzostwa i wirtuozerii, jubilerskiej staranności 
i precyzji, nim zastygnie w brylantowy kryształ formy idealnej.

Pojawiały się w historii sonetu próby zamarkowania wystyli-
zowanej, pozornej niedbałości, a jednak wzbudza on tęsknotę za 
arcydziełem już w konkurencji indywidualnej, zaledwie czterna-
stowersowej serii olśnień, w wersji zarannej, włoskiej o czterech 
raptem rymach, a cóż powiedzieć o wieloboju drużynowym 
– czynach zespołu wysłanego do zmagań z czytelnikiem w ra-
mach mniejszego lub większego cyklu, w serii zawierającej aluzje 
do sonetu włoskiego, francuskiego i kilku wersji angielskich1. 
Quintus Horatius Flaccus, opiewający ośnieżone stoki Soracte 
w podarowanej mu w roku 33 p.n.e. przez Mecenasa2 posiadłości 

1 Sławiński poprzestał na jednym haśle (Słownik terminów literackich. Red. 
J. Sławiński. Wrocław 1988, s. 475–476). Nowszy leksykon daje cztery hasła 
trojga autorów: Sonet Anny Kołaczkowskiej, Sonet angielski oraz Sonet spen-
cerowski Witolda Ostrowskiego, wreszcie Sonet szekspirowski Haliny Biedrzy-
ckiej Zob. Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-
-Makowska. Kraków 2006, s. 715–719.

2 To przekaz potoczny, wtajemniczeni dopowiadają, że willę podarował 
Horacemu sam cesarz Oktawian, Mecenas tylko pośredniczył. Zob. R. Hu-
ghes: Rzym. Przeł. W. Jeżewski. Warszawa 2012, s. 89.
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w Sabinum w Etrurii, nie znał tej doskonałej formy, ale wiedział, 
jak stosować zasadę zwaną aurea mediocritas (Carmina II, 10, 53) 
– złotego środka, umiaru, jak osiągnąć szlachetną równowagę 
między doskonałością formy i harmonijnie dostosowaną do niej 
doniosłością treści poetyckiego przekazu.

Podobno sonet powstał na Sycylii w XII lub XIII wieku, liczy 
więc blisko osiem stuleci. Niektórzy sugerują nieco wcześniejszą 
proweniencję prowansalską. Filologom kojarzy się jednak głównie 
z włoską4 poezją erotyczną5, z Dantem Alighierim, który uczynił 
adresatką swych lirycznych precjozów młodą florentynkę Bea-
trycze Portinari, zresztą już po jej śmierci (jest bohaterką wielu 
spośród wierszowanych fragmentów zbioru Vita nuova, wyda-
nego po roku 1292; w zbiorze liryków Canzoniere będzie nosiła 
imię Pietra – ’kamień’ jako „pani o kamiennym sercu”), oraz 
z Francesco Petrarką, który dedykował do dziś nieodgadnionej 
Laurze spisany w języku toskańskim, a więc ’pospolitym’ wobec 
podniosłej łaciny, w latach 1330–1365 starannie skomponowany 
zbiór, „dziennik duszy” Il Cansoniere (tam między innymi 317 
sonetów, tradycyjnie dzielonych na rymy ku czci Laury żywej 
i umarłej – Rime in vita di madonna Laura, Rime in morte di 
madonna Laura).

Stefania Skwarczyńska we Wstępie do nauki o literaturze poczy-
niła przed półwieczem ważne dla naszych dzisiejszych rozważań, 
warte przytoczenia spostrzeżenie dotyczące predylekcji tej formy 
poetyckiej do wyrażania treści zasadniczo w dwóch – mniej lub 
bardziej wyrazistych, rodzajowo znacznie zróżnicowanych – seg-
mentach semantycznych:

3 „Auream quisquis mediocritatem / diligit, totus caret obsoleti / sordibus 
tecti, caret invidenda / sobrius aula”. – „Kto umiar ceni, przywilej złotego / 
środka, uniknie brudu kurnej chaty / i bez zawiści patrzy na wielmożów / 
pałac bogaty”. Horacy: Pieśni. (Q. Horati Flacci: Carmina.) Przeł. S. Go-
łębiewski. Przypisy i skorowidz oprac. G. Pianko i L. Winniczuk. Warszawa 
1973, s. 180–181.

4 Zob. K. Żaboklicki: Literatura włoska. W: Dzieje literatur europejskich. 
T. 1. Red. W. Floryan. Warszawa 1977, s. 393, 401–402.

5 M. Mochnacki pisał o Sonetach Mickiewicza, że ich „osnowa” wiąże 
się z „erotycznym charakterem właściwym temu rodzajowi poezji lirycznej”. 
Zob. M. Mochnacki: O „Sonetach” Adama Mickiewicza. W: W. Billip: Mi-
ckiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich w la-
tach 1818–1830. Antologia. Wrocław 1962, s. 83. Rys ewolucji gatunku dał
I. Opacki: Z zagadnień cyklu sonetowego w polskim romantyzmie. W: Idem: 
Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji. Katowice 
1999, s. 71–160.
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Ale skłonność takiego układu do kompozycji dwudzielnej (dwa 
czterowiersze i sestyna lub dwa tercety; dwa czterowiersze i trzy 
dystychy) zachęcała do ostrej granicy na tym cięciu i to tak-
że w obrębie zwartości treściowej, a tym samym do jej w tych 
dwóch odcinkach zróżnicowania. W rezultacie pierwszy odcinek 
utworu ukształtował się epicko (opis, opowiadanie), drugi zawie-
rał refleksję, całość zaś, a szczególnie odcinek końcowy, nasycone 
zostały liryzmem6.

Włosi dzielili sonet na cztery strofy: dwa czterowiersze 
(tetrastychy) i dwa tercety. Osiem wersów oddawano narracji 
lub opisowi, kolejnych sześć – liryce lub refleksji filozoficznej 
o nadrzędnym znaczeniu wobec treści tetrastychów. Rymowano 
oszczędnie, w rytmie abba abba cdc dcd. Poeci francuskiej Ple-
jady (między innymi Pierre Ronsard) eksperymentowali w XVI 
wieku z formą, tercety zastępowali dystychem i kolejnym cztero-
wierszem o rymach okalających cc deed lub trzema dystychami 
cd cd ee (dodawali więc piąty rym). Z kolei poeci angielscy 
epoki elżbietańskiej nie chcieli naśladować ani Włochów, ani 
Francuzów: Edmund Spencer skłaniał się ku trzem tetrastychom 
o rymach w układzie naprzemiennym (krzyżowym) i dystychowi 
(abab bcbc cdcd ee), William Szekspir ograniczył się do dwóch 
czterowierszy i sekstyny abab cdcd efefgg (trzy strofy, czternaście 
wersów – najbliżej liczby π – ale też już siedem rymów, wobec 
czterech zaledwie w typie włoskim, więc angielska wersja ucho-
dzi za łatwiejszą od włoskiej i francuskiej, choć wybór rymów 
to trudność w komponowaniu sonetu nie jedyna). Dbano 
także o równozgłoskowość w wersach – ideałem był sylabizm 
regularny.

Tu konieczna dygresja, jak bardzo popularność dokonań zależy 
od języka, w którym wypowiada się poeta, od tego, jaki jest jego 
zasięg: czy używa języka „światowego” (dziś powiedzielibyśmy 
konferencyjnego), względnie narodowego, którym posługuje się 
spora populacja, czy też zaledwie z lokalnej gwary rozumianej 
przez niewielu. Zaglądam do pełnej anegdot historii Wiecznego 
Miasta Roberta Hughesa i widzę kilka akapitów o rzymskim 
XIX-wiecznym poecie piszącym w gwarze mieszkańców Za-
tybrza (romanesco) Giuseppem Gioacchinem Bellim; tenże, 
„Wzorując się na Petrarce, tworzył wyłącznie czternastowersowe 

6 Zob. S. Skwarczyńska: Wstęp do nauki o literaturze. T. 3. Warszawa 1965, 
s. 266.
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sonety, których napisał ponad dwa tysiące dwieście”7. Wiersze te 
charakteryzuje „czarny humor, obsceniczny język, zgryźliwe lek-
ceważenie dla papieskiego i klerykalnego Rzymu – wszystko to 
wyraża buntowniczego ducha ludu rzymskiego”8. Mniej pobłaż-
liwy dla poety Zatybrza jest Józef Heistein, autor opracowania 
części Literatury włoskiej w obrębie Dziejów literatur europejskich 
pod redakcją Władysława Floryana, który umieszcza go wśród 
Innych romantyków i puentuje omówienie jego dokonań tak, że 
Belli jest

[…] romantykiem instynktownym, przypadkowym, nawet, rzec 
można, romantykiem mimo woli, na co wskazuje chociażby 
dwukrotne wyrzeczenie się własnej twórczości w imię skrupułów 
religijnych i moralnych9.

Wróćmy do renesansu. Jan Kochanowski umieścił w czterech 
księgach Fraszek trzy sonety: Do paniej (I 97) w typie strof 
Spencera, ale o odmiennym układzie (abba cddc efef gg, czyli 
rymów tyle, ile u Szekspira), Do Franciszka (II 105) i Do St. Wa-
powskiego (III 24) – w typie włoskim10. Mikołaj Sęp Szarzyński, 
poeta post Cochanovium Polonicus primus, pozostawił niewielki 
cykl: dochowało się zaledwie sześć sonetów, pięć typu włoskiego 
(Sęp rymował tercyny w rytmie cdc dee) i jeden bliższy formie 
Spencera11. Bez sonetu piątego O nietrwałej miłości rzeczy świata 
tego Sienkiewiczowskiemu Hasslingowi-Ketlingowi of Elgin za-
brakłoby słów i słynny monolog „Kochanie to niedola ciężka…” 
z Pana Wołodyjowskiego byłby zapewne krótszy o ten interteks-
tualny akapit, a i uboższy w kwestii leksyki staropolskiej12.

7 R. Hughes: Rzym…, s. 174. Nie wiedziałem, że to Belli jest autorem po-
rzekadła: „Wiara i nadzieja są piękne, lecz na tym świecie tylko dwie rzeczy 
są pewne: śmierć i podatki”. Ibidem.

8 Ibidem, s. 174.
9 J. Heistein: Romantyzm i literatura risorgimenta. W: Dzieje literatur euro-

pejskich…, s. 502.
10 J. Kochanowski: Dzieła polskie. Oprac. J. Krzyżanowski. Warszawa 

1972, s. 167, 203–204, 215. 
11 M. Sęp Szarzyński: Rytmy abo wiersze polskie. Oprac. i wstępem opatrzy-

ła J. Sokołowska. Warszawa 1957, s. 32–37.
12 H. Sienkiewicz: Pan Wołodyjowski. Powieść. Warszawa 1956, s. 132–133. 

Sęp zaczyna sonet: „I nie miłować ciężko, i miłować / Nędzna pociecha”; 
piąty akapit monologu Ketlinga zawiera frazę: „jeśli miłować ciężko, to nie 
miłować ciężej jeszcze”. Widzimy tu słówko cenne i rzadkie, przejęte z ła-
ciny w staropolszczyźnie – „sceptr” (’władza, berło królewskie’). Nota bene 
Sienkiewicz stawał dzielnie w obronie Sępa, gdy jego skromny dorobek 
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Usłużna pamięć podpowiada, iż muszę tu wspomnieć także 
o fenomenie sonetopisania w obrębie dwutomowej historii 
Przemyślnego szlachcica Don Kichote z Manczy, którą w Złotym 
Wieku literatury hiszpańskiej (Siglo de Oro) napisał i ogłosił 
Miguel Cervantes Saavedra (część 1. o 52 rozdziałach wydanie 
w 1605 roku, część 2. licząca 74 rozdziały – 1615 rok). Wśród 
dziesięciu wierszy poprzedzających część pierwszą dzieła widzimy 
osiem sonetów, których tytuły wskazują zarówno nadawcę, jak 
i adresata tekstu: Amadis z Galii do Don Kichota z Manczy, Don 
Belianis z Grecji do Don Kichota z Manczy, Pani Oriana do Dul-
cynei z Toboso, Gandalin, giermek Amadisa z Galii, do Sanczo 
Pansy, giermka Don Kichota, Orland szalony do Don Kichota 
z Manczy…, wreszcie Dialog pomiędzy Babieką a Rosynantem. 
Każdy z tych sonetów ma – jako podtytuł – nazwę gatunkową 
(Sonet), sonetami rozmawiają z sobą nie tylko fikcyjne postacie 
literackie (w tym bohater Ariosta), także zwierzęta (osioł z ko-
niem). Wspomniany tu Dialog jest parodią sonetu, poszczególne 
wersy (a nawet zaledwie półwersy) zostały poprzydzielane 
obu zwierzęcym rozmówcom. Degradację tej formy poetyckiej 
w jeszcze większym natężeniu obserwujemy w przyjmującym 
formę sonetu Epitafium pośród kilku wierszy domykających 
rozdział 52. części pierwszej (łącznie widzimy tam cztery sonety) 
o wymagającym objaśnienia tytule: Akademicy z Argamasilli / 
miasteczka w Manczy, na życie i śmierć / dzielnego Don Kichota 
z Manczy / hoc scripserunt. Jakoż wydawca podaje nam istotne 
objaśnienie:

Cervantes kpi tutaj z ówczesnej mody, wedle której przyjaciele 
autora umieszczali na początku i na końcu jego dzieła swe poezje 
wychwalające. W Argamasili, zapadłej mieścinie, żadnej akade-
mii nie było. Natomiast znajdowało się tam więzienie, w którym 
pono Cervantes był przetrzymywany. Wtedy owi „akademicy” 
to zapewne przestępcy tam więzieni, a ich sonety to burleskowy 
żart Cervantesa13. 

niekorzystnie zestawiano w publicystyce z dokonaniami Kochanowskiego 
(H. Sienkiewicz: Mikołaj Sęp Szarzyński. „Tygodnik Ilustrowany” 1869, t. 4,
nr 79, s. 11). We frazie otwierającej sonet Sępa daje się słyszeć inicjalny dy-
stych fraszki Z Anakreonta (40 z Ksiąg pierwszych) wielkiego Jana: „Ciężko, 
kto nie miłuje, ciężko, kto miłuje, / Najciężej, kto miłując łaski nie zyskuje”. 
J. Kochanowski: Dzieła polskie…, s. 152.

13 M. Cervantes Saavedra: Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy.
T. 1. Przeł. A.L. Czerny i Z. Czerny. Przyp. ułożył Z. Czerny. Wiersze przeł. 
A.L. Czerny. Warszawa 1972, s. 551. Wśród hiszpańskich poprzedników 
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Cierpliwy czytelnik znajdzie bez trudu, pośród innych form 
wierszowanych w tomie drugim jeszcze dwa sonety o incipitach: 
„Dajcie mi, panie, wedle własnej woli…” i „Mur rozkruszyła 
dziewka urodziwa…”14. Poważna historia literatury przyzwyczaiła 
nas do paradoksalnej prawidłowości, iż parodia formy podstawo-
wej jest sygnałem zmierzchu gatunku w jego formie i treści serio, 
tak popularność poematów heroikomicznych przyczyniła się do 
niemal zupełnego zaniechania prób eposu heroicznego15. Żarty 
i zabiegi parodystyczne Cervantesa jednak nie zniechęciły innych 
twórców jego epoki, poeta Luise de Góngora y Argote (1561– 
1627) przez całe życie chętnie pisywał także sonety, opisowe 
poświęcał rodzinnej Kastylii, sonetem – co już jest rzadkością 
– żegnał zmarłego w roku 1614 wybitnego malarza Domenicosa 
Theodokopulosa, który ostał się we wspólnej pamięci pokoleń 
jako El Greco. Sonety pisywał także jeden z najwybitniejszych 
dramatopisarzy hiszpańskiego Złotego Wieku i zarazem twórców 
wszech czasów literatury światowej Lope de Vega (1562–1635)16.

Wróćmy do głównego toku rozważań17. Sławę sonetu na na-
szym gruncie ustalili Sebastian Grabowiecki (około 1543–1607; 

Cervantesa, nawiązujących do inspiracji gatunkiem preferowanym przez 
Petrarkę, warto wymienić Inigo Lopeza de Mendoza, znanego jako Markiz de 
Santillana i jego 42 sonety (Sonetos fechos al italico modo), tworzącego w po-
łowie XV wieku. Sonety Petrarki naśladował w liczbie 38 Garcilaso de la Vega 
(1503–1536), pisał je także dla damy swego serca, hrabiny Gelve, Fernando de 
Herrera (1534–1597). Ibidem, s. 901–902.

14 M. Cervantes Saavedra: Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy…, 
t. 2, s. 101 i 155. Uprzedził Cervantesa sam Szekspir, poprzedzając akty I i II 
dramatu Romeo i Julia, powstałego bodaj w 1595 roku, sonetami tytułowany-
mi Prolog. W. Szekspir: Tragedie . Przeł. J. Paszkowski, L. Ulrich. W: W. Szeks-
pir: Dzieła dramatyczne. T. 5. Oprac. S. Helsztyński, R. Jabłkowska, A. Sta-
niewska. Warszawa 1973, s. 393 i 422.

15 Szerzej pisałem o tym w podrozdziale 2. Przemiany światopoglądu i form 
literackich rozdziału I. Z problemów epopeiczności literatury romantycznej mo-
jej książki M. Piechota: Żywioł epopeiczny w twórczości Słowackiego. Katowi-
ce 1993, s. 25 i nast. Zob. również R. Przybylski: Zmierzch rozumnego heroi-
zmu, czyli prolegomena do romantycznego bohaterstwa. W: Problemy polskiego 
romantyzmu. Seria II. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1974, s. 150 i nast.

16 Zob. M. Strzałkowska: Historia literatury hiszpańskiej. Zarys. Wrocław 
1968, s. 923 i 937.

17 W monograficznym numerze „Poezji” o tytule Sonet, widzę rozdziałek 
Dawny sonet o sonecie, a w nim metaliterackie wypowiedzi: Antoniego Edwarda 
Odyńca, Konstantego Gaszyńskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Zenona 
Przesmyckiego (Miriama), Gustawa Daniłowskiego, Stanisława P. Kaczorow-
skiego – pojawia się w nich ’sonet’ i ’Sonet’, nie tylko jako podmiot, tak-
że jako adresat tych wypowiedzi. Sonet II Miriama otwiera czterowiersz na



Kilka uwag o sonecie… 155

ten gatunek pojawia się w jego twórczości wśród 48 różnych 
typów strofiki!), Daniel Naborowski (1573–1640), Jan Andrzej 
Morsztyn (1621–1693) i książę Stanisław Herakliusz Lubomirski 
(1641–1702), jednak przez zaniechanie twórców doby Oświe-
cenia w polskiej sonetosferze wytworzono próżnię, w którą 
wtargnął dopiero, za to z impetem, jakiego zazdrościli mu 
wszyscy współcześni, nie wyłączając Słowackiego, dwoma rewe-
lacyjnymi cyklami Adam Mickiewicz. Sonety krymskie i Sonety 
odeskie (zwane też „erotycznymi”)18 zaowocowały jednak także 
potopem sonetomanii autorstwa poetów minorum gentium. Ktoś 
powiedział dość sarkastycznie, że marzeniem każdego Polaka 
w XIX wieku było: napisać wiersz (najlepiej gdyby to był sonet) 
oraz polec za Ojczyznę.

Jeszcze Janina Kamionka-Straszakowa przypuszczała optymi-
stycznie, że „społeczność literacka pierwszej połowy XIX wieku 
liczyć będzie 1100 nazwisk”19. Z kolei nowsze badania Józefa 
Bachórza, skonfrontowane ze statystycznymi przytoczeniami 
autorów „Nowego Korbuta”, znacznie obniżają te niegdysiejsze 
pochopne rachuby, przynoszą liczbę niespełna trzystu autorów 

młodopolską modłę nawiązujący do historii gatunku od włoskich począt-
ków po Mickiewicza: „Ty pierwszy miłość wonną fijołka, o smętny / Sza-
rzyński, wlałeś w czaszę Danta i Petrarki, / Zmilkłeś – zmilkł sonet z tobą. 
Aż olbrzyma barki / Dźwignęły go – i zadrgał potężnymi tętny”. („Poezja” 
1973, nr 6 (91), s. 23). „Olbrzymem” jest tu oczywiście Mickiewicz.

18 Do tekstu Mochnackiego o Sonetach Mickiewicza dodać można kil-
kaset prac o obu cyklach; z nowszych wymienię: C. Zgorzelskiego O so-
netach odeskich i Pielgrzym „w krainie dostatków i krasy” (to o Sonetach 
krymskich) – rozdziały książki Idem: O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby 
zbliżeń i uogólnień. Warszawa 1976, s. 230–259; W. Kubackiego: Z Mickie-
wiczem na Krymie. Warszawa 1977; I. Opackiego Człowiek w sonetach prze-
łomu. Sonety krymskie i odeskie. W: Idem: Poezja romantycznych przełomów. 
Szkice. Wrocław 1972, s. 14–26; B. Doparta: Poezja transcendentna „Sonetów 
krymskich” – rozdział w: Idem: Mickiewiczowski romantyzm przedlistopado-
wy. Kraków 1992, s. 114–136. Obszerną bibliografię podaje w przypisach 
M. Turczyn („Sonety krymskie” Mickiewicza – główne kierunki interpretacji. 
„Słupskie Prace Filologiczne” 2004, s. 61–71). Prac o obu cyklach przybywa, 
co dobrze świadczy o mickiewiczologii. Zob. P. Pochel: O niewyrażalności 
w „Sonetach krymskich” Adama Mickiewicza. W: Od oświecenia, ku roman-
tyzmowi i dalej… Autorzy – dzieła – czytelnicy. Część 6. Red. M. Piechota, 
J. Ryba, M. Janoszka. Katowice 2016, s. 58–101; J. Brzozowski: Mickiewiczow-
skie wariacje sonetowe. W: Liryka Mickiewicza. Uczucia. Świadectwa. Ekspre-
sje. Red. nauk. A. Fabianowski i E. Hoffmann-Piotrowska. Warszawa 2018,
s. 161–169.

19 J. Kamionka-Straszakowa: Życie literackie w pierwszej połowie XIX wie-
ku. Studia. Warszawa 1970, s. 326.
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wierszy doby romantyzmu, niekoniecznie zasługujących na 
miano poetów:

Zgodnie z zasadą zastosowaną kiedyś przez Gabriela Korbuta, 
nader użyteczną dla korzystających z bibliografii, autorzy „No-
wego Korbuta” uwzględnili – jak wiadomo – nie tylko literatów 
w dzisiejszym potocznym tego słowa znaczeniu, a więc nie tyl-
ko poetów, powieściopisarzy, nowelistów, dramaturgów i kry-
tyków literackich, lecz także pamiętnikarzy, historyków, filozo-
fów, prawników, filologów, pisarzy uprawiających publicystykę 
społeczną, niektórych kaznodziejów i moralistów, czyli szeroko 
pojętą zbiorowość humanistyczną. W zbiorowości tej literaci zaj-
mujący się twórczością artystyczną, paraartystyczną lub metaar-
tystyczną stanowią trudną do precyzyjnego wyodrębnienia więk-
szość. Z nieuchronną dozą arbitralności można ją oszacować na 
260–280 nazwisk20.

Niektórzy z wierszopisów, których nazwiska wydobył Bachórz 
z mroków niepamięci, wydawali całe grafomańskie tomiki, 
dokonania innych pozostawały w autografach. Jak z kolei pisze 
Zbigniew Sudolski, Ignacy Boczkowski (1806–1886), pochodzący 
„z Grodzieńskiego, zawodowy wojskowy od 1824 roku w 2 pułku 
ułanów. ppor. w powstaniu listopadowym”, był autorem „ręko-
piśmiennego Zwierciadła prawdy i sprawiedliwości. Sonety pułku 
2 ułanów lancą pisane z czasów powstania narodowego 1830 r. 
Nieszczęśliwego po całej kuli ziemskiej tułactwa Polaków21. W tek-
ście głównym pojawia się istotna ocena Sudolskiego: 

Na tle pesymizmu tej poezji [tj. emigracyjnej polistopadowej 
twórczości ulotnej – M.P.] i braku akcentów samokrytycznych 
niezwykłą osobowością jest Ignacy Boczkowski, autor wprawdzie 
grafomańskich wierszy, ale obnażających bezlitośnie emigracyj-
ne targowisko, oddane obżarstwu, pijaństwu, karciarstwu i zło-
dziejstwu. Krytyka przeprowadzona przez Boczkowskiego jest to-
talna, uderza we wszystkie orientacje polityczne, w bardziej lub 
mniej znanych członków społeczności emigracyjnej22.

20 Zob. J. Bachórz: Obrachunki (arytmetyczne) z romantyzmem. W: Idem: 
Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie. Gdańsk 2003, 
s. 224–225.

21 Zob. Z. Sudolski: Zakłamanie w obrazie polskiego romantyzmu. (Przyczy-
ny powstania zjawiska i sposoby przezwyciężania). W: Kłamstwo w literaturze. 
Red. Z. Wójcicka i P. Urbański. Kielce 1996, przyp. 14 na s. 162.

22 Ibidem, s. 161–162. Zob. też Z. Sudolski: Sonety lancą pisane. „Przegląd 
Humanistyczny” 1980, nr 9/10.
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Widzę tu świetny pretekst do uwagi o tym, że godzi się wspo-
minać w pewnych okolicznościach także dokonania rzemieślni-
ków pióra drugo, a nawet trzeciorzędnych. 

Gdy młodziutki Juliusz Słowacki wpisał na karty jednego ze 
sztambuchów swej mamy Salomei Bécu (do tak zwanej „pąsowej 
książeczki”) w listopadzie 1826 roku sentymentalny jeszcze sonet 
Już północ…, na sąsiedniej stronie dopisał się autoironicznym 
sonetem pastiszem o chrapaniu jego wuj, młodszy brat mamy 
Jan Januszewski (zgodnie z patriotycznym fatum epoki zginął 
w powstaniu listopadowym; wstrząśnięty jego śmiercią Słowacki 
napisał wówczas Dumę o Wacławie Rzewuskim), powtarzając 
za ambitnym siostrzeńcem wers pierwszy poprzedzającego go 
wiersza i sporą część rymów23.

Kolejnych dwóch akapitów tego szkicu nie byłoby zapewne, 
gdyby nie trop podany w monografii Marka Troszyńskiego; 
nie przypomniałbym sobie chyba o tym, że tłumacząc Księcia 
niezłomnego Calderóna, Słowacki pomieścił w nim „rasowe 
sonety”24. Jakoż bez trudu znajduję w obrębie akcji Dnia II – 
zmiany I zgrabny sonet skierowany do Feniksany, córki króla 
Fezu (w jej imieniu widzimy aluzję do mitycznego Feniksa), 
przez wziętego do niewoli portugalskiego infanta Don Fernanda 
[„Kwiaty, co wchodzą na ranek umyte,”] (rymowany abba acca 
ade dde; ww. 795–808) i kilkanaście wersów dalej kolejny sonet, 
tym razem wypowiadany przez Feniksanę do Don Fernanda 
[„Ach gwiazdy! gwiazdy, co takie gromadne”] (rymowany 
klasyczniej, z włoska: abba abba cdc dcd; ww. 833–846)25. Oczy-

23 Oba wiersze sąsiadują w edycji Biblioteki Romantycznej pod red. Marii 
Janion (A. Biernacki: Sztambuch romantyczny. Kraków 1994, s. 96–97). Wyra-
żenie „dopisał się” to licentia poetica, w istocie i ten wiersz, autorstwa wuja, 
przepisał własną ręką do sztambucha mamy sam Słowacki (zob. S. Makowski: 
Refleksje nad sztambuchami Salomei Słowackiej-Bécu. W: S. Makowski, Z. Su-
dolski: W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego. Warszawa 1967, s. 70–98). 
Gdy pani Salomea ofiarowała komuś autograf autorski, wówczas – wzorem 
skrybów Biblioteki Aleksandryjskiej – wiersz przepisywała ponownie jej pa-
sierbica nomen omen Aleksandra Bécu.

24 M. Troszyński: Słowacki. Poza kanonem. Gdańsk 2014, s. 181.
25 J. Słowacki: Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 9: Dramaty. Ksiądz Marek 

– Sen srebrny Salomei – Książę Niezłomny. Oprac. E. Sawrymowicz. Wyd. 3. 
Wrocław 1959, s. 326–329. Słowacki zaproponował także nader oryginalną 
wersję graficzną, odmienną dla obu sonetów, czego tu jednak nie rozwijam. 
Zob. również: P. Calderón de la Barca: Życie snem. Książę Niezłomny. Przeł. 
E. Boyé, J. Słowacki. Oprac. B. Baczyńska. Wrocław–Warszawa–Kraków 
2003, s. 226–229. W nowszym tłumaczeniu Leszka Białego mamy oba sonety 
rymowane abba abba cdc dcd (w pierwszym z rymem c niedokładnym: świcie /
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wiście, „zasługę” Słowackiego inkrustowania dramatu formą 
sonetową umniejsza fakt, iż obie te wypowiedzi w tej formie 
podał już w oryginale Calderón de la Barca26.

Ta „ciekawa kwiatowa glosa” obrasta z wolna we własny, nie 
w pełni jeszcze domknięty stan badań; Beata Baczyńska w ob-
szernej rozprawie przedstawiła świetną interpretację pierwszego 
z sonetów; pisze, że „Don Fernand w kwiatach, które przynosi 
dla pogrążonej w melancholii Feniksany, rozpoznaje hiero-
glify – znaki swego losu”27, po czym czytamy misterny wywód 
o zakorzenieniu przekładu Słowackiego w filozofii genezyjskiej 
(odniesienia do Genezis z Ducha wsparte autorytetami: Marty 
Piwińskiej, Juliusza Kleinera, Stanisława Makowskiego, Aliny 
Kowalczykowej i Aliny Witkowskiej28). Baczyńska zestawia nadto 
tłumaczenie Słowackiego tego pierwszego sonetu z przekładem 
Leszka Białego, który nota bene w przeciwieństwie do Słowa-
ckiego zachował rymy Calderóna. Chętnie przeczytałbym szkic 
lub nawet studium poświęcone obu sonetom (bez pomijania 
tekstu Feniksany), oraz roli, jaką wyznaczają temu elementowi 
dialogu, poniekąd „ponad gatunkami”, Calderón, Słowacki 
i Biały.

Pamięć podpowiada też, że Słowacki drukowane w Paryżu 
w roku 1839 Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle 
poprzedził przesadzonym nieco parasonetem Ofiarowanie (z de-
dykacją dla WARSZAWY – tak zapisanej! – „żałośnej wdowy 
/ polskiego ludu”) o piętnastu wersach rymowanych abba acca 
dedeffe. Układ graficzny tetrastychów analogiczny do sonetów 
Księcia Niezłomnego. Gdy przed laty pisałem (na życzenie Zofii 
Stefanowskiej) dla „Pamiętnika Literackiego” recenzję książki 
Czesława Zgorzelskiego, zwróciłem uwagę na pewną niespra-
wiedliwość „dziejową” dostrzeżoną wcześniej przez Jerzego 
Starnawskiego, mianowicie na fakt, że ustaliła się:

życie / minucie) – formę graficzną ujednolicono, Don Fernando i Feniksana 
wyrażają się równie kunsztownie, Calderón zadbał o rymy bogate, dwusy-
labowe. Zob. P. Calderón de la Barca: Książę Niezłomny. Przeł. L. Biały. 
Kraków 1990, s. 55–57.

26 Zob. P. Calderón de la Barca: El príncipe constante. Edición bilingüe, 
introducción y notas de B. Baczyńska / J. Słowacki: Książę Niezłomny. (Z Cal-
derona de la Barca). Wstęp i opracowanie wydania dwujęzycznego B. Baczyń-
ska. Wrocław 2009, s. 166 i 168. Za użyczenie książki dziękuję Koledze prof. 
Jackowi Lyszczynie.

27 B. Baczyńska: „Książę Niezłomny”. Hiszpański pierwowzór i polski prze-
kład. Wrocław 2002, s. 95.

28 Zob. ibidem, s. 96–99.
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tradycja wysoce krzywdząca dla Słowackiego (wiązana z anto-
logią Wacława Borowego Od Kochanowskiego do Staffa, 1930), 
w której Mickiewicza i Norwida uznano za najwybitniejszych 
liryków polskich, tradycja po części „zawiniona” przez autora 
Przeklęstwa, jako że nie wydał za życia odrębnego zbioru liry-
ków, większość utworów pozostawiając w rękopisach29.

O wartość, docenienie liryki Słowackiego upominał się Zgo-
rzelski, upomina się – po latach – także Troszyński.

Zwróćmy uwagę na niebłahy fakt, że równie istotne dla tych 
rozważań wydają się dokonania, jak braki dokonań30, komento-
wane przez wybitnych poetów „akty nietwórcze”, zaniechania 
pisania sonetów. Julian Przyboś w nasyconych metaliterackością 
Zapiskach bez daty, w tomie Sens poetycki, deklaruje marzenie 
o tym gatunku i gromadzi argumenty przemawiające za tym, że 

29 M. Piechota [rec.]: C. Zgorzelski: Liryka w pełni romantyczna. Studia 
i szkice o wierszach Słowackiego. Warszawa 1981, ss. 264. „Pamiętnik Literac-
ki” 1983, z. 1, s. 334. Przywołuję tu sąd zawarty w rec. tomu C. Zgorzel-
ski: O lirykach Mickiewicza i Słowackiego. Eseje i studia. Lublin 1961, którą 
ogłosił J. Starnawski. „Twórczość” 1962, nr 3, s. 154. Odmienną przyczynę 
niepowodzenia poety na polu liryki prezentuje German Ritz: „Młody Słowa-
cki zaczyna od poezji elegijnej, jak poprzednie pokolenie, a nie od lektury 
pierwszej dekady polskiego romantyzmu, tj. śladami Mickiewicza, i z tej pozy-
cji epigona nie może tworzyć programowej liryki. W konfrontacji z powstań-
czą Warszawą, niejako bez poetyckiego przygotowania, powstają wprawdzie 
teksty aktualne i kultowe, jak Hymn i Oda do wolności – jednak o wątpliwej 
konsystencji lirycznej”. G. Ritz: Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy. 
Juliusz Słowacki w drodze do Europy – pamiętniki polskie na tropach narodowej 
tożsamości. Przeł. M. Łukaszewicz. Kraków 2011, s. 13.

30 Wiele lat tropiłem „marzenia o eposie”, jako znacznie rzadsze widzę 
marzenie interpretatorów o sonecie nawet tam, gdzie go nie ma, ale jest bo-
daj zapowiedź dopełnienia wiersza do rozmiaru sonetu. Jacek Brzozowski 
w szkicu Trzy glosy na marginesie wiersza „Snuć miłość…” najpierw omawia 
charakterystyczny układ rymów (4. Glosa druga: sonetowe rymy. W: J. Brzo-
zowski: Odczytywanie romantyków (2). Dwadzieścia dwa szkice i notatki
o Mickiewiczu, Słowackim i Norwidzie. Poznań 2011, s. 69–72); odwołuje się 
zresztą do autorytetu: „Juliusz Kleiner nie miał wątpliwości: Snuć miłość… jest 
»niepełnym, niewykończonym sonetem«” (tamże, s. 69). Mickiewicz rymuje, 
jakby pominął dwa wersy, w dwóch strofach: ababaab cdcdc. Brzozowski szkic
(8. Lozański l i r y k… lozańskie z d a n i e…) domyka zdaniem: „Snuć mi-
łość… – l i r y k lozański, jeden z lozańskich liryków, pisany, tak jak one, 
na ład bilansu życia, bilansu tego, co w życiu najważniejsze. Niewyklu-
czone jednak, że również (i równocześnie) z d a n i e: budująca maksyma, 
obszerna, zatrzymana na granicy sonetu, ukrywająca liryczne »ja«, poe-
tycki wykład prawdy zasadniczej”. Ibidem, s. 76, pogrubienia M.P., spacjo- 
wanie – J.B.).
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jednak nie mógł (nie powinien) pisać sonetów – wywód okaże 
się dość przewrotny:

Sonet. Nie ułożyłem w ciągu mego świadomego pisania ani jed-
nego sonetu. (Wypracowałem ich pewną ilość, ale nie za wiele, 
w czasach gimnazjalnych). Odstręczał mnie nie rygor tego, co 
nazwałbym formą wewnętrzną sonetu, lecz formalizm zewnętrz-
ny, ozdóbkarski, nuda powtarzających się rymów, formalistyczny 
zwyczaj dzielenia materiału na dwie części (opis i refleksja).

Dziś stwierdzam, że jest to forma ze względu na rozmiar – do-
skonale utrafiona. W czternastu wierszach mieści się w sam raz, 
ani za ciasno, ani za luźnie – liryczny spazm chwili. Ten roz-
miar akurat wystarcza, żeby rozwinęło się do pełni wzruszenie 
liryczne, wywołane przez słowo. Może tych czternaście linijek, 
tych mniej więcej zawsze tyle samo słów – potrzebnych jest – 
tyle, a nie mniej i nie więcej – by wprawić w przyspieszony rytm 
oddech i serce. Może sonet odpowiada w jakiś sposób prawom 
fizjologicznego pobudzania uczuć?

(Spostrzegłem, że większość moich liryk ma rozmiar mniej 
więcej sonetu.)31.

By domknąć te rozważania, sięgam po kilka zdań Paula 
Valéry’ego – francuskiego poety, eseisty i prozaika, wykładowcy 
w katedrze poetyki w Collège de France – z tomu Degas, taniec, 
rysunek (Degas, danse, dessin, Paris 1938). Zanim autor przejdzie 
do omówienia wyimka z twórczości Edgara Degas, wybitnego 
malarza i rzeźbiarza, ale też autora „ze dwudziestu ciekawych 
sonetów”, delektujemy się eseistycznym wprowadzeniem do 
szczegółowych rozważań (trzeba przyznać, dość subiektywnych):

Pod koniec XIX wieku do mody powrócił sonet, mało ceniony 
i kiepsko praktykowany przez romantyków. Napisano wiele pięk-
nych sonetów i mnóstwo bezużytecznych. Trzeba było wpierw 
powrócić do surowych reguł; zajęli się tym parnasiści. Potem 
Verlaine, Mallarmé i kilku innych wprowadziło do tej dawnej 
i ścisłej formy efekty niebywałe w swym wdzięku i zawartości.

Sonet bardziej niż cokolwiek innego w literaturze potrafi prze-
ciwstawić wolę zachceniu i dać odczuć różnicę pomiędzy inten-
cją i impulsami a gotowym dziełem; nade wszystko zaś zmusza 
umysł, aby rozpatrywał t reść i  formę jako elementy równorzęd-
ne. Wyjaśniam: sonet uczy nas, że forma jest płodna w idee – 

31 J. Przyboś: Zapiski bez daty. W: Idem: Sens poetycki. Kraków 1963, 
s. 411–412.
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pozorny paradoks i głęboka zasada, skąd analiza matematyczna 
czerpie niemało ze swej cudownej mocy.

Wielcy poeci wzgardzili sonetem albo nie doceniali go, co nie 
narusza ani jego wartości, ani ich zasług. W odpowiedzi na po-
gardę i szyderstwa rozmaitych liryków wrogich wszelkim wię-
zom wystarczy przypomnieć, że Michał Anioł i Szekspir, którzy 
zgoła nie byli ludźmi małego ducha, rymowali wedle najściślej-
szych reguł czterowiersze i tercety, występujące w tej formie ka-
nonicznej32.

Przerywam ten wywód członka Akademii Francuskiej i – wiele 
lat później – prezesa francuskiego PEN Clubu przekonany naj-
poważniej, że podróż w głąb sonetowych kontekstów nigdy nie 
będzie miała kresu, ocieramy się tu najautentyczniej o doznanie 
nieskończoności. Nawet pobieżne referowanie „dziejów sławy” 
sonetu powinno obejmować kilkaset nazwisk, kilka tysięcy ty-
tułów cyklów i poszczególnych wierszy, tudzież kilkaset tekstów 
anonimowych33. Sonety pisał także, wiosną 1939 roku, Karol 
Wojtyła34. Wspomnę tu jednak o nowatorskich poczynaniach 
Stanisława Barańczaka, o jego Sonetach łamanych (w tomiku 
Korekta twarzy, Poznań 1968; „łamanie” polegało głównie – jak 
to widać na pierwszy rzut oka – na nader częstym stosowaniu 

32 Zob. P. Valéry: Rzeczy przemilczane. (Z pism o sztuce). Wybór, przekład 
i noty J. Guze. Warszawa 1974, s. 103; wyróżnienia – P.V. Popularność sonetu 
wśród francuskich parnasistów to zagadnienie odrębne i nie będę go tu roz-
wijał. Dość wspomnieć, że jeden tylko José Maria de Heredia wydaje zrazu 
w roku 1862 blisko pół setki sonetów, liczba ich rozrośnie się do 118 w roku 
1893 (Les Trophées). Ich autor, dzięki formalnej perfekcji tychże, został rok 
później członkiem Akademii Francuskiej.

33 Ku pewnemu zdziwieniu konstatuję, że pobieżna kwerenda wykazała 
w naszym podręcznym księgozbiorze zadomowienie się zdumiewającej obfito-
ści kilkuset sonetów (bliżej tysiąca) kilkudziesięciu autorów, a przecież nigdy 
nie zajmowałem się profesjonalnie tym gatunkiem. Nawet w szkicu Kilka słów 
o „Przedmowie” do tomiku „Wspomnienia z wojny narodowej i sonety wojen-
ne” Stefana Garczyńskiego. Więcej pytań niż odpowiedzi. Jeszcze o tekście we 
fragmencie zaledwie przypisywanym Mickiewiczowi (w: Romantyczne przemo-
wy i przedmowy. Red. J. Lyszczyna, M. Bąk. Katowice 2010, s. 46–60) pisałem 
zaledwie o Przedmowie, nie o Sonetach wojennych. Odnoszę chyba uzasadnio-
ne wrażenie, że gromadziłem przez półwiecze setki sonetów tylko po to, aby 
napisać ten tekst, może jednak kilka tekstów?

34 W cyklu 17 wierszy Sonety – zarysy adresowanych (i tak tytułowanych) 
jako list do przyjaciela lub do przyjaciół nad formą 4 + 4 + 3 + 3 przeważa
4 + 4 + 4 + 2. Całość dopełnia rodzaj posłowia Do sonetów! z podpiskiem 
„roku wojny”. K. Wojtyła: Poezje zebrane. W: Jan Paweł II: Tryptyk rzymski. 
Kraków 2003, s. 23–43.
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przerzutni międzywersowych i międzyzwrotkowych oraz nieprze-
strzeganiu zwyczaju, jak pisał Przyboś, „dzielenia materiału na 
dwie części”), zdumiewających, olśniewających oryginalnością 
i już u progu poetyckiej sławy ich autora zapowiadających doj-
rzałą Chirurgiczną precyzję, a przecież nie można oddzielać tego 
gestu od znakomitego przekładu sonetów Shakespeare’a35. Jednym 
z ważnych przejawów aktualizacji tradycji jest dyskusja z nią, 
kwestionowanie konserwatywnej idei nienaruszalności wzorów.

Gdyby ktoś wpadł na szalony pomysł i próbował naśladować 
Horacego List do Pizonów (De arte poetica), z dużą dozą praw-
dopodobieństwa można by suponować, że – po przytoczeniu ry-
gorów formalnych odróżniających sonet włoski od francuskiego 
i angielskiego, cennego spostrzeżenia o predylekcji do kompozy-
cji dwudzielnej – skupiłby się na mniej wymiernych, ulotnych 
cechach charakterystycznych interesującego nas tu gatunku:

Sonet ma swoje nieśmiertelne tempo, 
Podejrzewane często o dostojność, 
Słuch poetycki nieomylnie sprawia, 
Że dobry autor nie spieszy się z pointą. 

Przedwczesny wydźwięk pali na panewce 
Proch – z tego strzału nie będzie zdobyczy; 
Spóźniony dośpiew – wiedział o tym Dante36 –
Już znudzonego dopada słuchacza. 

Rygor prozodii i rymu zmuszają
Poetę, aby te oddzielne sensy
Skrzyżował z sobą w jednej metaforze37.

35 Otwieram tom W. Shakespeare: Sonety. Przekład, wstęp i oprac. S. Ba-
rańczak. Poznań 1993, z trudną do odczytania, zapisaną bardzo drobnymi 
literkami – bez lupy ’nie razbieriosz’ – dedykacją: „Panu Dziekanowi / Mar-
kowi Piechocie / z podziękowaniem za „Zoofioły” / StBarańczak / 5.VI.93”. 
Laureat doktoratu honoris causa Uniwersytetu Śląskiego był naduprzejmy, 
pełniłem wówczas funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego ds. studen-
tów. Gratulował mi wyboru podsuniętych do podpisu wydań (drugi tomik, to 
„drugoobiegowe”, spięte zszywkami, zakupione na terenie Uniwersytetu War-
szawskiego podczas stażu przed doktoratem w „stanie wojennym”, wydanie 
S. Barańczaka Tryptyku z betonu, zmęczenia i śniegu. Ilustr. W. Wołyński. 
Kraków 1980). O przekładzie Sonetów Mistrz wyraził opinię: „To zostanie”. 
Sonety w tym wydaniu mają postać dwunastowersowej strofy z dołączonym 
(bez interlinii) lekko przesuniętym w prawo dystychem puentującym całość.

36 Erudycyjna fanfaronada, licentia poetica: cóż dziś możemy wiedzieć 
o tym, co wiedział Dante?

37 Zapożyczam się tu w trzech kolejnych słowach tego wersu z Tablicy
z Macondo, albo: Najkrótszej poetyce normatywnej na użytek własny, w sześciu
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„Nie jest rodzajem szachowej rozgrywki”38.
Sonet, to bodaj jedna z najtrudniejszych
Form, ustępuje tylko villanelli39. 

literach bez znaków diakrytycznych, z dygresjami motoryzacyjno-metafizyczny-
mi Stanisława Barańczaka (pierwodruk Londyn 1990), parafrazuję fragment 
zdania objaśniającego 7. strofę wiersza Norwida Wielkie słowa („Księgi zaś 
twoje, mimo złote wargi…”): „[…] sam format jedenastozgłoskowego cztero-
wiersza oraz rygory prozodii i rymu zmuszają poetę, aby te dwa oddzielne 
sensy, które w prozie można by przedstawić osobno, jeden po drugim (z zy-
skiem dla przejrzystości, ale ze stratą dla zwięzłości), nałożyć na siebie czy 
raczej skrzyżować z sobą w obrębie jednej zwartej metafory”. (S. Barańczak: 
Tablica z Macondo. W: Idem: Wiersze zebrane. Kraków 2006. Pierwsze wyda-
nie z płytą CD 2014, [Wiersze zebrane czyta M. Kondrat], s. 508). Przedostat-
nie zdanie tej „poetyki” ma ważny dla tych rozważań sens: „Nasze podanie 
pójdzie prawdopodobnie do kosza, na wszelki wypadek jednak nie powinno 
przekroczyć czternastu linijek”. (Ibidem, s. 511).

38 Ta myśl pochodzi z Głosu autora w dyskusji nad „Filozofią przypadku” 
Stanisława Lema (dyskusja odbyła się w roku 1970 w Instytucie Badań Li-
terackich PAN w Warszawie, a jej zapis ogłosił „Pamiętnik Literacki” w z. 1 
z 1971 roku). Czytam ponownie po latach zdania, które są polemiką Lema 
z krytyką Henryka Markiewicza, dotyczącą rezygnacji „z uwzględnienia 
w próbie empirycznej teorii literatury spraw estetycznych”: „Embrion nie 
jest powieścią, nowela nie jest traktatem logicznym, sonet nie jest rodzajem 
rozgrywki szachowej. To całkiem pewne”. S. Lem: Mój pogląd na literaturę. 
Rozprawy i szkice. W: Idem: Dzieła. T. 21. Warszawa 2009, s. 34). Rytm wy-
łuskanego fragmentu upewnia mnie, że wybór bezrymowego jedenastozgło-
skowca (Leszek Biały sięgnął po tę formę w przekładzie Księcia Niezłomnego) 
okazał się trafny, ale i regularny trzynastozgłoskowiec byłby tu do zaakcepto-
wania, wystarczyło w ostatniej tercynie nie przenosić „sonetu” do następnego 
wersu.

39 Jako redaktor serii Historia Literatury Polskiej, wydawanej przez Insty-
tut Literatury Polskiej imienia Ireneusza Opackiego w Wydawnictwie Uni-
wersytetu Śląskiego, czuwałem nad edycją znakomitej monografii gatunku, 
pióra J. Dembińskiej-Pawelec: Villanella. Od Anonima do Barańczaka. Katowi-
ce 2006, ss. 217 (otrzymałem nawet w dedykacji podziękowania Autorki „za 
twórczą inspirację w tytule”). Termin ten z trudem przedziera się do świa-
domości czytelniczej, zasadniczo nie wychodzi poza krąg literaturoznawców. 
Ostatnio w tekstach związanych ze śmiercią Stanisława Barańczaka często 
wspominano i drukowano „piękny i bardzo znany wiersz” Płakała w nocy, 
ale nie jej płacz go zbudził z tomiku Chirurgiczna precyzja. Kraków 1998; po-
chlebne epitety wyjmuję z epitafium Adama Zagajewskiego Ambasador wol-
nej Polski. „Gazeta Wyborcza”, z 27–28 grudnia 2014, s. 2; pełny tekst na s. 
11), jednak bez genologicznej refleksji. Dembińska-Pawelec wyróżnia go jako 
„szczególny i wyjątkowy” w liryce Barańczaka. Dla mnie to tekst bodaj naj-
bardziej przejmujący i nie ukrywam, że decydującą w tym wartościowaniu 
rolę odgrywa kontekst autobiograficzny; w oderwaniu bowiem od niego nie 
jestem w stanie czytać tej villanelli. By nie przesadzić z rozległością fragmentu 
rytmicznego w tekście głównym („Nasze podanie […] nie powinno przekro-
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Na marginesie tych rozważań dodam, że nie ulega dla mnie 
wątpliwości, iż z racji tego, że wchodzą w zakres szeroko rozu-
mianej kultury (nie tylko literackiej), poetyki powinny zawierać 
podpowiedzi pozytywne, nie krytyczne, a przynajmniej nie wy-
łącznie krytyczne (wytykanie błędów konkurencji – to łatwizna 
i emanacja własnych kompleksów). Mamy w tym zakresie zna-
komite przykłady w tradycji historycznoliterackiej, że wspomnę 
tylko o nieoczekiwanie pozytywnym, zwłaszcza w odróżnieniu 
od praktyk europejskich, programie dotyczącym „wyznaczników 
i cech ody” klasycystycznej40.
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O listach dedykacyjnych 
 Hieronima Krzyżanowskiego

Hieronim Krzyżanowski (1537–1572) jest dziś pisarzem niemal 
całkowicie zapomnianym. Próżno szukać informacji na jego 
temat w literackich bibliografiach1, kompendiach2 i w historycz-
noliterackich syntezach3. Choć wspominali o nim dawniejsi ba-
dacze4, tylko Paweł Sczaniecki, autor biogramu Krzyżanowskiego 
w Polskim słowniku biograficznym5, poświęcił przed trzydziestu 
laty nieco uwagi jego działalności6. Obecnie nazwisko pisarza 

1 Pisarzowi nie poświęcono hasła w: Bibliografia literatury polskiej. „Nowy 
Korbut”. T. 2: Piśmiennictwo staropolskie. Red. R. Pollak. Warszawa 1964. 
Jego nazwisko pojawia się w t. 3 (s. 49) w opisie bibliograficznym polskiego 
tłumaczenia Fidei catholicae confessio Stanisława Orzechowskiego. Z podobną 
sytuacją mamy do czynienia w opracowaniu: I. Teresińska: Orzechowski Sta-
nisław. W: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. 
Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 3. Red. działu T. Witczak. War-
szawa 2001, s. 189.

2 Zob. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Red. J. Krzyża-
nowski et al. Warszawa 1984.

3 Zob. na przykład J. Ziomek: Renesans. Warszawa 1980; J. Pelc: Literatura 
renesansu w Polsce. Warszawa 1994; A. Karpiński: Renesans. Warszawa 2007.

4 Zob. W.A. Maciejowski: Piśmiennictwo polskie. T. 3. Warszawa 1852, 
s. 202–203; M. Wiszniewski: Historia literatury polskiej. T. 9. Kraków 1857, 
s. 51, 166–167; T. Grabowski: Piotr Skarga na tle katolickiej literatury religijnej 
w Polsce wieku XVI. 1536–1612. Kraków 1913, s. 98–99.

5 Zob. P. Sczaniecki: Krzyżanowski Hieronim h. Świnka. W: Polski słownik 
biograficzny. T. 15. Red. W. Konopczyński. Wrocław 1970, s. 602.

6 Zob. P. Sczaniecki: Renesans w Tyńcu. W: Idem: Benedyktyni polscy. Zbiór 
szkiców i opowiadań. Tyniec 1989, s. 177–183. Konstatacje, zawarte we wska-
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– ze względu na fakt, że przełożył z łaciny na język polski Fidei 
catholicae confessio7 Stanisława Orzechowskiego (1513–1566) – 
wymieniane jest najczęściej w pracach poświęconych „polskiemu 
Demostenesowi”8. 

Hieronim Krzyżanowski, syn komornika poznańskiego Bar-
tłomieja i Heleny Bielewskiej (Bielejewskiej), w 1551 roku wstąpił 
do zakonu benedyktynów9. Nie wiadomo gdzie i kiedy pobierał 
nauki, ale wydane prace dowodzą nie tylko nabycia przezeń wie-
dzy teologicznej, lecz także sprawnego posługiwania się piórem. 
Dzieła te sprawiają, iż można włączyć go do wąskiego grona 
członków zakonu benedyktynów, którzy w XVI-wiecznej Polsce 
ujawnili literackie ambicje10.

Krzyżanowski podał do druku zaledwie trzy utwory o charak-
terze dogmatyczno-polemicznym oraz wspomnianą translację. 
Pozostawił zatem po sobie dorobek szczupły, ale na tyle intere-
sujący, by postulować podjęcie nad nim szczegółowych studiów. 
Godny podkreślenia wydaje się fakt, że wszystkie jego prace, 
opublikowane w Krakowie w latach 1561–1567, zostały wydane 
w języku polskim. Przypomnijmy, iż były to czasy11 ścierania 

zanej pracy, zostały powtórzone przez autora w: Idem: Umysłowość i kultura 
duchowa klasztorów krakowskich za czasów Jana Kochanowskiego. W: Cracovia 
litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Rene-
sansu. Red. T. Ulewicz. Wrocław 1991, s. 349–371.

 7 Zob. K. Estreicher: Bibliografia polska. T. 20. Kraków 1905, s. 341. Zob. 
też ibidem, t. 23, s. 458.

 8 Zob. na przykład J. Starnawski: Wstęp. W: S. Orzechowski: Wybór pism. 
Oprac. J. Starnawski. Wrocław 1972, s. XXX, XLIII; K. Koehler: Stanisław 
Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego. Kraków 2004, s. 296, 299.

 9 Zob. P. Sczaniecki: Krzyżanowski Hieronim h. Świnka…, s. 602. B. Pa-
procki: (Herby rycerstwa polskiego. Wyd. K.J. Turowski. Kraków 1858, pier-
wodruk – Kraków: Maciej Garwolczyk, 1584) podaje inne imię ojca pisa-
rza: „Wspominają przywileje koronne za panowania Zygmunta pierwszego, 
w roku 1520, Macieja Krzyżanowskiego podsędkiem poznańskim, który był 
designatus corrector iurium et statutorum z Mikołajem Niemojewskim sędziem 
inowłocławskim z domu Szeliga. Tegoż byli synowie Hieronim […], Marcin 
[…], Jan […]” (s. 947). „Wieku mego był Jeronim opatem tynieckim, żywota 
dobrego i prawie przykładny opat” (s. 398).

10 Szerzej znana pozostaje twórczość opata benedyktynów w Sieciechowie 
Józefa Wereszczyńskiego (po 1531–1598). Zob. na przykład A. Sitkowa: O pi-
sarstwie Józefa Wereszczyńskiego. Wybrane problemy. Katowice 2006.

11 Zob. Z. Nowak: (Wczesna faza piśmiennictwa antyreformacyjnego w Pol-
sce (1528–1548). W: Corona scientiarum. Studia z historii literatury i kultury 
nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi. Red. J.A. Chrościcki, 
J. Głażewski, M. Prejs, K. Mrowcewicz. Warszawa 2004, s. 181–182) wska-
zał lata 1548–1564 jako czas, w którym „nastąpiły zasadnicze przegrupowa-
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się w obozie katolickim opinii na temat „przydatności języka 
ojczystego w uświadamianiu religijnym wyznawców”12.

Konsekwencja, z jaką Krzyżanowski posługiwał się polszczy-
zną, świadczy o podzielaniu przezeń stanowiska stronnictwa po-
stępowego w kwestii wypowiadania się w języku narodowym13 
oraz – jak się wydaje – programowego uczestnictwa w toczonej 
wówczas debacie wyznaniowej. Dążenie do zapoznania przecięt-
nego, świeckiego odbiorcy z nauczaniem reprezentowanej przez 
benedyktyna konfesji14 dokumentuje zarówno fraza, włączona 
w obręb tytulatury jednego z jego dzieł: Nie tylko plebanom, 
ale też wszemu narodowi polskiemu potrzebne [kazania – A.S.] 
a barzo pożyteczne, z Pisma i też z doktorów świętych zebrane15, 
jak i odautorskie deklaracje, zawarte w listach dedykacyjnych 
i w przedmowach, na przykład:

Iż wiele jest kapłanów ubogich, którzy by radzi pilnie uczyli lud 
sobie polecony wiary prawdziwej, ale nie mogą. Jedni prze niedo-
statek ksiąg a drudzy prze małość nauki, ku której prze ubóstwo 
przyść [!] nie mogli, przetom to nakrótce zebrał z ksiąg doktorów 
świętych i inych zacnych, pobożnych a starożytnej wiary ludzi 
a wyłożyłem na nasz język przyrodzony, aby tym łacniej kożdy 
[!] mógł to wyrozumieć, co się mu godzi umieć i rozumieć około 
wiary świętej chrześcijańskiej16.

nia w polskiej polemice antyreformacyjnej” i „częstym zjawiskiem stały się 
wystąpienia w języku polskim”, w odróżnieniu od lat 1528–1548, w których 
„prawie wyłącznie używano języka łacińskiego”.

12 Z. Klemensiewicz: Historia języka polskiego. Warszawa 1981, s. 227. 
Zob. też T. Milewski: Rola Kościoła w rozwoju polskiego języka literackiego. W: 
Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce. Cz. 2: Kościół a nauka i sztuka. Red. 
M. Rechowicz. Lublin 1969, s. 123–126.

13 Zob. T. Milewski: Rola Kościoła…, s. 124.
14 Zaledwie dziesięć lat wcześniej Marcin Kromer rozpoczął działalność 

apologetyczno-polemiczną. Użycie przez niego „języka rodzimego” w opub-
likowanych w latach 1551–1554 Rozmowach dworzanina z mnichem w opinii 
Henryka Barycza (Kromer Marcin h. własnego. W: Polski słownik biograficzny. 
T. 15. Red. B. Leśnodorski. Wrocław 1970, s. 321) „stanowiło krok przeło-
mowy, niemal rewolucyjny w katolickim piśmiennictwie religijnym u nas, 
czyniąc podstawowe sporne zagadnienia dostępne szerokiemu ogółowi spo-
łeczeństwa”.

15 Zob. H. Krzyżanowski: Kazania, w których zamyka się jaśniej niż w ka-
techizmach, wykład Kreda, pacierza i Pozdrowienia Anielskiego. Kraków 1566.

16 H. Krzyżanowski: Pisarz Czytelnikowi zdrowia. W: Ibidem: Kazania, 
w których zamyka się jaśniej niż w katechizmach, wykład Kreda, pacierza i Po-
zdrowienia Anielskiego…, k. 10-10 verso.
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Dzieła wydane „na jaśnią” przez tynieckiego benedyktyna 
dowodzą także jego kontaktów z gronem interesujących postaci, 
oddających się wówczas aktywnie propagandzie religijnej. Podjął 
bowiem literacką współpracę z sekretarzem Marcina Kromera 
(1512–1589) Tomaszem z Płazy (około 1512–1593)17, którego 
tłumaczenie kazania Macieja Cytarda (Zittarda) zostało opubli-
kowane w dziele Krzyżanowskiego18, oraz ze Stanisławem Orze-
chowskim, którego – wspomniane już – Wyznanie wiary prze-
łożył na język polski. Dodajmy, iż przedstawiając w popularnej 
wówczas formie dialogu19 poglądy katolików i arian na temat 
chrztu dzieci20, posłużył się postaciami działających ówcześnie 
szlachciców małopolskich: Jana Pękowskiego21 i Mikołaja Po-
pławskiego22. 

Uwagę zwraca także fakt, że Krzyżanowski tylko dwa, spośród 
czterech dzieł oddanych drukarskiej prasie, opatrzył listami de-
dykacyjnymi, notabene skierowanymi do tego samego adresata. 
O roli przypisań jako istotnym źródle informacji o „kulturze 
umysłowej” XVI stulecia pisano od dawna23. W listach dedyka-
cyjnych zawarte bywają zazwyczaj informacje na temat nadawcy 
i adresata oraz rzeczywistych bądź postulowanych relacji między 
nimi, na temat okoliczności powstania dzieła, a także warszta-
towe refleksje dotyczące na przykład trudu i starań włożonych 
w jego napisanie. Wypowiedzi te „są również nieprzebranym 

17 Zob. W. Urban: Płaza Tomasz. W: Polski słownik biograficzny. T. 26. Red. 
B. Leśnodorski. Wrocław 1981, s. 778–780.

18 Zob. M. Cytard: Kazanie o procesyjej z Ciałem Bożym, która zwykła by-
wać po Świętej Trójcy. Przeł. T. Płaza. W: H. Krzyżanowski: Kazania, w któ-
rych zamyka się jaśniej niż w katechizmach, wykład Kreda, pacierza i Pozdro-
wienia Anielskiego…, k. 168–182 verso.

19 Zob. między innymi: J. Starnawski: Dialog religijny prozą w piśmienni-
ctwie polskim średniowiecznym, renesansowym i reformacyjnym. W: Proza pol-
ska w kręgu religijnych inspiracji. Red. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak. 
Lublin 1993, s. 73–90.

20 Zob. H. Krzyżanowski: Rozmowa o krzczeniu dziatek małych ślachetnego 
Mikołaja Popławskiego z ślachetnym Janem Pękowskim. Kraków 1567.

21 O Pękowskich herbu Ostoja pisał B. Paprocki: (Herby rycerstwa polskie-
go…, s. 370): „Dom Pękowskich w krakowskiem województwie starodawny. 
Był Jan wieku mego żupnikiem żup krakowskich, człowiek cnotliwy, tylko był 
alienus a fide catholica”.

22 Zob. ibidem, s. 737.
23 Zob. A. Czekajewska: O listach dedykacyjnych w polskiej książce XVI wie-

ku. „Roczniki Biblioteczne” 1962, z.1/2, s. 21–55; Eadem: Kultura umysłowa 
Polski XVI wieku w świetle listów dedykacyjnych. „Studia i Materiały z Dzie-
jów Nauki Polskiej. Seria A: Historia Nauk Społecznych” 1965, z. 7, s. 47–109.
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źródłem wiadomości o aktualnej sytuacji kulturalnej i nauko-
wej, a także politycznej i wyznaniowej kraju”24. Pozostawiając 
w sferze postulatów szersze studia nad spuścizną tynieckiego be-
nedyktyna, dalsze rozważania skoncentrujemy na przypisaniach 
Krzyżanowskiego, jednym z nielicznych elementów literackiej 
ramy wydawniczej25, pomieszczonych w jego drukach. 

Autor Krześcijańskiego przyprawienia napisane przez siebie 
dedykacje skierował do zakonnego zwierzchnika Jana Łowczow-
skiego (zm. 1568), wywodzącego się z rodu pierwotnie noszącego 
nazwisko Dobek26 i niewymienionego wśród pieczętujących się 
herbem Gryf przez Bartosza Paprockiego (około 1543–1614)27. 
Łowczowski w dzieciństwie został oddany do klasztoru bene-
dyktynów w Tyńcu, gdzie zdobył wykształcenie. W 1558 roku 
wybrano go 55. opatem i w tej roli w następnych latach dał się 
poznać jako dobry gospodarz oraz przełożony28. Był bibliofilem 
i miłośnikiem muzyki, sprzyjającym nowym prądom intelektual-
nym. „Stworzył w Tyńcu ośrodek humanizmu o wyraźnie katoli-
ckim charakterze”, zaś „w swej siedzibie […] chętnie przyjmował 
i gościł humanistów z kręgu katolików, którzy odwdzięczali się 
przypisywaniem mu swych utworów”29.

Hieronim Krzyżanowski uczynił Łowczowskiego adresatem 
dwóch pierwszych dzieł wydanych przez siebie „na jaśnią”: 

24 A. Czekajewska: Kultura umysłowa Polski XVI wieku…, s. 48.
25 Zob. R. Ocieczek: O różnych aspektach badań literackiej ramy wydaw-

niczej w książkach dawnych. W: O literackiej ramie wydawniczej w książkach 
dawnych. Red. R. Ocieczek. Katowice 1990, s. 7–10; Eadem: Rama utworu. W: 
Słownik literatury staropolskiej.(Średniowiecze. Renesans. Barok). Red. T. Mi-
chałowska, współudział B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 
1990, s. 684–688.

26 Zob. H. Barycz: Łowczowski Jan h. Gryf. W: Polski słownik biograficzny. 
T. 15…, s. 440.

27 Zob. B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego…, s. 136.
28 Zob. H. Barycz: Łowczowski Jan h. Gryf…, s. 440.
29 Ibidem, s. 440–441. Zob. też K. Estreicher: Bibliografia polska. T. 21,

s. 421. Do owego grona należał doktor medycyny i filozofii Stanisław Rożanka 
(Rosatus, Rosarius) z Krakowa (około 1520–1572), który zadedykował 55. ty-
nieckiemu opatowi przekład medycznego dzieła włoskiego lekarza Dominika 
Raygozy o oznaczaniu właściwości moczu (Libellus utilissimus de urinarum 
significatione. Przeł. S. Rosatus. Cracoviae 1559), i Jakub Górski (1525–1585), 
który przypisał Łowczowskiemu dzieło pt. De figuris tum grammaticis, tum 
rhetoricis libri quinque. Cracoviae 1560. Zob. K. Estreicher: Bibliografia pol-
ska. T. 26, s.138, 359; Ibidem, t. 17, s. 260; H. Barycz: Rożanka (Rosatus) Sta-
nisław. W: Polski słownik biograficzny. T. 32. Red. E. Rostworowski. Wrocław 
1991, s. 431.
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Krześcijańskiego przyprawienia30 oraz tłumaczenia Wyznania 
wiary Orzechowskiego31. W obu edycjach adresata sformuło-
wanego zapowiadało wyobrażenie herbu Gryf, umieszczone na 
awersie karty tytułowej w druku z 1561 roku, a na jej odwrocie 
– w publikacji z 1562 roku.

Ofiarowania otwierała formuła inskrypcyjna, w debiutanckim 
wystąpieniu benedyktyńskiego autora sformułowana następu-
jąco: „Jego Miłości Księdzu Janowi Łowczowskiemu, z Bożej 
miłości opatowi tynieckiemu, Panu i dobrodziejowi mnie osob-
liwie miłościwemu” (1561, k. 2 verso). Krzyżanowski w formule 
nagłówkowej połączył listowe inscriptio i salutatio w typowej 
dla przypisań celownikowej formie32. Znamienne jednak, iż rok 
później z adresu do Łowczowskiego zniknie przysłówek „osobli-
wie”, podkreślający stosunek nadawcy do adresata i określający 
ich wzajemne relacje33, choć 55. opat tyniecki nadal pozostał 
„Panem i dobrodziejem miłościwym” (1562, k. 2 recto).

Uwagę zwraca fakt, że w obu dedykacjach najwięcej miejsca 
autor poświęcił skomentowaniu aktualnej sytuacji wyzna-
niowej w Rzeczypospolitej. W przypisaniu, położonym na 
czele Krześcijańskiego przyprawienia, obejmującym dziesięć 
kart in octavo, Krzyżanowski skupił się przede wszystkim na 
charakterystyce uczestników prowadzonych wówczas sporów 
religijnych, w których „każdy sobie wykład i rozumienie Pisma 
Świętego przywłaszcza” (1561, k. 2 recto). Krzewiciele reforma-
cji w Polsce, którym z racji braku teologicznych kompetencji, 
tyniecki benedyktyn odmawiał prawa do zabierania głosu 
w kwestiach dogmatycznych i do dokonywania wykładu Pisma 
świętego, osiągnęli według niego propagandowe sukcesy dzięki 
przyjętej strategii prowadzenia propagandy religijnej w języku 
narodowym: 

30 H. Krzyżanowski: [List dedykacyjny do Jana Łowczowskiego]. W: Idem: 
Krześcijańskie przyprawienie ku przyjmowaniu Ciała i Krwie Pana Jezu Krystu-
sowej, krótko zebrane z Pisma ś[więtego] i doktorów świętych. Kraków 1561,
k. tytułowa verso-6 verso. Wszystkie cytaty pochodzą z opisanej edycji – zo-
stały oznaczone w tekście: 1561 wraz ze wskazaniem karty.

31 H. Krzyżanowski: [List dedykacyjny do Jana Łowczowskiego]. W: S. Orze-
chowski: Wyznanie wiary. Przeł. H. Krzyżanowski. Kraków 1562, k. 2 recto–5 
recto. Wszystkie cytaty pochodzą z opisanej edycji – zostały oznaczone w tek-
ście: 1562 wraz ze wskazaniem karty.

32 Zob. R. Ocieczek: „Sławorodne wizerunki”. O wierszowanych listach de-
dykacyjnych z XVII wieku. Katowice 1982, s. 20.

33 Zob. K. Mroczek: Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem 
stosunku między nadawcą a odbiorcą. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 2, s. 132.
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Azaż [Alboż to – przyp. A. S.] rzecz niejasna jest M[iłościwy] 
K[sięże] wobec [ogólnie – A.S.] wszytkim w jakie roztargnienie, 
w jakie zajątrzenie, w jaką niemiłość i w jakie błędy zmyślone 
lud pospolity przywiedli ci doktorowie niedouczeni. Ci, którzy 
Pismem szafują, a nie jest im ku szafowaniu poruczono, ci, któ-
rzy z nową a nigdy nie słychaną nauką, z swojemi książeczkami 
polskimi, swojemi piosneczkami i swojemi słóweczki łagodnemi 
do nas do Polski przyszli i przyszedłszy (nie wiemy skąd i nie 
wiemy kto je posłał) wiarę stanowią, urzędem gardzą, świątości 
kościelne, jedne odmieniają a drugie bluźnią, których nie rozu-
mieją. Pismo święte według swojej mózgowki [szaleństwa – A.S.] 
wykładają, aczkolwiek się go nigdy nie uczyli […]. 

1561, k. 2 verso–3 recto

Krzyżanowski niejako „na gorąco” skonstatował stworzenie 
w latach 1540–1560 przez pisarzy reformacyjnych „literatury 
teologiczno-moralnej w języku polskim”34, posługując się przy 
tym środkami retorycznej perswazji, które uznać wypada 
za charakterystyczne dla jego prozy. W celu uwydatnienia 
przeświadczenia o fatalnych skutkach działalności działaczy 
protestanckich w Rzeczypospolitej chętnie budował enumera-
cyjne ciągi (congeries), w spiętrzeniach rzeczowników („w jakie 
roztargnienie, w jakie zajątrzenie, w jaką niemiłość i w jakie 
błędy”) ujawniając upodobanie do anafor zaimkowych. Równie 
często wykorzystywał inną figurę per adiectionem – synonimię 
na końcu członów („stanowią, gardzą, odmieniają, bluźnią, 
nie rozumieją”). Nagromadzenie czasowników o jednakowych 
końcówkach (homoioteleuton) potęgowało dynamikę wypowiedzi 
i wskutek amplifikowania argumentów służyło poruszeniu emocji 
odbiorcy. Deminutiva użyte w kolejnym spiętrzeniu („swojemu 
książeczkami, swojemi piosneczkami i swojemi słóweczki”) zdają 
się dezawuować powagę wystąpień religijnych przeciwników, 
aczkolwiek skuteczność ich propagandy skłoniła autora do druku 
własnego dzieła. Uwagę zwraca też często stosowana przez Krzy-
żanowskiego parenteza „nie wiemy skąd i nie wiemy kto je przy-
słał”, stanowiąca w zacytowanym fragmencie ironiczną dygresję 
o „niewiadomym” pochodzeniu „heretyków”. Tyniecki benedyk-
tyn, jak wielu katolickich polemistów, podkreślił obcość „herezji”, 
którą szerzą w Rzeczypospolitej cudzoziemcy35. Tego typu opinie 
będą wypowiadane często w następnych dziesięcioleciach. 

34 T. Milewski: Rola Kościoła…, s. 123.
35 Zob. na przykład K. Koehler: Stanisław Orzechowski…, s. 296.
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Krzyżanowski, dzieląc się spostrzeżeniami na temat sytuacji 
wyznaniowej Polski u progu lat sześćdziesiątych XVI stulecia, 
mógł kpiąco stwierdzić, iż w sporach doktrynalnych pogrąża 
się sam obóz reformacyjny, niemogący dojść do porozumienia 
między innymi na temat „obecności substancjalnej Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie”36:

Ale iż ona nauka w nich panuje, która nadyma, nie ta, która 
buduje, przeto też widzimy ich stałość, ich jedność, ich zgo-
dę. Co na jednym zjachaniu postanowią, to na drugim zepsu-
ją. A zwłaszcza około świątości chwalebnej Ciała i Krwie Pana 
naszego. O tym jednym Sakramencie mieli zjazdów kilka, a nie 
mogli się zgodzić na to, jakoby ji [go – A.S.] mieli przyjmować, 
jeśli klęcząc, jeśli stojąc, jeśli siedząc etc. 

1561, k. 3 verso–4 recto

Otwarta walka w obozie różnowierców, rozpoczęta w 1556 
roku37, zyskała nową odsłonę na początku lat sześćdziesiątych 
XVI wieku na skutek sporu, sprowokowanego przez Franciszka 
Stankara (1501–1574), pochodzącego z Włoch filologa i działacza 
reformacyjnego. Zjawiska oraz wydarzenia komentowane przez 
Krzyżanowskiego zapewne były doskonale znane adresatowi 
listu dedykacyjnego, który podzielając opinie konfratra, przyda-
wał jego diagnozie swego autorytetu. 

Druga część przypisania skierowana została przede wszyst-
kim do trzeciego „bohatera” przypisania – do odbiorcy niena-
zwanego – potencjalnego czytelnika, do którego „głównie są” 
adresowane „wszelkie metaliterackie fragmenty listu”38. Autor 
Krześcijańskiego przyprawienia, przedstawiając genezę podjęcia 
przez siebie pisarskiego trudu – z konwencjonalnym odwoła-
niem się do toposu afektowanej skromności – informował, iż 
„umyślił sobie”, obserwując „rozróżnienie w wierze” inno- 
wierców:

[…] polską rzeczą książeczki napisać (nie iżbych z to [dosyć – 
przyp. A. S.] rozumu i nauki w sobie rozumiałał być, której nie 
masz) o słusznym a godnym przyjmowaniu Ciała i Krwie Pana 
a Zbawiciela naszego. Do tego też częścią poruszony tym, iż mało 
ich jest między ludem pospolitym, którzy by to wiedzieli kto jest 

36 Ibidem.
37 Zob. B. Sęk: Bracia polscy (arianie). W: H. Masson: Słownik herezji w Koś-

ciele katolickim. Katowice 1993, s. 94.
38 Zob. R. Ocieczek: „Sławorodne wizerunki”…, s. 27.
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początkiem i ustawcą tego Sakramentu Naświętszego albo co się 
w nim zamyka.

1561, k. 4–4 verso

Akcentowaniu przydatności publikacji, która winna trafić do 
rąk „człowieka każdego krześcijańskiego”, towarzyszyła refleksja 
o braku należytego przygotowania wiernych do przyjęcia Eucha-
rystii, niepozbawiona obyczajowej obserwacji:

[…] ich wiele jest, a snadź część więczsza [!], którzy gdy bywają 
wezwani od sąsiada, albo od jakiego pana na kołacyją [ucztę, 
kolację – A.S.], tedy się więcej starają, pilniej się o to pracują 
jako ochędożnie, w jakich szatach mają iść, jakich tam obycza-
jów używać, albo jako i czym by to zasię oddać.
A do stołu Syna Bożego wiele ich jest, którzy idą krom wsze-
lakiego oczyścienia sumnienia swego, krom wszelakiego nabo-
żeństwa, krom uważenia tego Sakramentu: pełni gniewu, chrapu 
[złości – A.S.], nienawiści naprzeciwko bliźniemu swemu. A za-
prawdę niemało takowych jest, którzy tylko z zwyczaju to czynią 
a nie z miłości naprzeciwko Panu Bogu.

1561, k. 5–5 verso

Nawiasem mówiąc, podobne treści zawarł w przedmowie pod 
tytułem Ku czytelnikowi krześciańskiemu (1561, k. 6 verso–8 
verso), w której zwracał się do „miłego brata”, wyraźnie zazna-
czając, iż jego praca napisana po polsku ma być odpowiedzią 
na publikacje innowiercze wydawane w języku narodowym. 
To skrócenie dystansu dzięki bezpośredniemu zwrotowi do 
szlacheckiego odbiorcy było cechą charakterystyczną wystą-
pień Mikołaja Reja39, którego Postylla trafiała do rąk katoli-
ckich czytelników między innymi ze względu na „gładkość” 
języka40.

W końcowej partii listu dedykacyjnego z 1561 roku Krzyża-
nowski skupił się na wyjaśnieniu przyczyn, dla których Łow-
czowski – „dobrodziej” autora „osobliwie miłościwy” – został 
obdarowany Krześcijańskim przyprawieniem:

A tak tedy M[iłościwy] K[sięże] ty książeczki […] słusznie pod 
tytułem i imieniem W[aszej] M[iłości] na świat wychodzą, który 

39 Zob. na przykład A. Kochan: Wstęp. W: M. Rej: Wybór pism. Oprac.
A. Kochan. Wrocław 2006, s. XLII.

40 Zob. na przykład T. Grabowski: Z dziejów literatury kalwińskiej w Polsce 
(1550–1650). Kraków 1906, s. 143.
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W[asza] M[iłość] jesteś tego przyczyną naprzedniejszą, a to tym 
obyczajem, iżeś W[asza] M[iłość] mnie naniższego z pośrzodku 
zgromadzenia braciej swojej, ludzi godnych i zacnych, do boku 
swego raczył miłościwie przyłęczyć [!]. 

1561, k. 5 verso–6 recto

Krzyżanowski odwdzięczał się zatem opatowi za otrzymany 
niedawno awans – od roku 1560 prowadził kancelarię Łowczow-
skiego41 – i co za tym idzie, za możliwość nawiązania inspirują-
cych kontaktów: „A przeto bywając przy osobie W[aszej] M[iłości] 
u ludzi w Koronie Polskiej naprzedniejszych, przysłuchałem się 
rzeczam rozmaitym, z czego wziąłem początki niemałe” (1561, 
k. 6 recto). Konwencjonalnie skromny, określił dedykowaną 
pracę „rzeczą maluczką”, sugerując jednocześnie udział adre-
sata w jej opublikowaniu („która jest W[aszej] M[iłości] własna 
a nie moja”). Przypisanie zakończył aktem ofiarowania dzieła 
wraz z prośbą o dalsze łaski i bez podania miejsca oraz daty 
sformułowania przypisania podpisał się jako „W[aszej] M[iłości] 
zakonnik naniższy”.

Druga z dedykacji, datowana już precyzyjnie – w klasztorze 
tynieckim „w wigilią Ś[więtej] Katarzyny roku Bożego 1561” 
(1562, k. 4 verso), ma szczególny charakter. Jest bowiem jednym 
z trzech przypisań, jakim zostało opatrzone tłumaczenie Fidei 
catholicae confessio Stanisława Orzechowskiego. Dwa pozostałe, 
skierowane do Andrzeja Przecławskiego (około 1499–1571)42, 
dziekana poznańskiego i scholastyka krakowskiego, wyszły 
spod pióra Stanisława Orzechowskiego (Barańczyce, 15 czerwca 
1561, k. 5 verso–11 verso) oraz Jakuba Górskiego (Kraków, 30 
września 1561, k. 4 verso–5 recto), zostały pomieszczone w ła-
cińskiej edycji dzieła, której druk ukończono 12 września tegoż 
roku43. Trudno stwierdzić, na jakiej podstawie Paweł Sczaniecki 
uznał, iż polski przekład ukazał się na rok przed wydaniem ory-
ginału łacińskiego44, ani dlaczego Henryk Barycz dowodził, że 
„w czasie wizyty [w Tyńcu – A.S.] Orzechowski przypisał Łow-

41 Zob. P. Sczaniecki: Krzyżanowski Hieronim h. Świnka…, s. 602. 
42 Zob. H. Kowalska: Przecławski Andrzej h. Glaubicz. W: Polski słow-

nik biograficzny. T. 28. Red. E. Rostworowski. Wrocław 1985, s. 689–
691.

43 Edycja ta zyskała znacznie bogatszą oprawę niż polska wersja. Oprócz 
listów dedykacyjnych Orzechowskiego i Górskiego, zamieszczono w wyda-
niu okolicznościowe wiersze zalecające różnych autorów, stemmaty na herby 
Glaubicz i Oksza. Zob. S. Orzechowski: Fidei catholicae confessio…

44 Zob. P. Sczaniecki: Krzyżanowski Hieronim h. Świnka…, s. 602. 
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czowskiemu swe Wyznanie wiary”45. Błąd ten powtórzyli inni
badacze46.

Wydanie w Krakowie w 1561 roku łacińskiej i w 1562 roku 
polskiej wersji Wyznania wiary było związane z „głośną aferą”47 
tamtych czasów. Orzechowski, zanim zyskał sławę jednego 
z najwybitniejszych renesansowych prozaików, został przezna-
czony przez ojca do stanu duchownego i zmuszony przezeń do 
przyjęcia święceń kapłańskich. „Ponieważ nie chciał się zobo-
wiązać do przestrzegania celibatu, otrzymał je z rąk arcybiskupa 
lwowskiego Piotra Starzechowskiego (zm. 1554), który nie żądał 
złożenia ślubów czystości”48. Dodajmy, iż zwolennicy reformacji 
odrzucili bezżeństwo księży i stanowisko autora Wyznania wiary 
mogło być traktowane jako jawne sprzyjanie „kacerzom”. Biskup 
przemyski Stanisław Tarło (1480–1544) nie uznał święceń za 
ważne i wytoczył Orzechowskiemu proces. Sprawa ciągnęła się 
kilka lat, zapadały w niej orzeczenia sądowe, składano apelacje, 
znoszono wyroki, grożono klątwą. „Polski Demostenes” wydawał 
dzieła atakujące celibat, by na skutek interwencji zwierzchności 
duchownej swe poglądy w tej sprawie odwoływać i w krótkim 
czasie znów do nich powracać w polskich i łacińskich pismach, 
między innymi broniących księdza Walentego z Krzczonowa, 
który zawarł małżeństwo49.

W końcu, złożywszy uprzednio funkcje proboszcza, Orze-
chowski poślubił w lutym 1551 roku Magdalenę Chełmską, 
za co „został zaocznie wyklęty jako »heretyk«, skazany na 
wygnanie i konfiskatę mienia, a jego małżeństwo uznano za 
nieważne”50. Okszyc złożył spektakularne protesty, wystosował 
suplikę do papieża Juliusza III, a na sejmie w Piotrkowie w 1552 
roku biskupi zaaprobowali zdjęcie zeń anatemy i przywrócili 
do stanu duchownego51, acz pod pewnymi warunkami. Kwestia 

45 H. Barycz: Łowczowski Jan h. Gryf…, s. 441.
46 Zob. S. Orzechowski: Wybór pism. Oprac. J. Starnawski. Wrocław 1972, 

s. 363, przypis 42; J. Krukowski: O upowszechnieniu się języka literackiego 
w Krakowie w wieku XVI. „Rocznik Krakowski” 1986, s. 277.

47 J. Ziomek: Renesans…, s. 204.
48 Orzechowski Stanisław h. Oksza. W: Polski słownik biograficzny. T. 24. 

Red. E. Rostworowski. Wrocław 1979, s. 288.
49 Szerzej na ten temat zob. na przykład ibidem, s. 288–289.
50 Ibidem, s. 289–290.
51 W opinii K. Koehlera (Stanisław Orzechowski…, s. 296) przedłożenia 

przez Orzechowskiego Fidei catholicae confessio w 1552 roku nie należy uwa-
żać za „jakiś odosobniony wypadek w tym czasie. Wielu, szczególnie wyższe 
duchowieństwo, zobowiązanych zostało do złożenia podobnego rodzaju wy-
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jego małżeństwa została odłożona na rok – do czasu podjęcia 
decyzji przez papieża. Wobec braku odpowiedzi Orzechowski 
uzyskał przedłużenie warunkowego rozgrzeszenia na „czas nie-
ograniczony”, cofnięto je jednak w 1556 roku.

Po śmierci papieża Pawła IV otrzymał w 1561 roku ponowne 
rozgrzeszenie i został uznany za prawowiernego. „Uroczyste po-
jednanie z Kościołem” przeprowadzono „w tymże roku na sejmie 
warszawskim”, a w rozwiązaniu kwestii pomogło przedłożenie 
Fidei catholicae confessio52. „Polski Demostenes” do końca życia 
pozostał w małżeństwie, co oczywiście traktowano jako rzecz 
naganną, „ale nie jako kacerstwo”53. Należy zaznaczyć, iż kon-
flikty z hierarchią duchowną nie przeszkadzały zwierzchnikom 
Kościoła katolickiego w Polsce traktować Okszyca jako „cennego 
sprzymierzeńca, […] ze względu na wielki talent polemiczny, 
który oddał na usługi kontrreformacyjnej propagandy”, a „dzia-
łalność na tym polu zapoczątkował broszurą Fidei catholicae 
confessio […]” 54.

Potwierdzeniem takiego stanowiska jest bardzo szybkie doko-
nanie przekładu dzieła, którego geneza została przedstawiona 
w sformułowaniu tytułowym: Wyznanie wiary Stanisława Orze-
chowskiego, które czynił w Piotrkowie na synodzie złożonym przez 
Jego Miłość księdza arcybiskupa Mikołaja Dzier[z]gowskiego roku 
Pańskiego 1552. A potym na drugim synodzie warszawskim po-
twierdzone i wydane roku Pańskiego 156155. Dodanie informacji: 
„Tegoż roku na język polski przełożone” należy traktować jako 
dowód dążenia do jak najrychlejszego rozpowszechnienia wśród 
czytelników niewładających łaciną dziełka, którego celem było 
„dostarczenie oręża w walce przeciwko heretykom w Polsce”56.

Przypisanie Janowi Łowczowskiemu Krzyżanowski rozpoczął 
od charakterystyki kontrowersyjnego autora i zareklamowania 
przetłumaczonego dzieła:

znania, wobec mnożących się zarzutów i podejrzeń odnośnie do nieprawo-
wierności”.

52 J. Starnawski: Wstęp…, s. XXX.
53 J. Ziomek: Renesans…, s. 204.
54 Orzechowski Stanisław…, s. 290. Zob. też J. Ziomek: Renesans…, s. 204.
55 Jak zauważył Jerzy Starnawski (Wstęp…, s. XXX.), tytuł ten „jest iden-

tyczny z tytułem głównego pisma Stanisława Hozjusza, pisma znanego w ca-
łej Europie. Gdy jednak tamto zawiera zasadniczy traktat w sprawach wiary, 
to jest jedynie usprawiedliwieniem się przed hierarchią kościelną kapłana sto-
jącego pod zarzutami wyłamywania się z przepisów”.

56 K. Koehler: Stanisław Orzechowski…, s. 297, przypis 43.
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Wyznanie wiary Stanisława Orzechowskiego człowieka rycer-
skiego, zacnego, nauki wielkiej, rozumu osobliwego, roku tego 
M[iłościwy] K[sięże] językiem łacińskim jest wydane, które to 
wyznanie jest tak zacne, jako i tak pożyteczne, uczone, abowiem 
osobliwie zamyka w sobie wszystek porządek i sposób wszytkiej 
wiary krześcijańskiej, gdy w tym wyznaniu wiary okazuje właś-
nie [prawdziwie – A.S.] jaki i gdzie prawdziwy Kościół krześcijań-
ski i które są znaki tegoż to Kościoła57. A tak M[iłościwy] K[sięże] 
jeśli którego czasu to wyznanie wiary jest słusznie na świat wy-
dane, tedy tych zaprawdę czasów naszych, którycheśmy się do-
czekali, iż my będąc w takim roztargnieniu, w takim rozerwaniu 
i też widząc sekty tak sprośne, tak różne przedsię, to jednak od 
wszytkich wobec słyszymy, że się z tego chlubią, powiedając, iż 
u nas jest kościół prawdziwy, u nas prawdziwe świątości, u nas 
szczyre słowo Boże, prawdziwy wykład Pisma świętego. 

1562, k. 2–2 verso

Podobnie, jak w zredagowanym rok wcześniej liście dedyka-
cyjnym, Krzyżanowski charakteryzował obserwowane utarczki 
wyznaniowe, ale wydaje się, że sformułowania, jakimi się po-
służył w przedstawieniu religijnych adwersarzy („apostatowie, 
krzywoprzysiężcy, zbiegowie”), uległy zaostrzeniu:

Ale nie dziwna to rzecz jest M[iłościwy] K[sięże], abowiem i mał-
py, bestyje nieme, chocia małpy są właśnie, przedsię chcą się oka-
zować tym, aby były za ludzie widziane. Tak też odszczepieńcy, 
kacyrze, chocia są swoim własnym sądem osądzeni, chocia się 
sami wydzielili z zgromadzenia i ze zboru Kościoła krześcijań-
skiego i powszechnego, przedsię oni każdy z nich, sekta każda, 
uporną [upartą – A.S.] a sprośną nadętością u siebie być kościół 
prawdziwy powiadają. 

1562, k. 2 verso

Tym razem Krzyżanowski wskazał nie tylko wrogie katolikom 
rodzime środowiska wyznaniowe („pińczowian”)58, ale wymienił 

57 Fragment ten zacytował J. Starnawski: Zarys dziejów sławy i naukowego 
poznania Orzechowskiego. W: Idem: Odrodzenie. Czasy – ludzie – książki. Łódź 
1991, s. 166.

58 Mikołaj Oleśnicki (zm. 1566–1567), wcześnie związany z ruchem refor-
macyjnym, stworzył w Pińczowie „centrum ruchu reformacyjnego w Mało-
polsce” – H. Kowalska: Oleśnicki Mikołaj z Pińczowa h. Dębno. W: Polski 
słownik biograficzny. T. 23. Red. E. Rostworowski. Wrocław 1978, s. 768. Zob. 
też na przykład F.M.S. Sobieszczański: Pińczów. W: Encyklopedia powszechna. 
T. 20. Warszawa 1865, s. 721.
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personalia religijnego przeciwnika i „negatywnego bohatera”59 
dzieła Orzechowskiego – Franciszka Stankara. Nie bez satysfak-
cji stwierdził, iż rozerwana przez Marcina Lutra (1483–1546), 
nazwanego „bałwanem izlebskim”60, jedność Kościoła doprowa-
dziła w krótkim czasie do rozproszenia się obozu reformacyjnego 
na mniejsze odłamy („zebrania łotrowskie”):

Także mu się samemu od inszych dostało. Bowiem tymże oby-
czajem uczynił Karolstadyjus, Zwinglius, Ackolampadyjus, Kal-
win i inszy rozmaici a różni […]

1562, k. 3 recto

Andreas Karolostadiusz (Karlstadt) (1480–1541), z początku 
gorący zwolennik Lutra, z czasem zaczął kwestionować jego 
poglądy i wraz z Huldreichem (Ulrichem) Zwinglim (1484–1531) 
oraz Johannesem Oekolampadiusem (1482–1531) dał początek 
sakramentystom, by w końcu przyjąć skrajną doktrynę anabap-
tystyczną abecedarian61. Z kolei Jan Kalwin (1509–1564) został 
twórcą „zorganizowanego prezbiterianizmu”62. Benedyktyn 
tyniecki w napisanej rok wcześniej dedykacji konstatował „ro-
zerwanie” w polskim środowisku reformacyjnym, tym razem 
umieścił ten problem w szerszym kontekście. Dostrzegając, iż 
wyznaniowych przeciwników łączy tylko właściwie kwestio-
nowanie dogmatów Kościoła katolickiego, sygnalizował treści 
polemiczne podjęte przez Orzechowskiego, który „szerzej i do-
stateczniej” przedstawił religijne kontrowersje. 

Krzyżanowski, „zakonnik zawsze powolny”, podobnie jak 
w Krześcijańskim przyprawieniu, zamknął przypisanie aktem 
ofiarowania dzieła:

A to Wyznanie wiary teraz językiem polskim pod imieniem 
W[aszej] M[iłości] wydaję, prosząc pokornie, aby W[asza] 

59 K. Koehler: Stanisław Orzechowski…, s. 296.
60 Marcin Luter urodził się w Eisleben (zob. Słownik biograficzny historii 

powszechnej do XVII stulecia. Red. K. Lepszy, S. Arnold. Warszawa 1968, 
s. 296). Krzyżanowski, mianując go „bałwanem izlebskim”, dołączył do sze-
rokiego grona krytyków, którzy w sposób mniej lub bardziej pomysłowy deza-
wuowali „ojca reformacji”. Zob. J. Tazbir: Luter w opinii katolickiej. W: Idem: 
Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie. Warszawa 1993, s. 52–65.

61 H. Masson: Karlstadt (właśc. Andreas Bodenstein). W: Idem: Słownik here-
zji w Kościele katolickim. Przeł. B. Sęk. Katowice 1993, s. 164.

62 H. Masson: Kalwin Jan. W: Idem: Słownik herezji w Kościele katolickim…, 
s. 159.
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M[iłość] raczył wdzięcznie i miłościwie przyjąć. A mnie jakoś 
W[asza] M[iłość] być począł miłościwym panem i dobrodziejem, 
aby W[asza] M[iłość] nie przestawał.

1562, k. 5 recto 

Jan Łowczowski za sprawą Krzyżanowskiego stał się drugim 
duchownym katolickim, obok Andrzeja Przecławskiego, którego 
autorytet wspierał antyreformacyjną pracę Okszyca63. Podkreślić 
należy, że tyniecki benedyktyn położył swoje nazwisko na kar-
cie tytułowej tłumaczenia, co świadczy zapewne o poczuwaniu 
się przezeń do „współautorstwa” wydawanego dzieła64. Jego 
translacja pozostała jedynym katolickim traktatem konfesyjnym 
spośród siedmiu, imprymowanych w języku polskim w latach 
1550–158465.

Krzyżanowski swoje pierwsze wystąpienia w roli autora 
i tłumacza zaopatrzył w przypisania, skierowane do zakon-
nego zwierzchnika, ale też zapewne inicjatora jego pisarskich 
wystąpień oraz mecenasa, łożącego na druk. Autor Krześcijań-
skiego przyprawienia w wydanych kilka lat później Kazaniach, 
w których zamyka się jaśniej niż w katechizmach, wykład Kreda, 
pacierza i Pozdrowienia Anielskiego (1566) oraz w Rozmowie 
o krzczeniu dziatek małych ślachetnego Mikołaja Popławskiego 
z ślachetnym Janem Pękowskim (1567) listów dedykacyjnych 
nie zamieścił. Edycje te wyposażył jedynie w przedmowy do 
czytelników.

63 Autor Fidei catholica confessio „podziękował” Łowczowskimu w Dyja-
logu albo rozmowie około egzekucyjnej Polskiej Korony, powstałym w końcu 
1562 i wydanym w roku następnym:

Papieżnik: […] Jan też Łowczowski, opat tyniecki, zda mi się, że dosyć swemu 
czyni, szkołę na Tyńcu chowając i wiele ubogiej szlachty około siebie żywiąc.

Ewangelik: Byłem przy tym w Tarnowie na pogrzebie pana krakowskiego, 
gdy wiele szlachty, braciej naszej ubogiej, jemu za dobrodziejstwa dziękowali.

Papieżnik: Panie Boże, mnóż tę szczodrobliwość tych dobrych prałatów, a daj 
to, aby przykładem oni drugim byli, którzy jako smokowie leżą na skarbiech 
swych, nic z nich nie użyczając nagiemu ani łacznącemu.

Cyt. według: S. Orzechowski: Dyjalog albo rozmowa około egzekucyjnej 
Polskiej Korony. W: Idem: Wybór pism…, s. 362. Notabene, obaj adresaci listów 
dedykacyjnych w Wyznaniu wiary uczestniczyli w pogrzebie hetmana Jana 
Tarnowskiego w Tarnowie 18 sierpnia 1561 roku. Zob. S. Orzechowski: Życie 
i śmierć Jana Tarnowskiego. W: Idem: Wybór pism…, s. 280–281.

64 Zob. L. Pszczołowska, J. Puzynina: Tłumacze Odrodzenia o swoich prze-
kładach. „Poradnik Językowy” 1954, z. 9, s. 19.

65 Zob. M. Włodarski: Proza polska lat 1550–1584 jako tło twórczości pro-
zaicznej Jana Kochanowskiego. W: Cracovia litterarum…, s. 353.
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Na uwagę zasługuje fakt, że tyniecki benedyktyn nie szukał 
mecenasów poza murami klasztoru. Co więcej, w przypisaniach 
do Łowczowskiego zachował znaczącą powściągliwość, zarówno 
w pochwałach dobrodzieja (zrezygnował przy tym z okazji 
wychwalenia go w wierszu na herb), jak i w mówieniu o sobie 
(nie zadbał o zareklamowanie swych pisarskich wystąpień i nie 
zaprosił do współpracy twórców okolicznościowych wierszy 
zalecających, co wówczas było zjawiskiem bardzo częstym).

W 1568 roku Krzyżanowski przebywał w Padwie66. Po powrocie 
do kraju nie podjął już literackich wyzwań. Wybrany po śmierci 
Łowczowskiego na stanowisko opata tynieckich benedyktynów, 
oddał się działalności organizacyjnej i administracyjnej67.
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„Największa jest miłość”
Kilka refleksji o miłości małżeńskiej 

na kanwie biblijnego Hymnu o miłości

Życie małżeńskie i rodzinne stawia przed małżonkami zróż-
nicowane wyzwania. Nie jest ono prostą, automatyczną konse-
kwencją złożonej przysięgi małżeńskiej. Tylko w popularnych 
bajkach dla dzieci, familijnych filmach i opowiadaniach przy 
kawie wydaje się, że wystarczy powiedzieć „tak”, by małżonkowie 
żyli długo i szczęśliwie. Mit pomyślnego, beztroskiego i udanego 
małżeństwa bez podejmowania wysiłków służących wzmocnie-
niu więzi małżeńskiej był także długo promowany w piosenkach. 
Iluzja łatwo osiąganego szczęścia małżeńskiego i rodzinnego 
wynika z jednej strony z naiwności oraz niedojrzałości osobowej 
młodych ludzi, z drugiej zaś z cynizmu i manipulacji tych, którzy 
na naiwności młodzieży budują swoje kariery, władzę i dobrobyt. 
Szczególnie w obecnym kontekście kulturowym, społecznym, 
obyczajowym, politycznym i ekonomicznym, kiedy ujawnia się 
wiele czynników, które w niekorzystny sposób wpływają na sytu-
ację małżeństw i rodziny, warto doceniać trwałe, silne i szczęśliwe 
małżeństwa. Ich moc, szczęście, a także stabilność płyną niewąt-
pliwie z głębokiej motywacji, dojrzałości osobowej, ze wparcia 
rodziny, z pochodzenia oraz przekonania o wartości małżeństwa 
i rodziny. Poszukując współczesnych wzorów małżeńskich często 
przywołuję w myślach małżeństwo Państwa Teresy i Aleksandra 
(tak rozpoznawalne w kręgach akademickich). Zawsze kiedy na 
nich patrzyłam, powracała myśl papieża Franciszka:
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Przedłużenie życia ludzkiego sprawia, że mamy do czynienia 
z czymś, co nie było powszechne w przeszłości: relacja intym-
na i wzajemna przynależność muszą być zachowywane przez 
cztery, pięć lub sześć dekad, a to powoduje konieczność ponow-
nego, wielokrotnego wybrania. Być może małżonek nie jest już 
pociągany intensywnym pożądaniem seksualnym, które popy-
cha go do drugiej osoby, ale odczuwa przyjemność przynależno-
ści do niej i tego, że ona należy do niego, świadomości, że nie 
jest sam, że ma „wspólnika”, który wie wszystko o jego życiu 
i jego dziejach, i który wszystko z nim dzieli. Jest towarzyszem 
na drodze życia, z którym można razem stawić czoło trudnoś-
ciom i cieszyć się pięknymi rzeczami. Także i to rodzi pewne 
zadowolenie, które towarzyszy pragnieniu właściwemu miłości 
małżeńskiej. Nie możemy obiecać, że przez całe życie będziemy 
mieli te same uczucia. Możemy jednak z pewnością mieć stabilny 
wspólny projekt, zobowiązać się do kochania się nawzajem i ży-
cia razem, dopóki śmierć nas nie rozłączy, i przeżywania zawsze 
bogatej intymności. Miłość, jaką sobie przyrzekamy, wyrasta po-
nad wszelkie emocje, uczucia czy stan ducha, chociaż może je 
zawierać. Jest to głębsza miłość, z decyzją serca, która obejmuje 
całą egzystencję. Tak więc, w samym środku nierozwiązanego 
konfliktu, i choć wiele uczuć mieszanych krąży w sercu, każdego 
dnia utrzymuje się decyzja o miłości, przynależności, o dzieleniu 
całego swego życia oraz o dalszym miłowaniu siebie i przebacza-
niu sobie nawzajem. Każde z dwojga przebywa drogę osobistego 
rozwoju i przemiany1.

Od pierwszego spotkania w Tarnowie widzę w małżeństwie 
Teresy i Aleksandra, ich wzajemnym oddaniu i służbie, wspólny 
projekt, stałą troskliwość, ofiarność, a także pełne życzliwości 
wsparcie. To żywe potwierdzenie, że tylko miłość otwarta, 
szczera, ufna, zdolna, by zaakceptować współmałżonka i jego 
zmiany, a także samo małżeństwo jako wyzwanie, które wy-
maga stałej troski, odpowiedzialności, dojrzałości, przemiany, 
odradzania się na nowo, pozostając miłością pełną, prawdziwą 
i żywą, daje szanse na osiągnięcie dobrostanu.

Zatem, aby małżeństwo mogło być budowane na fundamencie 
miłości, niezbędne jest odkrycie, poznanie i zaakceptowanie jej 
natury, przyjęcie wyzwań, które niesie, oraz podjęcie systema-
tycznej pracy nad jej rozwojem. Bo chociaż miłość jest rzeczywi-
stością, z którą człowiek spotyka się każdego dnia, to niekiedy 

1 Franciszek: Posynodalna adhortacja apostolska Amoris Laetitia 
(19.03.2016), nr 163. Watykan 2016; dalej: Amoris Laetitia.
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nadaje jej zupełnie inne znaczenia niż ma, sprowadzając ją do 
emocji, zauroczenia, pożądania. Wyrażając wdzięczność za 
dar spotkania z Państwem Teresą i Aleksandrem Wilkoniami, 
a przede wszystkim dziękując za możliwość ubogacania się 
darem ich wzajemnej miłości, ośmielam się zamieścić kilka 
myśli związanych z bogactwem miłości małżeńskiej w księdze 
jubileuszowej przygotowywanej dla Pani Profesor dr hab. Teresy 
Wilkoń. Jako przedstawicielka teologii i pedagogiki, rozpocznę 
od jej rdzenia, by stopniowo odwołując się do słynnego, nowo-
testamentowego Hymnu o miłości, przypomnieć cechy miłości.

Prapoczątek i źródło miłości

Każdy poszukujący celu i sensu życia człowiek musi się zmie-
rzyć z odkrywaniem tajemnicy własnego człowieczeństwa. Bez 
poczucia sensu, znaczenia i wartości swojego ziemskiego zma-
gania człowiek łatwo traci cel życia, pragnienie rozwoju oraz 
chęć dążenia do doskonałości albo świętości. Chrześcijaństwo 
jest mocno zakorzenione w miłości, której wewnętrzna logika 
i dynamika zwracają osobę mężczyzny i kobiety zarówno ku 
sobie wzajemnie, ale także ku Bogu, by w Nim stopniowo roz-
poznać źródło i ostateczny cel ludzkiej miłości. Zgodnie bowiem 
z przekonaniem chrześcijan miłość ludzka, mimo swojej krucho-
ści, pozostaje przedłużeniem miłości, którą Absolut kieruje ku 
swoim stworzeniom2. Wypływająca wprost z najgłębszego źródła 
i złączona z miłością Boga, miłość człowieka staje się mocna, 
cierpliwa, łaskawa, oddana i pełna poświęceń. Miłość małżeń-
ska wszak najpełniej objawia swą prawdziwą naturę i godność 
dopiero wtedy, gdy czerpie swój początek z pierwszego źródła, 
z Boga, który jest miłością. Bóg, który stworzył człowieka na 
swój obraz i podobieństwo, przywołując go do istnienia z miło-
ści, powołał go jednocześnie do codziennej realizacji miłości3.

Relacja między Bogiem i człowiekiem znajduje swoje osta-
teczne spełnienie w Jezusie Chrystusie, Oblubieńcu, który tak 
dogłębnie miłuje każdą osobę, że oddaje się jej jako Odkupiciel 
przez swoje cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. Jako Zbawi-

2 Zob. M. Czachorowski: Ku epoce rodziny. Łomianki 2000, s. 62–63.
3 Zob. K. Wojtyła: Miłość i odpowiedzialność. Lublin 1982, s. 70; Por. 

W. Bołoz: Promocja osoby w rodzinie. Warszawa 1998, s. 50–55; H. Krzy-
steczko: Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny. Studium teo-
logicznopastoralne. Katowice 2000, s. 49.
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ciel każdego człowieka, Mistrz z Nazaretu objawia pierwotną 
prawdę o małżeństwie, o początku, naturze i celu małżeństwa 
uzdalniając człowieka do realizacji tej prawdy.

Z tych rozważań wyłania się pierwszy wniosek: prawda, którą 
pozwala poznać Objawienie, nie jest dojrzałym owocem ani naj-
wyższym osiągnięciem myśli wypracowanej przez rozum. Jawi 
się raczej jako bezinteresowny dar, pobudza do myślenia i doma-
ga się, by przyjąć ją jako wyraz miłości… Ostateczny cel osobo-
wego istnienia jest zatem przedmiotem badań zarówno filozofii, 
jak i teologii4.

Objawienie to osiąga pełnię w darze miłości, który Bóg-człowiek 
składa ludziom, przyjmując naturę ludzką, i w ofierze, którą Jezus 
Chrystus składa na krzyżu z siebie samego. W tej ofierze odsłania 
się całkowicie zamysł, który Bóg wpisał w człowieczeństwo męż-
czyzny i kobiety, dlatego miłość małżeńska osiąga swoją pełnię 
dopiero wówczas, gdy małżonkowie dzięki swojej ofiarności, 
oddaniu oraz poświęceniu realizują powołanie do przeżywania 
miłości Jezusa Chrystusa ofiarującego się na krzyżu5.

Jezus Chrystus jest dla każdego chrześcijanina nauczycielem 
miłości oddanej, cierpliwej, ofiarnej, właśnie dlatego chrześcijań-
stwo stawiając małżonkom wysokie wymagania, wzywa ich do 
realizacji miłości cierpliwej, miłosiernej i przebaczającej. Miłość 
łącząca małżonków chrześcijańskich pozostaje zawsze w ścisłej 
relacji do miłości istniejącej między Chrystusem a Kościołem, 
stąd szczególny dar sakramentu małżeństwa pozostający właś-
ciwym powołaniem i wezwaniem dla wszystkich chrześcijan 
szukających wierności na zawsze.

Wzór mistycznych zaślubin Chrystusa z Kościołem stanowi 
dla małżonków normę do odnoszenia się względem siebie. Mał-
żonkowie mają się odznaczać przecież miłością, jaka łączy ich 
Mistrza z Oblubienicą – Kościołem.

Oblubieńcze przymierze, które zostało zainaugurowane 
w chwili stworzenia i objawione w historii zbawienia, otrzymuje 

4 Jan Paweł II: Fides et Ratio (14.09.1998)., 15. [online] https://w2.vatican.
va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fi 
deset-ratio.html [dostęp: 03.04.2019].

5 Zob. F. Adamski: Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002, 
s. 105–108; Idem: Edukacja, rodzina, kultura. Studia z pedagogiki społecznej. 
Kraków 1999, s. 59–64; D. Opozda: Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie 
u młodzieży. Lublin 2001, s. 16–21.
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pełne objawienie swego znaczenia w Chrystusie i Jego Kościele. 
Od Chrystusa, za pośrednictwem Kościoła, małżeństwo i rodzi-
na otrzymują niezbędną łaskę do świadczenia o miłości Boga 
i życia życiem komunii6.

Komunijna jedność pomiędzy małżonkami polega na stałym, 
cierpliwym wzajemnym „wydawaniu się sobie”. Podobnie jak 
Jezus wydał siebie za każdego człowieka, tak samo małżonkowie 
chrześcijańscy służą sobie wzajemnie w drobnych i wielkich 
sprawach, pozostając sobie wierni aż do końca. Jezus Chrystus 
przychodzi z wymaganiami, a siebie stawia jako normę, kryte-
rium i cel wszelkiego ludzkiego działania. Główne zasady swojej 
nauki, a zarazem program ludzkiego życia streścił Jezus w Ka-
zaniu na Górze. Ideał ludzkiego życia przedstawiony jest w nim 
nie jako coś gotowego do zachowywania, lecz jako cel, ku któ-
remu trzeba systematycznie i cierpliwie dążyć. Dlatego Jezus nie 
tylko dokonuje korekty dotychczasowych starotestamentowych 
nakazów i zakazów, ale też ukazuje w błogosławieństwach pozy-
tywny program życia chrześcijańskiego. Błogosławieństwa wraz 
z nowym przykazaniem miłości są konstytucją chrześcijaństwa7.

Cechy miłości w ujęciu Pawła z Tarsu

Miłość w pełni ludzka powinna być zawsze miłością osobową. 
Człowiek jako osoba jest zdolny do przyjaźni i oddania w takim 
stopniu, by szanować, akceptować i miłować osobę dla niej 
samej. Pragnie i chce dobra drugiego człowieka, ponieważ uznaje 
go za godnego miłości i powołanego do jej realizacji. Jeśli obda-
rza drugą osobę miłością, to pragnie z nią przebywać, spędzać 
wspólnie czas, podejmować wyzwania związane z codziennym 
życiem, dzielić radości i smutki, być tak blisko, by dogłębnie 
poznać, zrozumieć oraz wczuć się w potrzeby drugiej osoby, by 
stawać się z nią jednością.

Charakterystyczną cechą dojrzałej, mądrej, odpowiedzialnej 
miłości jest porzucenie własnego egoizmu na rzecz wspólnoty 
dwojga osób, w której każdy stara się o dobro drugiego. Małżon-
kowie we dwoje ponoszą odpowiedzialność za niepowodzenia, 
oboje zapewniają sobie zadowolenie, satysfakcję, a ostatecznie 

6 Amoris Laetitia…, nr 63.
7 Zob. J. Zabielski: Biblijna aksjologia życia społecznego chrześcijan. „Rocz-

nik Teologii Katolickiej” 10 (2011), s. 88–102.
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szczęście8. W tym właśnie ujawniają się prawda i moc miłości, że 
jest zdolna stanąć między siłami dobra i zła, jakie tkwią w czło-
wieku, i doprowadzić do zwycięstwa dobra. W tym kontekście 
warto przypomnieć słowa Pawła z Tarsu:

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie 
szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwsty-
du, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada na-
dzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje…

(1 Kor 13,4–8a).

Paweł (wcześniej Szaweł) jako dobrze wykształcony faryze-
usz zapewne znał dostępne za swego życia klasyczne teksty, 
ale przyjmuje inne ujęcie miłości. Wyliczanie jej cech miłości, 
w swoim najbardziej znanym hymnie, rozpoczyna się od czegoś 
pozornie drobnego, od cierpliwości, od obecności przy drugiej 
osobie oraz spokojnego wspierania. Nie zapalczywość, szybkość, 
natychmiastowość w żądaniu od ukochanej osoby, by była na 
miarę marzeń współmałżonka, lecz prosta, cierpliwa obec-
ność przy niej. Bezpośrednio po cierpliwości Paweł wymienia 
łaskawość, zatem miłość nie może być biernym trwaniem, ale 
ma być dynamiczną, twórczą i pełną reakcją na drugą osobę. 
Święty Paweł przypomina, że miłość pragnie dobra i stale 
je czyni. Życzliwa miłość nie zazdrości innym, nie unosi się 
pychą i nie chce, by ją wystawiano na cokoły pomników albo 
prezentowano na portalach społecznościowych, raczej skromnie 
okazuje życzliwość, troskę, oddanie – bez poszukiwania rozgłosu 
i podziwu. Działanie miłości małżeńskiej jest ukierunkowane na 
współmałżonka nie tylko wtedy, kiedy w przestrzeni rodzinnej 
czy publicznej inni ludzie mogą okazywać zachwyt nad jej 
wyrazem, ale w codziennym, stopniowym, żmudnym oddaniu 
współmałżonkowi. Urzeczywistnianie miłości, kształtowanie 
postawy oddania stanowi warunek sine qua non spełnienia się 
człowieka jako człowieka. Jeżeli ktoś afirmuje współmałżonka 
tylko dla własnego samospełnienia lub poklasku innych, to 
odrzuca prawdę o miłości9. Ponowoczesny kryzys miłości szcze-
gólnie intensywnie wyraża się w życiu małżeńskim i rodzinnym. 

8 Zob. M. Ryś: Psychologia małżeństwa. Otwock 1997, s. 25–26.
9 Zob. Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich… Watykan 1986, 

s. 58.
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Miłość, która powinna stanowić fundament małżeństwa nie-
rzadko okazuje się wyłącznie jej namiastką i chwilową fascynacją 
partnerem10. Dlatego kategoria bezinteresownego daru z siebie 
nabiera szczególnego znaczenia w przymierzu małżeńskim, gdyż 
mężczyzna i kobieta zostali powołani do tego, aby mogli się 
wzajemnie dzięki swojej odmienności obdarowywać bogactwem 
człowieczeństwa11.

Kolejne wymieniane przez Pawła z Tarsu cechy miłości wska-
zują na ścisły jej związek z czystością (myśli, słów, czynów). 
Tak często współcześnie wyśmiewana czystość małżeńska, jeśli 
jest świadomie podejmowana i realizowana, przynosi niezwykłe 
owoce. Chociaż wymaga stałego wysiłku i panowania nad sobą, 
to jednak dzięki niej małżonkowie rozwijają swoją dojrzałość 
osobową, duchową i religijną. Czystość tkwi mocno zakodowana 
w polskiej tradycji jako fundament dobrego małżeństwa, ponie-
waż małżonkowie razem się uczą swojej seksualności. Czystość 
stanowi też ważne odniesienie do wierności, wzmacnia poczucie 
wartości osoby i pragnienie jej całkowitego oddania drugiej, ale 
może tez służyć kontroli czy wynikać z presji społecznej. Wbrew 
sugestiom niektórych ponowoczesnych ekspertów, w katolickim 
ujęciu seksu i czystości ważne jest nie tylko ukierunkowanie na 
prokreację, ale przede wszystkim powiązanie z miłością, wyra-
żanie siebie, budowanie wspólnego języka ciała i obdarowanie 
przyjemnością12. Nie ma tu mowy o negacji przyjemności płyną-
cej ze współżycia małżeńskiego, lecz podkreśla się jego integralne 
traktowanie, wyraźną korelację czystości, miłości, seksu, cho-
ciaż zachowaniem hierarchii wartości i celów. Miłość małżeńska 
zdecydowanie odrzuca bezwstyd i otwiera się na stałą realizację 
dobra drugiej osoby. Podobnie występujące w Hymnie o miłości 
sformułowanie stwierdzające, że miłość „nie unosi się gniewem 
i nie pamięta złego”, chociaż niezwykle trudne do realizacji 
w codziennym małżeńskim życiu, to jednak służy umacnianiu, 
rozwijaniu i dojrzewaniu miłości kobiety i mężczyzny. Emocje, 
uczucia pasje są nieodłącznymi towarzyszami życia człowieka, 

10 Zob. W. Majkowski: Zmiana tradycyjnego modelu rodziny w Polsce. W: 
Rodzina przyszłością świata. W kręgu zamyśleń nad rodziną. Red. A. Pryba. 
Poznań 2009, s. 254–257.

11 Zob. T. Styczeń: Ciało jako znak obrazu Stwórcy. W: Jan Paweł II: Męż-
czyzną i niewiastą stworzył. T.1. Chrystus odwołuje się do początku. Lublin 
1981, s. 110.

12 Zob. I. Primoratz: Filozofia seksu. Przeł. J. Klimczyk. Warszawa 2012, 
s. 7; Jan Paweł II: Mężczyzną i kobietą stworzył ich…, s. 58.
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pojawiają się i zanikają, ale mądre wychowanie emocjonalnie 
może zaoszczędzić wielu trudnej sytuacji. Częste unoszenie się 
gniewem świadczy nie tyle o delikatnym poruszeniu emocjo-
nalnym, ile raczej oznacza agresywną reakcję wyrażoną w celu 
uwolnienia własnego napięcia. Zranienia emocjonalne zadane 
przez najbliższe osoby goją się powoli, a przebaczenie w bliskich 
relacjach okupione bywa bardzo dużym wysiłkiem, właśnie 
bowiem od najbliższej osoby małżonek oczekuje większej wy-
rozumiałości ze względu na tworzoną jedność, lepsze poznanie, 
wspólnotowość.

Zwrot „miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości” uzupełnia 
św. Paweł określeniem „lecz współweseli się z prawdą”, co oznacza 
stałe, sprawiedliwe traktowanie małżonka, bez porównywania 
z innymi, stałej walki o pierwszeństwo, zmagania o mało zna-
czące drobiazgi, okazywania radości, kiedy doświadczył porażki. 
Pozostawanie w relacji osobowej, w prawdzie o małżeństwie, to 
także wezwanie do odkrywania prawdy o samym sobie, stałej 
zmiany siebie, aby żyć w międzyosobowej relacji miłości13. Mi-
łość, do której zachęca Apostoł Narodów wszystko znosi, także 
odmienności wynikające z różnicy płci. Mężczyzna i kobieta 
są komplementarni, dzięki czemu mogą wzajemnie uzupełniać 
się na płaszczyźnie fizycznej, psychologicznej i duchowej: mę-
skość potwierdza się przez kobiecość i kobiecość odnajduje się 
w obliczu męskości. Odmienność kobiety i mężczyzny, mająca 
w założeniu ich inne role małżeńskie, rodzinne, społeczne, nie 
może być powodem deprecjonowania kogokolwiek ze względu 
na płeć, ale podkreśla prawdę o komplementarności płci, co 
współcześnie nabiera szczególnego znaczenia. Miłość połączona 
z prawdą i ze sprawiedliwością uznaje odmienność płci, staje 
w obronie komplementarności kobiety i mężczyzny, dostrzegając 
w odmienności płci nie zagrożenie, lecz dar. Żona i mąż, od-
krywając w prawdzie, kim są, oraz odczytując w pełni specyfikę 
swojej płci, mogą wzajemnie obdarzać się bogactwem wynikają-
cym z różnorodności płci. Ale odmienność może także wywołać 
problemy, kiedy nie znając psychiki męskiej lub kobiecej, ktoś 
oczekuje zachowania niezgodnego z naturą kobiecą lub męską, 
stąd następne określenie św. Pawła, że „miłość wszystko zniesie”. 
Miłość małżeńska potrafi dbać o komunikację interpersonalną, 
kiedy trzeba cierpliwie słuchać, pocieszać, a czasem zachować 
milczenie, by nie wypowiadać słów obrażających drugą osobę. 

13 Zob. Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich…, s. 285–333.
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Zwrot o „znoszeniu wszystkiego” nie oznacza jednak, że żona 
lub mąż mogą w małżeństwie krzywdzić drugą osobę, traktować 
jak swoją własność, sprawdzając granice jej uległości i posłu-
szeństwa, ale zdecydowanie przypomina o cnocie ofiarności, 
szlachetności, zdolności rezygnacji z własnych praw na rzecz 
ukochanej osoby14.

Miłość małżeńska „wszystkiemu wierzy”, przy czym nie należy 
rozumieć „wiary” w sensie teologicznym, lecz raczej w ujęciu 
psychologicznym: jako zaufanie umiłowanej osobie, odrzuce-
nie podejrzeń i uznanie, że współmałżonek w każdej sytuacji 
pragnie dobra dla żony/męża, a jego szczerość i zaufanie nie są 
koniecznością wynikającą z przysięgi małżeńskiej, lecz wyrazem 
wspólnoty małżeńskiej15. Roztropne zaufanie, szczerość, otwar-
tość, bezinteresowność, przy jednoczesnym tworzeniu klimatu 
wolności świadczą o dojrzałości osobowej małżonka, dlatego 
winnym być znaczące w wyborze męża/żony.

Miłość małżeńska nie lęka się, nie boi o przyszłość, ponieważ 
„pokłada nadzieję” nie tylko w człowieku, lecz także (a może 
przede wszystkim) w Bogu i uznaje, że dzięki Jego łasce najbliż-
szy człowiek może się zmienić; zamiast stagnacji lub regresji oso-
bowej stawać się stopniowo kimś lepszym. Wbrew obiegowym 
opiniom „Nadzieja nie jest matką głupich”, lecz matką ludzi 
wypełnionych miłością i odpowiedzialnością za małżeństwo. 
Spotkanie, przebywanie i dzielenie życia z człowiekiem, w któ-
rym ktoś pokłada nadzieję, przynosi owoce: poczucia bezpie-
czeństwa, radości, spełnienia16.

Hymn o miłości przywołuje prawdę, że miłość znosi wszelkie 
przeciwności. Dzięki niej człowiek w najtrudniejszej, najbardziej 
nieprzyjaznej, nawet wręcz nieludzkiej sytuacji może wykazać się 
odpornością, oddaniem, poświęceniem, żarliwością, niestru-
dzoną zdolnością do pokonywania różnorodnych przeszkód. 
Ktoś taki ma w sobie iskrę samozaparcia i heroizmu, by wobec 
wszelkiego zła, pamiętać o dobru, którego nie można zniszczyć. 
Przykłady bohaterskiego oddania życia za małżonka potwier-
dzają wartość tego uczucia. Miłość do żony/męża sprawdza się 
i hartuje wówczas, gdy zewnętrzne okoliczności codziennego 
życia stają się niesprzyjające albo kiedy w samym współmał-
żonku pod wpływem wieku, choroby, wypadku zachodzą 

14 Zob. Amoris Laetitia, nr 112.
15 Zob. ibidem, nr 114–115.
16 Zob. ibidem, nr 119.
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zmiany, które budzą wewnętrzny opór. Kiedy inni ludzie nie 
rozpoznają już piękna danej osoby, zakochany małżonek nadal 
je dostrzega i pielęgnuje. Znosząc zewnętrzne i wewnętrzne 
przeciwności, potwierdza wybór małżonka, a wówczas miłość 
małżeńska promienieje pełnym blaskiem17.

Miłość zawiera akt woli, by kochać drugą osobę miłością 
wyłączną, pełną, oddaną, której nie pokonają żadne przeszkody. 
Człowiek do swojego normalnego życia i rozwoju potrzebuje 
nieustannie takiej akceptacji. Tym bardziej w układzie narze-
czeństwa, a później małżeństwa, musi się wykrystalizować 
decyzja akceptacji całego człowieka. Tylko ona może być pod-
stawą autentycznego, wiernego i trwałego małżeństwa18. Miłość 
chrześcijańskich małżonków nie jest ukierunkowana na porażkę, 
ponieważ ich wzajemne obdarowywanie to nie tylko ludzkie 
oddanie, które cechuje się naturalną słabością, ale coś znacznie 
większego. Miłość chrześcijańska jest udziałem w akceptacji 
Boga. Dzięki czerpaniu ze źródła Jego miłości człowiek staje 
się zdolny do miłości wyższej, przekraczającej ludzkie wady, do 
wielkoduszności na podobieństwo Boga; pragnie i chce dobra 
drugiego człowieka, ponieważ uznaje go za godnego, by był 
kochany. W XXI wieku, w kontekście współczesnych zagrożeń 
społecznych to personalistyczne ujęcie człowieka, jest niezbędne 
w przekazie pełnej prawdy o miłości małżeńskiej. Punkt wyjścia, 
ale i punkt zwieńczenia refleksji o znaczeniu miłości zaprezento-
wanej przez Pawła z Tarsu w Hymnie o miłości stanowi zagadnie-
nie godności człowieka. Przyjęcie, akceptacja i afirmacja drugiego 
człowieka jest niemożliwa bez uznania jego ludzkiej godności. 
Osoba ludzka – należąca do siebie i panująca nad sobą, potrafi 
obdarowywać samą sobą drugą osobę, a zarazem być przez nią 
przyjęta jako dar stosownie do jej natury i godności19. Uznając za 
podstawę osobistą godność żony i męża oraz łączącą ich miłość 
wypływającą z miłości Boga, można za Pawłem śpiewać hymn 
wysławiający wielkość miłości, która znajduje odbicie w życiu 
Teresy i Aleksandra.

17 Zob. ibidem, nr 118.
18 Zob. M. Ryś: Psychologia małżeństwa. Otwock 1997, s. 34.
19 Zob. Jan Paweł II: Człowiek jest obrazem Boga (audiencja generalna

6 XII 1978). W: Nauczanie papieskie. T. 1. Red. F. Kniotek. Poznań–Warszawa 
1987, s. 129–130; J. Stala: W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie. 
Tarnów 2010, s. 255–272.



„Największa jest miłość”… 195

***

Małżeństwo oparte na miłości cierpliwej, łaskawej, oddanej, 
wyłącznej i definitywnej staje się obrazem relacji Boga do każ-
dego człowieka, i odwrotnie: sposób, w jaki miłuje Bóg, staje 
się miarą ludzkiej miłości. Ten ścisły związek między dojrzałą 
miłością i małżeństwem wyrażony w Nowym Testamencie jest 
przypominany w nauczaniu ustnym i dokumentach kolejnych 
papieży: Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. 
Nie można jednak zapomnieć, że wartość oddanej miłości 
znajdującej swoje spełnienie w małżeństwie wypływa z głębi 
ludzkiego serca, każdy bowiem człowiek chce być kochany mi-
łością pełną, pokonującą wszelkie przeszkody. Przypuszczam, że 
inni autorzy niniejszej księgi jubileuszowej będą się odwoływać 
do osiągnieć naukowych Pani Profesor dr hab. Teresy Wilkoń, 
dlatego doceniając (poza przestrzenią badawczą i dydaktyczną) 
także Jej kulturę osobistą, życzliwość i otwartość na człowieka, 
życzę, aby jak najdłużej mogła obdarzać swoją szlachetnością nie 
tylko ukochanego Męża, ale także kolejne pokolenia studentów 
i naukowców.
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Staropolskie bankiety od kuchni
Uwagi o marszałkach, podczaszych 

i kuchmistrzach dworów magnackich

W staropolskich sylwach wśród zapisywanych dokumentów, 
takich jak: korespondencja, oracje czy źródła odnoszące się do 
życia publicznego, można znaleźć czasem inne materiały doty-
czące codziennego życia na magnackich i szlacheckich dworach, 
na przykład przepisy kulinarne czy rozporządzenia dotyczące 
sprawnego funkcjonowania służby. Zachowały się rękopiśmienne 
zbiory instrukcji z XVII i XVIII wieku przybliżające zakres obo-
wiązków osób, którym powierzano nadzór nad dworem i sto-
łem pańskim. Wydana drukiem w 1682 roku książka Stefana 
Czernieckiego Compendium ferculorum zawiera również, poza 
przepisami, opis obowiązków i zadań kuchmistrza. Dokumenty 
te pozwalają na przybliżenie realiów prowadzenia kuchni mag-
nackiej oraz biesiadowania przy staropolskim stole.

Z lat 1665–1674 pochodzą instrukcje, informacje i memoriały 
wojewody czernihowskiego Stanisława Bieniewskiego. Wśród 
rozporządzeń dotyczących winnicy, gospodarstwa, uprawy roli, 
obowiązków dworzan znalazły się także następujące zalecenia 
określające powinności kuchmistrza:

Dojrzeć kucharzów, aby kuchni pilnowali, nie karczmy. Doj-
rzeć statków kuchennych, garnców, kotłów, rożnów, patel, form 
i wszystkich zgoła statków, jako się mu regestr poda. Dojrzeć za-
boju bydeł, aby wszystko szło na użytek i skór sobie nie przy-
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właszczać […]. Korzenie od starszego sługi na każdy tydzień 
brać powinien, jeść, aby zawsze dawano o godzinie dziesiątej, 
chyba żeby na gościa czekano. […] Przestrzegać powinien, aby 
drew w kuchni darmo nie palono, bo dla tego wielka szkoda 
w robociźnie, kiedy się nie mogą nastarczyć drew. Na każdy 
obiad powinien wymyślić specjalik jaki albo dwa, na przystawki 
dla mnie1.

Więcej informacji o słudze sprawującym pieczę nad stołem 
magnackim zawiera pierwsza polska książka kucharska Compen-
dium ferculorum Stanisława Czernieckiego, kuchmistrza woje-
wody krakowskiego Aleksandra Michała Lubomirskiego. Oprócz 
receptur na potrawy mięsne, mleczne i z ryb oraz niezwykłych 
pomysłów na serwowanie dań mających zadziwić biesiadników 
zostały też szczegółowo określone zadania kuchmistrza, o któ-
rym tak pisał Czerniecki:

Kuchmistrz w polskim języku brzmi kuchenny nauczyciel. 
A jego jest powinność zrozumieć intencyją pana swego albo au-
tora sprawcę bankietu, jako wiele gości ma mieć, i zrozumieć 
stół, a według stołu bankiet akomodować, żeby zbytku nie 
uczynić2.

Czerniecki zwracał szczególną uwagę na dostosowanie menu 
do upodobań chlebodawcy oraz jego gości, a także na taki dobór 
potraw, który najlepiej służy zdrowiu biesiadników:

Kuchmistrzowi należy myślić o wygodzie wszytkim gościom 
i domowym, w potrawach z ukontentowaniem, starając się o to, 
żeby żaden podczas dobrej myśli pana nie turbował albo po we-
sołej myśli cholerycznego nie dodał humoru3.

Nadzorowanie prac w kuchni polegało także na wydawaniu 
właściwych produktów ze spiżarni, dobrym rozplanowaniu pracy 
i na ostatecznym doprawianiu wydawanych na stół dań, aby 
dobrze smakowały panu i jego gościom. Czarniecki podkreślał, 
że kuchmistrz powinien znać w zakresie przypraw preferencje 
biesiadników i dostosować się do nich:

1 Polskie instruktarze ekonomiczne. T. 2. Kraków 1929, s. 6.
2 S. Czerniecki: Compendium ferculorum, albo zebranie potraw… . Kraków 

1682, s. 7.
3 Ibidem, s. 8.
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Temuż należy potrawy wszytkie akomodować kucharzom i one 
ze spiżarnie wydać do kuchnie, wiedzieć, co który kucharz goto-
wać będzie i co mu do potraw wydać, i jako wiele, umieć zapra-
wować, kosztować, a którego kondymentu nie dostawa, dodać, 
albo zbytni temperować miarą smakiem, a niezbytecznie zapra-
wiać korzeniem, akomodować się naprzód smakowi pana swego, 
który smak kuchmistrz ma rozumieć, znać, na gościach się też 
znać, którym do smaku zaprawy akomodować4.

Ważne były nie tylko odpowiednio przygotowane dania, ale 
także czas ich gotowania lub smażenia oraz wydawania na stół. 
Jędrzej Kitowicz, opisując obyczaje i upodobania kulinarne Sar-
matów, narzekał na spożywanie zbyt zimnych i niesmacznych 
potraw5. Czerniecki przestrzegał przed takimi niedopatrzeniami:

Powinien też kuchmistrz wiedzieć czas, o której godzinie ma być 
dawany bankiet i o to się bardzo pytać, bo należy, żeby kucharze 
potraw dogotowali albo nie rozwarzyli, nie rozmoczyli, pieczy-
stego nie wysuszyli, dla czego smak i ozdoba ginie, bo to jest 
własność potraw, które nie tylko smaczno, ale i pięknie nagoto-
wane być mają6.

Aby kuchmistrz właściwie wypełniał swoją funkcję na dworze, 
powinien być, według Czernieckiego, nie tylko rzemieślnikiem 
dobrze wykonującym swą pracę, ale także oddanym sługą orien-
tującym się w wyposażeniu kuchni i odpowiedzialnie kierującym 
powierzonymi sobie podwładnymi:

Ma też kuchmistrz o całym rządzie kuchennym wiedzieć, o na-
czyniu kuchennym wszytkim i liczbie onego wiedzieć, kucha-
rzów w posłuszeństwie, poczciwości, trzeźwości trzymać i ochę-
dóstwie całym, chroniąc się tego, co by mogło abominationem 
człowiekowi uczynić. A sam ma być do tego powodem ochędoż-
ny, trzeźwy, czujny, wierny, a nade wszytko panu swemu życzli-
wy i prędki7.

Mistrz kucharski, który musiał dowieść swego kunsztu odpo-
wiednim patentem8, nie tylko sam powinien mieć wymienione 

4 Ibidem, s. 8–9.
5 Zob. J. Kitowicz: Opis obyczajów za panowania Augusta III. Oprac. 

R. Pollak. Wrocław 1951, s. 444–445.
6 S. Czerniecki: Compendium ferculorum…, s. 9.
7 Ibidem, s. 9–10.
8 Zob. Z. Gloger: Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 3. Wstęp. 

J. Krzyżanowski. Warszawa 1985, s. 110–111.
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przez Czernieckiego zalety, ale także wymagać od swoich kucha-
rzy równie cennych „przymiotów” oraz właściwego wyglądu:

Kucharz ma być ochędożny z czupryną albo głową wyczesaną, 
z ogoloną głową, rękami umytemi, paznoktami oberznionemi, 
opasany fartuchem białym, trzeźwy, nieswarliwy, pokorny, chy-
ży, smak dobrze rozumiejący, condimenta albo potrzeby do po-
traw dobrze znający, a nade wszytko wszytkim usługujący9.

O ile w Compendium ferculorum… oprócz przepisów Czer-
niecki zamieścił także uwagi o powinnościach kuchmistrza, 
o tyle w pochodzącej z lat 1686–1688 rękopiśmiennej książce 
kucharskiej znalazły się same receptury głównie na słodkie 
wypieki10. Autorem tego zbioru był prawdopodobnie cukiernik 
służący Radziwiłłom nieświeskim – Jan Mikołajewski11. Mag-
naci litewscy zatrudniali na swoim dworze wielu specjalistów 
dbających o ich kuchnię: piekarzy, cukierników, konfiturników, 
pasztetników, kucharzy i kuchmistrzów. O uznaniu dla ostatnich 
z wymienionych świadczą między innymi zapiski w diariuszu 
Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, który w 1730 roku 
z żalem odnotował śmierć kuchmistrza Jana Rożewskiego: „[…] 
co mnie niezmiernie zaturbowało, gdyż był przepyszny i wiernie 
mi służył”12. 

Informacje o personelu kuchennym Radziwiłłów w XVIII 
wieku znalazły się także w kontraktach zawieranych pomiędzy 
książętami a cukiernikami, pasztetnikami i kuchmistrzami. 
Oprócz konkretnej pensji zostały tam wymienione zobowiązania 
„służbowe” na przykład Johanna Karla Löhnera – niemieckiego 
kuchmistrza i piekarza, zatrudnionego przez Annę Katarzynę 
z Sanguszków Radziwiłłową:

On sam przysięga pełnić swą służbę wiernie, rzetelnie, staran-
nie i w sposób prawy, jako uczciwy, Boga i honor miłujący ku-
charz. Zobowiązuje się on także uczciwie, wiernie i rzetelnie 
zachowywać się na co dzień, a także nie narażać na dyshonor 

 9 S. Czerniecki: Compendium ferculorum…,s. 10.
10 Zob. Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodko-

ści, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta 
gospodarskie i kuchenne. Oprac. J. Dumanowski, R. Jankowski. Warszawa
2011.

11 Zob. J. Dumanowski, R. Jankowski: Nowe źródło do dziejów kuchni staro-
polskiej. W: Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów…, s. 36.

12 Ibidem, s. 33.
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naszej książęcej reputacji ani nie naruszać naszych interesów, 
ani przy zawieraniu kontraktów, ani przy codziennej pracy, tyl-
ko postępować według swej najlepszej wiedzy, smaku i umie- 
jętności13.

O zakresie kompetencji zatrudnionej w pałacach magnackich 
służby w XVIII wieku informują także instruktarze ekonomiczne 
na przykład „Dyspozycja dworu […] Czartoryskiego kanclerza 
wielkiego W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego]”14. Szczegółowo 
wyliczono w niej obowiązki marszałka, koniuszego, podczaszego 
i kuchmistrza.

Nadzór nad służbą sprawował marszałek, któremu magnat 
powierzał „zupełną moc i władzę”15, winien on jednak co 
miesiąc dokładnie informować pana o funkcjonowaniu dworu 
oraz przedkładać mu odpowiednie rejestry i rachunki. Michał 
Fryderyk Czartoryski zalecał, aby marszałek osobiście nadzoro-
wał odpowiednie i zgodne z zasadami savoir-vivre’u spożywanie 
posiłków na dworze:

Podczas obiadów i wieczerzy sam powinien być praesens dla 
zalecenia Ich M[iłoś]ciom panom dworzanom wszelkie[j] przy 
jedzeniu skromności i obserwowania dobrej maniery, tudzież 
chwytanek i nakładania nad proporcyją na talerze potraw, aby 
nie było, ma pilno przestrzegać i napominać słownie tego, który 
by z J[aśnie] panów dworskich miał to czynić. […] Chłopcom 
także swoim Ich M[ił]oście panowie dworzanie, aby nie dawa-
li potraw umyślnie, dla nich nakładszy, ma tego zabronić. Lecz 
po wstaniu Ich M[iło]ściow panów dworzanów od stołu, dopiero 
chłopcy zebrawszy, mają jeść wszyscy razem skromnie. Maszta-
lerze i inni ludzie biorący strawne mają bywać w stołowej izbie 
podczas obiadów i wieczerzy16. 

W dyspozycji kanclerza pojawiły się też uwagi na temat zacho-
wania lokajów:

13 J. Dumanowski, R. Jankowski: „Według swej największej wiedzy, smaku 
i umiejętności”. Osiemnastowieczne kontrakty kuchmistrzów z terenu Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. „Miscellanea historico-archivistica” 2010, t. 17,
s. 141.

14 „Dyspozycja dworu J[aśnie] O[świeconego] Księcia J[ego] M[iłości] Czar-
toryskiego kanclerza wielkiego W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego]”. Bibliote-
ka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, rkps 2788/II.

15 Ibidem, s. 1.
16 Ibidem.
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Lokaje, aby nosząc ze stołu mego, nie ważyli się kryjomie cho-
wać i rozrywać pozostałych potraw, seriam ma mieć p[an] mar-
szałek animadversionem i wykraczających przykładnie karać17.

Książę uczulał marszałka na przestrzeganie przepisów przeciw-
pożarowych w pałacu, zlecał mu nadzór nad ogrodnikami oraz 
dawał konkretne wytyczne dotyczące jedzenia poza oficjalnymi 
posiłkami, robiąc w tym względzie wyjątek dla tych, którzy 
są „słabego zdrowia”. Kuchmistrze podlegali władzy innych, 
wyżej postawionych dworzan, musieli prowadzić ewidencję 
zakupionych produktów, którą sprawdzali każdego dnia szafarz 
i marszałek. Książę zalecał, aby:

Rzeczy tak przez p[ana] kuchmistrza samego lub żonę jego jako 
też przez szafarza nie mają być w mieście na kredyt brane, ile gdy 
punktualnie ze skarbu dochodzą pieniądze alias takowe kredy-
ta de proprio, zapłacić powinni będą rekwirującym kupcom lub 
przekupniom18.

Według „rozkazania” Czartoryskiego, „ptastwo karmne” 
i „leguminy” (warzywa) z dóbr książęcych powinny zostać 
spisane i wyraźnie oddzielone od produktów zakupionych na 
zewnątrz majętności. Dla uniknięcia niepotrzebnego nadmiaru 
żywności i wykradania jej przez służbę, w instruktarzu znalazły 
się zalecenia pilnowania kucharzy, którym zabraniano, aby

pod pretekstem porcyji swoich dla żon nie wynosili rondlami 
i garnkami potraw gotowanych do gospód, ani [z] surowym mię-
sem, ale to tylko, co p[an] kuchmistrz na tęż porcyje im samym 
wydzieli, które przez żaden fawor ani jaką partykularną okolicz-
ność nie mają być podwyższane bez wiadomości marszałkow-
skiej19.

Podobna uwaga dotyczyła lokajów, hajduków, dworzan 
i stajennych, którzy nie powinni sprzedawać zdobytej z pałacu 
żywności i „żeby tajemnej nie zakładali garkuchni za ofiarowane 
począstki lub za pieniężną […] rekompensę”20. Zapobiegać temu 
miało niewpuszczanie do kuchni ludzi obcych. Kuchmistrz nie 
mógł pozwolić sobie na „prywatne do stancyji swojej jakich-

17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 6.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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kolwiek osób na obiady zaproszenie, ale też zakazują się cale 
wszelkie z kuchni śniadania i prywatne do stancyji dworzań-
skich potraw posyłanie”21, z wyjątkiem osób, które z ważnych 
powodów nie mogły pojawić się na obiedzie i spożywać posiłku 
wspólnie z innymi sługami.

Magnat miał na uwadze głównie ekonomiczne aspekty prowa-
dzenia kuchni, wymagał, aby żywność się nie marnowała i nie 
była rozkradana, gdyż można odpowiednio zagospodarować 
resztki jedzenia:

Ma też dojrzeć pilno p[an] kuchmistrz z szafarzem, aby potrawy 
ze stołu mojego schodzące nie były rozerwane przez lokajów i in-
nych, jak dotąd bywało. Które po zebraniu jedne na obiad dwor-
ski oddawać, drugie na wieczerzę na tenże stół dla dworskich 
konserwować może, gdyż dotychczas potrawy z obiadu mojego 
różną rozchodziły się dyspozycyją22.

Kuchmistrz miał nie tylko dbać o potrawy, ale także o wy-
korzystanie tłuszczu zwierzęcego do wyrobu świec. Czartoryski 
zalecał, „aby łoje wszystkie tak wołowe, jako i baranie zupełnie 
od rzeźnika były oddawane do szafarni albo w zamian na świce 
obracane być mają, albo z nich tu w pałacu świce robione”23. 
Podobnie magnat przestrzegał przed marnotrawieniem tłuszczu 
i wykorzystywaniem go jako rozpałki:

Pilnie doglądać i przestrzegać ma p[an] kuchmistrz, aby drew 
nadaremno i zbytecznie w kuchni nie palono, tudzież, aby dla 
lepszego i prędszego gorzenia, masłem lub łojem roztopionym 
nie polewał24.

O jakości pracy kuchmistrza i podległej mu służby świadczyły 
przede wszystkim wydawane na stół pański potrawy. Kanclerz 
surowo ocenił dotychczasowe praktyki kulinarne na swoim 
dworze, tak je komentując:

Ponieważ obiady i wieczerze dworskie codziennie bywają niedo-
brym smakiem gotowane, zaczym p[an] kuchmistrz albo jednego 
na zawsze, albo koleją kucharzów dysponować będzie do gotowa-
nia potraw na stół marszałkowski, nie spuszczając się na samych 

21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 6–7.
24 Ibidem, s. 7.
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kucharzów, kuchcików, bo częstokroć potrawy tylko sparzone, 
a niegotowane bywają25.

Inni magnaci litewscy równie surowo oceniali umiejętności 
swoich kucharzy. Świadczy o tym wpis ręką Michała Radziwiłła 
na jednym z egzemplarzy Kucharza doskonałego Wojciecha Wie-
lądki przechowywanym w Nieborowie. Zacytowała go w swoich 
Dziennikach Maria Dąbrowska:

Na karcie tytułowej Michał Radziwiłł napisał u góry „Żałoba 
u Dworu zaczyna się w wielką środę”. A u dołu „R. 1783, 4Xbra 
w Warszawie u Grela kupiłem te xiążke, dałem za nią złł pol. 
5 MAR. Uczyć kucharza Marcinka, bo niegodziwie jeść daje”26.

O stole pańskim świadczyło nie tylko jedzenie, ale także 
zastawa, na której je serwowano. Jędrzej Kitowicz, opisując 
obyczaje za panowania Augusta III, zwracał uwagę na nowe 
tendencje i modę w tym zakresie:

[…] cała służba stołowa składała się u wielkich panów z porcela-
ny: wazy, serwisy, misy, półmiski, salatyjerki, talerze, solniczki, 
karafinki, trzonki nawet u nożów i widelców porcelanowe; ale że 
ta materyja była natenczas droższa od srebra, a przy tym pręd-
kiemu stłuczeniu podległa, przeto bardzo rzadko się z nią popi-
sowano, chyba w dni bardzo uroczyste27.

Na dworze Czartoryskiego nadzór nad kosztownymi „farfu-
rami” – jak ówcześnie nazywano porcelanę – był powierzony 
podczaszemu. Wynikało to prawdopodobnie z tego, że z „bia-
łego złota” wyrabiano głównie filiżanki i inne naczynia do picia. 
W instruktarzu magnat zwracał uwagę na wartość materialną 
tych kruchych przedmiotów28 i, chcąc się zabezpieczyć przed 
niepotrzebnymi wydatkami związanymi z uzupełnianiem serwi-
sów, obowiązek odkupienia stłuczonych naczyń przerzucał na 
użytkowników:

25 Ibidem.
26 M. Dąbrowska: Dzienniki 1951–1957. T. 4. Wybór i przypisy T. Drew-

nowski. Warszawa 1988, s. 283.
27 J. Kitowicz: Opis obyczajów…, s. 429–430.
28 Zob. A. Roćko: Porcelomania oświeconych. W: Codzienność i niecodzien-

ność oświeconych. T. 1: Przyjemności, pasje i upodobania. Red. B. Mazurkowa 
z udziałem M. Marcinkowskiej i S.P. Dąbrowskiego. Katowice 2013, s. 128–
143.
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W porcelanach, farfurach, szkle różnym, żeby przez stłuczenie 
skarb żadnej nie ponosił szkody, a do tego i żeby lepsza około 
tego wszystkiego była ostrożność, takowa raz na zawsze czyni 
się dyspozycyja, niech każdemu podlikiem, do kogo co należy, 
p[an] podczaszy odda w dozór wyrażone naczynia, a jeśliby miał 
albo ten sam lub kto inny bez żadnej dystynkcyji osób farfury, 
porcelanę lub jakie inne naczynie szklanne stłuc, tedy bez żadnej 
wymówki powinien inne ex nunc odkupić takiego gatunku, jaki 
stłucze, ponieważ dość znaczna, a daremna na szkła coroczna 
w latach przeszłych była ekspensa29.

Według magnata, podczaszy i kuchmistrz powinni dbać o po-
rządek i czystość naczyń oraz pomieszczeń. Temu pierwszemu 
zalecał:

Srebra codziennie mają być pochędożone i na swoim miejscu 
ułożone, tąż samo naczynie szklanne, flasze, kieliszki, karaski, 
szklanki mają być pomyte i przechowane30.

Kuchmistrz miał natomiast pilnować, aby spiżarnie „zawsze 
były czyste i każda rzecz w nich, aby porządnie była lokowana” 
oraz „naczynia, aby czysto były konserwowane i gdy tego po-
trzeba reparować za wiadomością marszałka”31.

O poziomie magnackiego stołu świadczyły nie tylko nakrycia, 
ale przede wszystkim odpowiednie potrawy i trunki. Kitowicz 
dokładnie wyliczał, jakie były ulubione napoje:

Trunki wielkim panom były zwyczajne: rano herbata, czasem 
z mlekiem, czasem bez mleka, zawsze z cukrem, potem wód-
ka gdańska […] poczem ochłodził się jaki taki szklenicą piwa 
albo wody, niekiedy zalali to wszystko kielichem wina i czekano 
obiadu […]. Po obiedzie trunki wielkich panów: wino węgierskie 
w Krakowskiem, Sendomirskiem i na Rusi; w Prusiech, w Kuja-
wach i w Litwie francuskie rozmaite i zamorskie […]32.

Kanclerz w instrukcji wymieniał asortyment swoich piwnic: 
wina różnego gatunku, miody (lipce) i piwa. Podczaszy miał 
nadzorować odpowiednie wydawanie tych napojów, gdyż Czar-
toryski nie godził się na nieuzasadnione korzystanie przez służbę 

29 „Dyspozycja dworu […] Czartoryskiego”…, s. 7.
30 Ibidem, s. 4.
31 Ibidem, s. 6.
32 J. Kitowicz: Opis obyczajów…, s. 464.
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i rzemieślników z jego zasobów, popierał natomiast raczenie 
winem gości i dworzan, szczególnie w czasie świąt:

[…] jak będą goście dystyngowani do interesów moich regulują-
cy się także do stołu dworzańskiego pod bytność gości, tudzież 
w święta uroczyste za dyspozycyją marszałkowską proporcjonal-
nie wina ma dawać p[an] podczaszy33.

Ważna też była troska o jakość alkoholu, więc w instrukcji 
znalazły się zalecenia typu: „Około win pilny zaleca się dozór, 
aby nie popleśniały et qua cunque ratione nie popsuły się, dla 
czego z kiprem one opatrywać p[an] podczaszy powinien”34.

Oprócz nadzorowania stanu i odpowiedniego wydawania 
trunków – do obowiązków podczaszego należało, według kancle-
rza litewskiego, także zaopatrywanie dworu w egzotyczne owoce 
i cukry, służące głównie do przygotowywania wetów, czyli de-
serów. Były to produkty drogie – ważne więc było odpowiednie 
ich zagospodarowanie i zakup: „Fruktów, cytryn, pomarańczy 
i innych wetów nie ma brać na kredyt ani na rejestr, lecz zaraz 
każdemu punktualnie płacić bez żadnej odwłoki”35.

Podczaszy w czasie posiłków nie tylko serwował napoje, ale po-
dawał też desery, dlatego wskazano w instruktarzu egzotycznych 
owoców jako składników „wetów”. Rola tego urzędnika na mag-
nackim dworze nie sprowadzała się do nadzoru nad piwnicami 
i kredensem, gdyż był on także „mistrzem ceremonii, podczas 
uczty kłaniał się gościom dziesiątki razy. Dzięki częstym kontak-
tom z magnatem i gośćmi mógł załatwić wiele spraw, znaleźć pro-
tektora, nawiązać nowe, ważne dla przyszłej kariery znajomości”36.

Podczaszy współpracował z marszałkiem, który był naczel-
nym oficjalistą i kierownikiem dworu, nadzorującym pracę 
całej służby i sądownictwa dworskiego. Ten wysoko postawiony 
urzędnik był drugą po magnacie osobą wydającą często samo-
dzielne dyspozycje37. Podlegał mu także kuchmistrz, zajmujący 
w hierarchii dworskiej ważną i wysoką pozycję38, który pil-

33 „Dyspozycja dworu […] Czartoryskiego”…, s. 4.
34 Ibidem, s. 5.
35 Ibidem.
36 J. Dumanowski, R. Jankowski: „Według swej największej wiedzy, smaku 

i umiejętności”…, s. 136.
37 Zob. A. Pośpiech, W. Tygielski: Społeczna rola dworu magnackiego XVII–

XVIII wieku. „Przegląd Historyczny” 1978, nr 2, s. 215.
38 Zob. ibidem, s. 216.
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nował sprawnego funkcjonowania kuchni oraz pracujących 
tam osób.

Dzięki instruktarzom magnackim, kontraktom, korespon-
dencji, opisom obyczajów oraz dawnym książkom kucharskim 
można przybliżyć zaplecze biesiadowania na wielkopańskich 
dworach. Wypowiedzi te świadczą o przywiązywaniu dużej 
wagi do sprawnej obsługi stołów, ponadto można z tych teks-
tów wywnioskować, że panowie dbali o ekonomiczny aspekt 
aprowizacji dworu, nadzorowali wydatki, przestrzegali przed 
marnotrawstwem i niesubordynacją służby zajmującej się przy-
gotowaniem i wydawaniem posiłków. „Kulisy” magnackiego 
ucztowania ukazują nieco inny i odmienny od potocznych wy-
obrażeń obraz sarmackiej kuchni oraz biesiadowania przy suto 
zastawionym stole.
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Mickiewicz i jego kulinarne pasje*

W Panu Tadeuszu jest kilkanaście sytuacji kulinarnych1. 
Skupiają one uwagę badaczy, wywołują sporne opinie, są argu-
mentem w niekończących się dyskusjach. Stosunkowo dużo re-
fleksji – niestety często błędnych – wywołuje opisana w księdze 
dwunastej poematu pod tytułem Kochajmy się! „ostatnia uczta 
staropolska” zadziwiająca wymyślnością potraw, ich niezwy-
kłymi nazwami, które dla współczesnego Mickiewiczowi czytel-
nika, a tym bardziej obecnie, są niezrozumiałe, nie wiadomo, co 
oznaczają: „kto zrozumie nieznane już za naszych czasów / Te 
półmiski kontuzów, arkasów, blemasów…” (XII, w. 144–145)2. 
Bez wnikliwego wczytania się w przypisy – w które zaopatrzone 

1 W. Żarski w rozprawie Kulinaria w „Panu Tadeuszu” (w: Studia o Mi-
ckiewiczu. Red. W. Dynak i J. Kolbuszewski. Wrocław 1992, s. 104) wskazuje 
czternaście „sytuacji kulinarnych” w poemacie. Por. W. Żarski: Kulinarna sce-
na semantyczna w „Panu Tadeuszu” i „Przedwiośniu”. W: Księga w 170. rocz-
nicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Red. J. Kolbuszewski. 
Wrocław 1993. W rozprawach W. Żarskiego są zawarte rozważania na temat 
decyzji i wyborów językowych poety w scenach przyrządzania potraw i ich 
spożywania, także o wizerunku homo edens w omawianych dziełach Mickie-
wicza i Żeromskiego. Zob. również W. Żarski: Książka kucharska jako tekst. 
Wrocław 2008.

2 Wszystkie cytaty według wydania: A. Mickiewicz: Pan Tadeusz, czyli 
ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu 
księgach wierszem. Wyd. dziesiąte. Oprac. S. Pigoń, aneks oprac. J. Maślanka, 
Wrocław 1994.

* Pierwodruk przedstawionej rozprawki ukazał się w Roczniku Towarzy-
stwa Bibliofilów w Warszawie „Akapit” 2011, nr 6, s. 24–29.
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winno być każde wydanie utworu, niezależnie od tego, czy jest 
edycją naukową, czy popularnonaukową – nie poradzimy sobie 
i nie będziemy wiedzieli, jakie potrawy znalazły się na soplicow-
skim stole.

Kolejną zasadzką dla czytelnika są autorstwo i tytuł książki 
kucharskiej, którą wspomagał się Wojski odpowiedzialny za 
przygotowanie uczty3. Oto sytuacja fabularna. Mieszkańcy So-
plicowa pragną ugościć generałów Dąbrowskiego, Kniaziewicza 
i innych na sposób staropolski, bo takie było życzenie dostojnych 
gości: „Zaś jenerał Dąbrowski oświadczył z wieczora, / Że chce 
mieć obiad polski”; XI, w. 107–108. Stąd też wśród podanych po-
traw pojawiają się (zamiast ciągle jedzonego chłodnika) „barszcz 
królewskim zwany / I rosół staropolski sztucznie [to znaczy 
z wielką sztuką – R.O.] gotowany”; XII, w. 138–139), niezwykle 
przyrządzona „ryba nie krojona, / U głowy przysmażona, we 
środku pieczona, / A mająca potrawkę z sosem u ogona” (XII, 
w. 152–154) oraz mnóstwo innych przysmaków. Ich nazwy 
i sposób przygotowania przejęte były ze starego poradnika kuli-
narnego, którym wspomagał się Wojski jako pełniący obowiązki 
kuchmistrza: „Księga ta miała tytuł Kucharz doskonały, / W niej 
spisane dokładnie wszystkie specyjały / Stołów polskich;” (XI, 
w. 117–119). W Objaśnieniach poety czytamy: „Książka teraz 
bardzo rzadka, przed stu kilkudziesiąt laty wydana przez Stani-
sława Czernieckiego” (s. 579).

Od XIX wieku komentatorzy Pana Tadeusza zmagają się ze 
sprawą połączenia w dziele informacji o dwu odrębnych faktach 
piśmienniczych. Tytuł przywołany w tekście poematu Kucharz 
doskonały należy bowiem do dzieła Wojciecha Wielądki, pisarza 
i heraldyka urodzonego w latach czterdziestych XVIII wieku, 
a zmarłego w 1822 roku. Objaśnienia zaś odsyłają do opraco-
wania kulinarnego z XVII wieku autorstwa Stanisława Czernie-
ckiego, bez podania jego tytułu. Dodajmy więc, że w pełnym 
zapisie tytulatura książki Czernieckiego brzmi następująco: 
Compendium ferculorum albo zebranie potraw, przez urodzonego 
Stanisława Czernieckiego J.[ego] K.[rólewskiej] M.[ości] Sekretarza. 
A Jaśnie Wielmożnego Jego Mości Pana Aleksandra Michała Hrabie 

3 Zob. R. Ocieczek: „Zabytek drogi prawych zwyczajów”. O książce ku-
charskiej, którą czytywał Mickiewicz. W: „Pieśni ogromnych dwanaście…”. Stu-
dia i szkice o Panu Tadeuszu. Red. M. Piechota. Katowice 2000, s. 171–191. 
Zob. również J. Ziembiński: Książka kucharska w podróżnym kuferku. (Jesz-
cze o książce kucharskiej, którą posiadał Mickiewicz). „Ruch Literacki” 2005,
z. 4–5, s. 355–367. Zob. dla porównania fot. 3.



Renarda Ocieczek210

na Wiśniczu i Jarosławiu Lubomirskiego, Wojewody Krakowskiego, 
Sandomirskiego, Zatorskiego, Niepołomskiego, Lubaczewskiego, 
Ryckiego etc. etc. Starosty, Kuchmistrza. Ad usum Publicum napi-
sane (Kraków 1682).

Pierwsze wydanie Compendium… z około dziesięciu staropol-
skich, w tym także pod zmienionym tytułem (Stół obojętny…) 
wyszło – jak się rzekło – w roku 1682, a więc istotnie dla Mi-
ckiewicza, pracującego nad Panem Tadeuszem… na początku lat 
trzydziestych XIX wieku, była to publikacja sprzed stu kilku-
dziesięciu laty (fot. 1.).

Kucharz doskonały… Wojciecha Wielądki jako poradnik kuli-
narny był dla Mickiewicza tworzącego wizję „ostatniej uczty sta-
ropolskiej” nieprzydatny, ponieważ gromadził głównie przepisy 
kuchni francuskiej, o czym autor informował w rozwiniętym 
tytule dzieła: Kucharz doskonały. Pożyteczny dla zatrudniających 
się gospodarstwem. Okazując sposób poznawania, rozbierania 
i sporządzania różnego rodzaju mięsiwa, ryb etc. przy tym naukę 
dając przezorną o mocy, czyli wyśmienitości warzywa i ziół, oraz 
wyborze onychże używania. Tudzież robienia wódek, likworów, 
syropów, ciast i cukrów. Z francuskiego przetłumaczony i wielą 
przydatkami pomnożony przez Wojciecha Wielądka. Za przywi-
lejem. W Warszawie 1783. Nakładem i drukiem Michała Grölla 
Księgarza Nadwornego J.K.Mci4. Skrócony tytuł książki Wielądki 
Kucharz doskonały, którym posłużył się Mickiewicz, wybity jest 
na przedtytułowej karcie edycji (fot. 2.).

Mickiewiczowska kontaminacja bibliograficzna powszechnie 
jest traktowana jako pomyłka poety. Stanisław Pigoń, przywołu-
jąc świadectwo listu Antoniego Edwarda Odyńca5 z 28 kwietnia 
1830 roku, w którym pisze on o rozczytywaniu się Mickiewi-
cza w starej kucharskiej książce nazwanej Doskonały kucharz, 
stwierdza, że „myłka w tytule” mogła być wynikiem posiadania 
książki obdartej, bez karty tytułowej. Nie wykluczając takiej 
ewentualności, myślę, że możliwe jest jeszcze inne skomentowanie 

4 W 1786 roku ukazała się „edycja druga poprawiona”. Zazwyczaj bada-
cze przywołują wydanie Kucharza doskonałego z roku 1800, traktując je jako 
pierwsze, z mylnie wskazanym miejscem wydania: Wilno. Kolejne edycje uka-
zały się w latach 1808 i 1812, wszystkie drukowane w Warszawie.

5 A.E. Odyniec: Listy z podróży. T. 2. Cz. 3. Oprac. M. Toporowski.
Cz. 4. Oprac. M. Dernałowicz. Warszawa 1961, s. 300. Por. przedruk tego li-
stu i komentarz w: I. Jarosińska: Kuchnia polska i romantyczna. Kraków 1994, 
s. 61; Eadem: Dom i świat. Rzecz o książkach kucharskich. „Tygodnik Kultu-
ralny” 1979, nr 15.
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wskazanych zapisów z Pana Tadeusza: jako świadome, literackie 
przeinaczenie poety.

Fot. 1. Karta tytułowa książki kucharskiej S. Czernieckiego. 
Z egzemplarza Biblioteki Narodowej XVII.3.468

Sięgnijmy do tekstu, oto ważne oznajmienie: Wojski ma 
przygotować „Biesiadę godną miłych sercom polskim gości” 
(XI, w. 104). Wspomaga się więc księgą, w której – powtórzmy 
– „spisane dokładnie wszystkie specyjały / Stołów polskich” (XI, 
w. 118–119). Możliwości w tym względzie dawała, jeśli idzie 
o dawne poradniki kucharskie, jedynie książka Czernieckiego. 
Autor ten bardzo mocno podkreślał w liście dedykacyjnym skie-
rowanym do Heleny Tekli Aleksandrowej Lubomirskiej, córki 
Jerzego Ossolińskiego, że jego kuchmistrzowskie doświadczenia 
wyrastają z 32-letniej pracy na jej dworze i że przekazuje on 
do publicznego użytku wiedzę o potrawach przede wszystkim 
polskich. W Napomnieniu, skierowanym do czytelnika pisał:
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Nie trzeba się nic gorszyć, że najpierwsza tę moją księgę zacznę 
polskiemi potrawami, ktora dzielić się będzie na trzy rozdzia-
ły, w każdym sto potraw i z additamentem, i jednym sekretem 
kuchmistrzowskim, tak mi się bowiem zdało, żebyś wprzod 
skosztował staropolskich potraw, w ktorych jeżeli swojemu nie 
znajdziesz apetytowi ukontentowania, do dalszych i specjalniej-
szych cię odsyłam.

s. 11–12 według wydania z 1682 r.

Książka Wielądki, jak to nieco wcześniej zasygnalizowałam, 
przytaczając pełny jej tytuł, podawała przepisy kuchni francuskiej 
(nota bene w wydaniu z roku 1800 w obręb tytułu wprowadził 
twórca formułę: „z nowych francuskich i niemieckich autorów 
przetłumaczony”), była w dorobku użytkowego piśmiennictwa 
polskiego dziełem przysposobionym, w dużym stopniu kompi-
lacją z opracowań obcych, nie stwarzała więc szans poznania 
w pełni staropolskich upodobań i obyczajów stołu. Spodobał 
się natomiast poecie tytuł dzieła Wielądki: Kucharz doskonały… 
Brzmiał on świetnie w kontekście wymagań „jenerała Dąbrow-
skiego” oraz intencji gospodarzy Soplicowa co do przygotowania 
uczty, znakomicie też pasował do pary rymowej: „doskonały 
– specjały”. A więc w tej sytuacji łacińsko-polski, nieco roz-
gadany tytuł Czernieckiego, został po prostu odrzucony. Był 
chyba jednak Mickiewiczowi znany, bo nawet jeśli poeta miał 
egzemplarz książki Czernieckiego uszkodzony, to z formułą ty-
tułową Compendium ferculorum albo zebranie potraw… zetknął 
się, ponieważ jest ona zapisana we wspomnianej przedmowie 
dedykacyjnej skierowanej do Heleny Lubomirskiej, a z tejże 
przedmowy cytował on w Objaśnieniach poematu stosunkowo 
dokładnie kilka zdań mówiących o Jerzym Ossolińskim i jego 
zasługach między innymi w rozsławieniu kuchni polskiej. Poeta, 
jak to wynika z Objaśnień, był zorientowany co do czasu wyda-
nia dzieła Czernieckiego, a więc miał o nim wiedzę pozwalającą 
na ukonkretnioną identyfikację: „Książka teraz bardzo rzadka, 
przed stu kilkudziesiąt laty wydana przez Stanisława Czerniec- 
kiego” (s. 579); i dalej przypis do wiersza 121:

Opisywano wielokroć i malowano ową legacją rzymską. Obacz: 
Kucharz doskonały, przemowa: Ta legacya, wszystkiemu zachod-
niemu państwu wielkiem będąc podziwieniem, ogłosiła w rozum 
nieprzebranego Pana jako i splendor domu, i apparament stołu… 
że jeden z książąt rzymskich rzekł: Dziś Rzym szczęśliwy, mając 
takiego posła.
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Zaciekawia to, że wprowadzając w Objaśnieniach ów cytat, 
poeta nie prostował, nie wyjaśniał dezinformacji, wręcz prze-
ciwnie – utrwalał ją, ponownie łącząc tytuł Kucharz doskonały… 
(Wielądki) z przytoczonym fragmentem listu dedykacyjnego 
Czernieckiego. Sprawę fabularyzacji przenosił więc w odautorski 
komentarz?

Fot. 2. Karta tytułowa drugiego wydania książki kucharskiej 
Wojciecha Wielądki Kucharz doskonały. Warszawa 1786.

Z egzemplarza Biblioteki IBL PAN.

Być może Mickiewicz w ogóle nie chciał wymieniać nazwiska 
Wielądki z tego względu, że był on także autorem, oprócz Kucha-
rza doskonałego… i wielotomowej Heraldyki…, panegirycznych 
wierszy sławiących carycę Katarzynę i Suworowa (Warszawa 
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1794, 1795). Poeta wykorzystał więc tytuł dzieła, a nazwisko 
autora zmarłego przed około dziesięciu laty przemilczał.

Wywód o specjałach stołów polskich, w tym także o dawnej 
książce kucharskiej, Mickiewicz traktował z dużą swobodą, 
z przysłowiowym przymrużeniem oka. Pisał na przykład w poe-
macie, że „podług niej hrabia na Tęczynie / Dawał owe biesiady 
we włoskiej krainie,” (XI, w. 119–120). Tu trzeba przypomnieć, 
iż pamiętne, owiane legendą poselstwo Jerzego Ossolińskiego do 
papieża Urbana VIII miało miejsce w roku 1633, a książka Czer-
nieckiego wyszła drukiem – powiedzmy to jeszcze raz – w roku 
1682, Wielądki, zaś w 1783. Czerniecki nie był też, co słusznie 
odnotowano w Pigoniowskich wydaniach poematu, kuchmi-
strzem Ossolińskiego, jak to jest zapisane w Objaśnieniach poety, 
ale jego zięcia i córki; na dwór Aleksandrostwa Lubomirskich 
przyszedł od Stanisława Lubomirskiego (zmarł w 1649 roku), 
ojca Aleksandra. Oprócz autorstwa Compendium ferculorum 
Czerniecki ma w dorobku dwuczęściowy druk: pierwsza bro-
szura pt. Dwór, wspaniałość, powaga i rządy JO Książęcia […] śp. 
Stanisława Lubomirskiego przynosi informacje o „urzędniczej” 
strukturze dworu wojewody krakowskiego; często są to wskaza-
nia personalne, a więc niezwykle cenne. Druga to Opisanie aktu 
weselnego […] w Łańcucie Roku 1661 […]. Broszurka mówi o za-
ślubinach córki Jerzego Sebastiana Lubomirskiego z Felicjanem 
Potockim. Czerniecki był odpowiedzialny za organizację tego 
wesela. Z dokumentu dowiedzieć się można, że goście bawili 
się przez tydzień, co i ile zjedli, i jak wesele przebiegało. Oba 
opisy wydane były wspólnie w roku 1697 bez podania miejsca 
druku.

Compendium ferculorum inspirowało wyobraźnię poety wielo-
rako i w stopniu o wiele bogatszym, niż odnotowują to badacze 
i wydawcy poematu6. Jego wpływ uzewnętrznił się głównie 
w dwu ostatnich księgach. Pomagał poecie w rysunku postaci 
Wojskiego, który pojawiał się w rolach kuchmistrza i marszałka 
dworu, w budowaniu wizji przygotowań do uczty i samej uczty, 
w zapełnieniu stołu soplicowskiego staropolskimi smakołykami, 
zaludnieniu oficjalistami dworskimi. Czerniecki wspomagał 
poetę w odtworzeniu mentalności i obyczajowości Polaków 
dawnych wieków. Najbardziej zainteresował poetę zamieszczony 
we wstępnej części książki swoisty indeks produktów, które po-

6 Szersze omówienie wskazanej problematyki w mojej rozprawie pt. „Zaby-
tek drogi prawych zwyczajów”…
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winny się znaleźć w spiżarni dworskiej przed przygotowaniem 
przyjęcia. Zwracam uwagę na jego tytuł, ponieważ odnajdziemy 
go – w pewnym przekształceniu – w jednym z fragmentów Pana 
Tadeusza…: „Memoryjał generalny, albo ogólna pamięć przygo-
towania na bankiet. Według ktorego i Największych Monarchow 
bankiety bydź mogą, i Najuboższych bydź może ukontentowa-
nie”. Z tego właśnie indeksu czerpał Mickiewicz pełną garścią, 
wskazując na przykład na bogactwo ryb, jakie pojawiły się na 
soplicowskim stole. U Czernieckiego pod hasłem „Rybne po-
trzeby. Ryby” znajduje się zestawienie następujące:

Łososie świeże i suche, gdańskie i dunajeckie, Wyzina świeża, 
Wyzina słona, Wyzina wędzona, Kawiar wenecki, Kawiar 
turecki, Szczuki główne, Szczuki podgłówne, Szczuki łokietne, 
Flądry, Karpie dunajeckie, Karpie ćwiki, Karpie półmiskowe.

W strofach poematu odnajdujemy przetworzenie następujące:

Owe ryby! łososie suche, dunajeckie.
Wyzyny, kawijary weneckie, tureckie,
Szczuki główne, i szczuki podgłówne, łokietne,
Flądry i karpie ćwiki, i karpie szlachetne!

XII, w. 148–151

Mickiewicz dostrzegał w Compendium ferculorum coś więcej 
niż poradnik kulinarny; cenił tę książeczkę jako dokument 
kultury i obyczajowości. Lakoniczne zapisy XVII-wiecznego 
autora stały się dla poety zarysem scenariusza, który wypełniał 
obrazami, treścią i przesłaniami własnymi. Traktował dziełko 
Czernieckiego jak Protazy swą wokandę:

Prostym ludziom wokanda zda się imion spisem, 
Woźnemu jest obrazów wspaniałych zarysem, 
Czytał więc i rozmyślał:

I, w. 876–877

a rozmyślanie to – w wypadku Mickiewicza – przyniosło 
z miłością nakreśloną wizję przeszłości i równocześnie swego 
rodzaju rozrachunek z ową przeszłością7; książka Czerniec-
kiego była elementem wspomagającym wyobraźnię twórcy; 

7 Zob. S. Pigoń: Wstęp. W: A. Mickiewicz: Pan Tadeusz…, s. XXVII–XLVI. 
Por. J. Michalski: Osiemnastowieczne realia „Pana Tadeusz”. W: Dzieło lite-
rackie jako źródło historyczne. Red. Z. Stefanowska i J. Sławiński. Warszawa 
1978, s. 226.
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jej treści w kontekście realiów poematu uległy całkowitej 
reinterpretacji. 

Dwukrotnie potwierdzone obcowanie Mickiewicza z po-
radnikiem Czernieckiego – raz w Listach z podróży Odyńca, 
w których pisze on o dużym przywiązaniu poety do „starej 
książki kucharskiej” i próbie wykorzystania jej przy organizacji 
uroczystego śniadania z przyjaciółmi, drugi raz w fabularnych 
ujęciach i Objaśnieniach poety do Pana Tadeusza – pozwala 
mówić o szczególnym przeżyciu i emocjonalnym potraktowaniu 
kulinarnych zapisów i wskazań organizacyjnych Czernieckiego. 
O pomocnej roli tego autora i jego dziełka w zarysowaniu, 
obowiązkowej przecież w wielkich panoramach epickich, wizji 
przemijających dawnych, dobrych czasów, m.in. z obrazami 
spotkań przy biesiadnym stole.

W postscriptum do rozprawy kilka pytań. W jaki sposób, jakimi 
drogami trafiło dziełko Czernieckiego do rąk Mickiewicza? Czy 
było tą jedyną książką, którą zabrał, wyjeżdżając z Petersburga?8 
Czy z mylnie oznaczonym tytułem na zdefektowanym egzem-
plarzu była darem Marii Szymanowskiej, jak to przypuszczał 
S. Pigoń9, czy też otrzymał ją poeta od pani Honoraty Skórzew-
skiej, jak to wedle J. Maciejewskiego10 wnosić można z fragmentu 
Pana Tadeusza… pozostawionego w rękopisie? Warto przypo-
mnieć tę z ducha homeryckiego11 wyrastającą opowieść o losach 
drogiej Wojskiemu księgi, tym bardziej, iż w planowanym przez 
poetę około roku 1851 wznowieniu Pana Tadeusza… miał się 
pojawić ów pominięty pierwotnie passus:

Lecz Wojski kończył, kielich napełniając trunkiem.
Książka dostała mi się szczególnym trafunkiem.
Tę książkę, jako mówił mnie Bartek Dobrzyński,
Posiadał w Wielkopolszcze naprzód Pan Poniński.
Nie ów Poniński Łodzia, człowiek z brzydką sławą,
Co kraj przedawszy, umarł u Żyda pod ławą,
Lecz Poniński starosta; ten żyjąc spaniale,

 8 Zob. H. Biegeleisen: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Studium este-
tyczno-literackie. Warszawa 1884, s. 128. Jest to przytoczenie opinii K.W. Wój-
cickiego (dodatek do „Czasu” 1858, t. 12, s. 692).

 9 Zob. S. Pigoń: [Przypisy]. W: A. Mickiewicz: Pan Tadeusz…, s. 483.
10 Zob. J. Maciejewski: Mickiewicza wielkopolskie drogi. Rekonstrukcje i re-

fleksje. Poznań 1972, s. 317.
11 Zob. Z.J. Nowak: Z techniki homeryckiej w „Panu Tadeuszu”. W: Antyk 

w Polsce. Cz. 2: Studia. Red. J. Okoń i J. Starnawski. Łódź 1998, s. 158; pier-
wodruk tej rozprawy: „Filomata” 1993, nr 414, s. 117–127.
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Podług tej książki dawał obiady i bale.
Przed śmiercią zapisał ją sąsiadowi swemu,
Co mieszkał w Kopaszewie – Panu Skórzewskiemu,
Wreszcie książkę od Pana Skórzewskiego żony
Dostał Bartek Dobrzyński, Prusakiem rzeczony,
Gdy gościł w Wielkopolszcze. Jak zabytek drogi
Prawych zwyczajów, przywiózł ją w ojczyste progi,
Lecz małą ma kuchnię, człek miernego stanu,
Dał ją mnie – niechaj służy Wielmożnemu Panu12.

Fot. 3. Biblioteczka podróżna. Jeden z nielicznych zachowanych w komplecie 
egzemplarzy serii drukowanej nakładem ojca i synów Fournier 

w Paryżu w latach 1801–1807.
Karta pocztowa z serii Skarby Biblioteki Narodowej, Warszawa 1994.

Książka kucharska Czernieckiego miała w naszych czasach 
kilka wznowień, we fragmentach i w całości. Ostatnio ukazało 
się piękne albumowe wydanie w opracowaniu Jarosława Du-
manowskiego i Magdaleny Spychaj z przedmową Stanisława 
Lubomirskiego (Wilanów 2009) w serii Monumenta Poloniae 
Culinaria. Wzbogacenie tekstu licznymi ilustracjami „zabyt-
ków stołu” i reprodukcjami portretów, głównie przedstawicieli 
rodziny Lubomirskich, a także artystyczną fotografią oraz 

12 Cyt. według zapisu J. Maciejewskiego: Mickiewicza wielkopolskie drogi…, 
s. 313–314.
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znaczne powiększenie formatu zmieniło wydawniczo charakter 
książeczki Czernieckiego, którą Wojski mógł przecież schować 
„w zanadrze”. Tę dawną książkę zobaczyć możemy w reprincie 
dwukrotnie przygotowanym przez Wacława Waleckiego (1999, 
2004) w serii Biblioteka Tradycji Literackich oraz jako nr 51. 
wydawnictwa Graf_ika (Warszawa 2013). W tej samej oficynie 
ukazały się też edycje łączące reprint tekstu z jego transkrypcją 
(Warszawa 2013).
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Henryk Sienkiewicz w anegdocie

Co to jest anegdota? Jak opisać jej formę, etymologię, genezę, 
dzieje w czasowej perspektywie? Na te i inne pytania dotyczące 
formy anegdoty dają odpowiedź między innymi słowniki termi-
nów literackich1. Na potrzeby niniejszego wywodu warto ustalić 
krótką jej charakterystykę. Anegdota może się pojawić zarówno 
w przestrzeni litery (literatury pisanej), jak i słowa (przekazu 
ustnego); obie formy mogą pozostawać w relacji zwrotnej. Aneg-
dota, krótkie opowiadanie o zdarzeniu, którego „bohaterem” 
jest zwykle osoba znana (historyczna bądź współcześnie żyjąca), 
przekazywana ustnie, trafia następnie do pamiętników, biografii 
czy wspomnień. Zdarza się, że jest „zapożyczona” z literatury 
i wtedy staje się obiektem funkcjonującym wtórnie w ustnym 
obiegu. Nie każda relacja, opowiadanie o osobie znanej zasłu-
guje na miano anegdoty. Ta bowiem krótka forma narracyjna 
powinna skupiać się na charakterystycznym zdarzeniu, które ma 
często wydźwięk humorystyczny i zaskakującą puentę. Różne 
funkcje ma anegdota: od ludycznej po satyryczną oraz ironiczną 
i sarkastyczną. Gdy jest podszyta „ciepłym” humorem, kiedy nie 
degraduje postaci której dotyczy, wtedy ją ubogaca, a pamięć 
anegdoty sprawia, że osoba znana, podziwiana staje się bliższa, 
zwyczajna. Tak więc autor anegdoty (zazwyczaj) obiera sobie za 

1 Zob. między innymi: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-
-Sławińska, J. Sławiński: Słownik terminów literackich. Warszawa 1988; Ilu-
strowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia. Red. 
Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki. Gdańsk 2018.
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cel życie osób znanych i najczęściej podziwianych. Zwykle jakiś 
element ich osobowości bądź fakt z ich życia staje się tematem 
tej krótkiej formy narracyjnej. Należy stwierdzić, że anegdota 
(gr. anekdota) może zawierać zarówno fakty prawdziwe, które 
się wydarzyły, bądź zmyślone. Do słowa „anegdota” słowniki 
(frazeologiczne i wyrazów bliskoznacznych) podają dziesiątki 
znaczeń synonimicznych i wiele odsyłaczy do między innymi: 
facecji, gawędy, humoreski, bajeczki, opowiastki, bon motu, 
dykteryjki. Niejednokrotnie staje się ona elementem ubogacają-
cym strukturę takich form gatunkowych, jak biografie, powieści 
biograficzne, wspomnienia czy pamiętniki. Niewyczerpanym 
bogactwem w tym zakresie są także listy, w których poczucie 
humoru i dowcip autora znajdują ujście, gdy zamierza opisać czy 
scharakteryzować osobę właśnie w anegdocie. Mistrzem takiej 
strategii był Henryk Sienkiewicz; jego listy (które pisał przez całe 
życie) stanowią bogaty arsenał różnorodnych form śmieszności, 
po które sięgał często i z rozmaitych powodów. Były to żarty, 
„żartobliwe” groźby kierowane do ludzi, z którymi łączyły go 
silne więzi przyjaźni, ale i złośliwe charakterystyki osób, któ-
rych z jakichś powodów nie tolerował2. Obdarzony poczuciem 
humoru, potrafił być ironiczny nie tylko wobec innych, lecz 
także do własnej osoby. Sienkiewiczowskie „instrumentarium 
komiczne”, jak pamiętamy, jest bogato reprezentowane w jego 
twórczości artystycznej; to jeszcze jeden dowód poczucia hu-
moru autora Quo vadis oraz jego świadomości w zakresie roli 
form śmieszności w literackim dyskursie. Jego pisarstwo ujawnia 
rożne formy ironii i jej odmian: od drwiny i autoironii do szy-
derstwa. Nie tylko słowo jest przestrzenią, w której uobecniają 
się jego autorstwa rozmaite ludyczne silva rerum, ponieważ Hen-
ryk Sienkiewicz jest autorem karykatur i autokarykatur, którymi 
ozdabiał listy, notatki i rękopisy, świadczących o jego zdolnoś-
ciach plastycznych, a także przeświadczeniu pisarza dotyczącym 
znaczenia i funkcji kategorii komizmu zarówno w życiu, jak 
i działalności artystycznej.

Warto się zastanowić i postawić pytanie: czy osoba o takim 
stosunku do szeroko pojętego humoru, komizmu i różnych form 
śmieszności stawała się także celem anegdotycznego portretowa-
nia? Autor Trylogii, śmiało można zaryzykować tezę, był spośród 

2 Jedną z najnowszych publikacji na temat form śmieszności, humoru 
i dowcipu Henryka Sienkiewicza jest praca zbiorowa: Śmiech Sienkiewicza. 
Śmiech z Sienkiewicza. Red. A. Kuniczuk-Trzcinowicz, Z. Mokranowska. 
Warszawa 2017.
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ówczesnych powieściopisarzy częstym „bohaterem” rozmaitych 
anegdot, powiedzonek i opowieści. Fakt ten nasilił się zwłaszcza 
po otrzymaniu przez niego Nagrody Nobla. Liczba wywiadów, 
jakich zmuszony był wówczas bezpośrednio udzielić, ale i takich, 
które tylko korzystały z wcześniejszych wypowiedzi Sienkiewicza 
lub nawet mijały się z faktami, jest znaczna i była (jak można 
wyczytać z listów pisarza) przyczyną jego utrapienia, a niekiedy 
żartów. Pisarz nie zawsze szczególnie się troszczył o precyzyjne 
ustalenia faktów swego życiorysu. Przykładem może być list 
do Stefana Dembego z 27 października 1899 roku3, bibliofila 
i bibliografa (wydawcy Sienkiewiczowskich Listów z Ameryki), 
w którym, poproszony uprzednio o zeznania na temat swej 
biografii, autor Trylogii udziela informacji niezbyt konkretnych. 
Józef Szczublewski tak oto komentuje tę zamieszczoną w liście, 
„autobiografię” Sienkiewicza:

[…] po łebkach i byle zbyć. Również roku wydrukowania Na 
marne nie wymienił, choć od niego organizatorzy jubileuszu 
chcieli liczyć mu lata pisarskie. Przypominał im zresztą, iż Na 
marne było utworem młodocianym, przeto wypada zacząć liczyć 
lata dopiero od Starego sługi, więc od 18754.

Tego postulatu pisarza autor hasła encyklopedycznego na 
szczęście nie uwzględnił. Nader często w rozmaitych kompen-
diach na temat życia i twórczości autora Quo vadis można odna-
leźć powtarzające się opowiastki o charakterze anegdotycznym, 
których źródeł prawdziwości trudno dociec. Nawet znakomita 
znawczyni biografistyki i intymistyki Sienkiewicza, autorka 
wielu cennych prac o pisarzu, Barbara Wachowicz przyjmuje je 
za prawdziwe, bo przekazywane przez członków rodziny. Jedną 
z pierwszych, dotyczących niemal dziecięcych lat, kiedy mały 
Henryk, znający już Śpiewy historyczne Niemcewicza, zapragnął 
zostać rycerzem, odnotowuje autorka książki Marie jego życia: 

Mając lat 13, Henryk Sienkiewicz napisał »osobliwy elaborat« − 
jak należy wyzwolić Polskę. Otóż, Polacy wszyscy emigrują do 
Ameryki, tworzą tam olbrzymia armię, która powraca i zwycięża 
zaborców5.

3 Zob. H. Sienkiewicz: Listy. T. 1. Cz. 1. Oprac. i opatrzyła przypisami 
M. Bokszczanin. Warszawa 1977, s. 198.

4 J. Szczublewski: Żywot Sienkiewicza. Warszawa 1989, s. 281–282.
5 B. Wachowicz: Marie jego życia. Warszawa 2001, s. 47.
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Fakt, powtarzany następnie jako anegdota, dobrze współgra 
z żywionymi przez pisarza, już w dojrzałości, przekonaniami 
o tym, że wtedy zdawało mu się, że tylko na polu bitwy można 
się zasłużyć ojczyźnie i zdobyć prawdziwą sławę.

Już jako uczeń warszawskiego Gimnazjum IV (Wielopolskiego) 
został zapamiętany przez kolegę Stanisława Skarżyńskiego. 
W swych wspomnieniach opisuje zdarzenie, które ma charakter 
anegdotyczny i jest następnie , ten wyczyn Sienkiewicza, „kol-
portowany” w opowieściach innych autorów:

Przy ostatnim egzaminie mieliśmy godzinę na napisanie ćwi-
czenia polskiego na temat przez każdego obrany. Sienkiewicz 
ćwiczenia te napisał dla dwóch kolegów, między innymi dla 
[Bolesława] Moniuszki, syna Stanisława, potem [wiolonczelisty,] 
artysty orkiestry Teatru Wielkiego, na temat „Na Kresach” […]. 
Załatwiwszy się z Moniuszką, sam złożył z powodu upływają-
cej godziny krótką Mowę Żółkiewskiego do wojska pod Cecorą, 
która, o ile pamiętam, kończyła się słowy: „Jezu, Maryja, hejże 
na wroga!”. Profesor literatury, [Wojciech] Grochowski, ocenia-
jąc nasze ćwiczenia, wyróżnił przede wszystkim wypracowanie 
Moniuszki, gdy jednak tenże dyskretnie się z klasy ulotnił, posta-
wił mu stopień zadowalający tylko i pierwszą nagrodę przyznał 
Sienkiewiczowi6.

Wiele tych anegdotycznych opowiastek rodzi się w czasie, 
kiedy Henryk Sienkiewicz jest już twórcą znanym, w większości 
uwielbianym przez czytelników, człowiekiem sukcesu. Oprócz 
imponującego dorobku literackiego, który trafia do rąk odbior-
ców, pragną oni wiedzy o swym (jakbyśmy to dziś powiedzieli) 
idolu. Anegdota, nieistotne, czy dotyczy faktów autentycznych 
czy fabularyzowanych, trafia na podatny grunt; oto ten wielki 
nasz Noblista jest człowiekiem zwyczajnym, bliskim, podobny 
do każdego z nas. Potrafi również mało dyskretnie wkraczać 
w czyjeś życie, zwłaszcza (jak już ustalono) osób podziwianych 
i powszechnie znanych. Niekiedy anegdoty mogą też kryć 
urazy, dystans, próbę deprecjacji i ośmieszenia. Bo jak rozu-
mieć ten konterfekt Sienkiewicza, który namaluje Aleksander 
Świętochowski, kolega ze Szkoły Głównej, w czasie gdy Trylo-
gia już cieszy się ogromną poczytnością, a jej autor szerokim
uznaniem:

6 S. Skarżyński: Ze wspomnień o Sienkiewiczu. „Kurier Poznański” 1916, 
nr 269.
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Śród bogatego roju młodzieży dojrzewającej w ulu Szkoły 
Głównej wcześnie wyróżniały się rozmaite gatunki pszczół: wi-
działeś leniwe trutnie, widziałeś pracownice, widziałeś matki, 
które kiedyś królować miały. Rozwój umysłowy biegł szybko − 
zdolności też zarysowały się wyraźnie. […].

Był wszakże w szczupłym gronie wydziału historyczno-filolo-
gicznego student, który niczym nie zapowiadał wysokiego talen-
tu i żył zupełnie poza tym wyborowym kołem. Pamiętam tylko, 
że idąc raz z nim przez ulicę, zdumiałem się nad jego biegłością 
w rozpoznawaniu herbów na arystokratycznych gmachach i ka-
retach oraz nad znacznym zasobem wiedzy z historii rodzin szla-
checkich. Była to wszakże jedyna niezwykła w nim cecha. Wątły, 
chorowity, w audytorium mało widzialny, w życiu studenckim 
nie przyjmujący żadnego udziału, przed egzaminami mocno za-
kłopotany i na uboczy trzymający się, zwracał na siebie tak słabą 
uwagę kolegów, że gdy po skończeniu uniwersytetu Kotarbiński 
upewniał nas kilku, iż Sienkiewicz napisał piękna powieść Na 
marne, roześmialiśmy się serdecznie i zapisali tę wiadomość na 
rachunek złudzeń powiatowej sympatii jednego Podlasiaka do 
drugiego7.

Na ile resentymenta czy zazdrość o powodzenie i sławę 
podyktowały te słowa, trudno orzec; zdanie o znajomości 
herbów szlacheckich tchnie anegdotycznością, łatwo je zapa-
miętać i są później motywem wielu wspomnień oraz publikacji 
o charakterze biograficznym na temat Sienkiewicza. Może we 
wspomnieniu Świętochowskiego uwaga o Sienkiewiczowskiej 
znajomości herbów miała być uszczypliwością, ale przecież 
(z perspektywy czasu) należy ją traktować poważnie, jako oznakę 
zainteresowania przyszłego pisarza przeszłością i historią dawnej 
kultury, co ujawni się następnie w jego powieściach histo- 
rycznych.

Życzliwiej, bo humorystycznie, odnosi się Bolesław Prus do 
Sienkiewiczowskich sukcesów i popularności, zwłaszcza po jego 
powrocie z podróży do Ameryki. Drukowane na łamach gazet 
warszawskich Listy z podróży do Ameryki utwierdziły powodze-
nie Sienkiewicza i jego powszechną rozpoznawalność. Prus dow-
cipnie i z akcentem anegdotycznym opisuje ten fakt w artykule 
Co p. Sienkiewicz wyrabia z piękniejszą połową Warszawy:

7 A. Świętochowski: Henryk Sienkiewicz (Litwos). „Prawda. Tygodnik Po-
lityczny, Społeczny i Literacki” 1884, nr 27, s. 4–5 (pierwodruk). Idem: Pol-
ska krytyka literacka (1800–1918). Materiały. T. 3. Warszawa 1959, s. 332,
336.



Zdzisława Mokranowska224

Już po powrocie z Ameryki prawie każda z dam, przechodząc 
ulicą, posądzała prawie każdego wyższego i przystojnego męż-
czyznę o to, że jest Sienkiewiczem. […] Nareszcie spotykając co 
krok fryzury à la Sienkiewicz, wiedząc, że młodzi panowie je-
den po drugim zapuszczają Hiszpanki [bokobrody – Z.M.], sta-
rają się mieć posągowe rysy i śniadą cerę, postanowiłem poznać 
jego samego […]. Z mego kąta widzę, że sala prawie wyłącznie 
zapełniona jest przez płeć piękną. Kilku mężczyzn, którzy tam 
byli do robienia grzeczności damom albo pisania sprawozdań, 
tak już w ciżbie kobiet potracili poczucie własnej indywidual-
ności, że mówili: byłam, czytałam, wypiłyśmy we dwie sześć 
butelek…8.

W konsekwencji, po wykazaniu zafascynowania płci pięknej 
urokiem Sienkiewicza, kończy Prus kronikę ironicznymi w tonie 
uwagami na temat doskonałego wystudiowania osoby referenta 
i nudy; świat bowiem znudził podróżującego Sienkiewicza 
i nawet sława nie chroni go przed nią. Uszczypliwość zabar-
wiona humorem sprzyja formie anegdotycznej; Prus rywalizował 
z Sienkiewiczem i (pomimo swych osiągnięć na literackiej niwie) 
miał chyba rodzaj kompleksu wobec autora Trylogii. Rywalizacja 
o sławę i pochwały krytyków, o popularność wśród czytelników, 
powodzenie towarzyskie, ogładę i światowość − to wszystko, 
w oczach Prusa, posiadł Sienkiewicz, a jemu tego brakowało, 
mimo przecież sukcesu, jaki przyniosła mu Lalka; nie mógł zdo-
bywać świata, jego agorafobia i ataki paniki utrudniały dalekie 
podróże.

W oczach różnych osób odmiennie maluje się obraz tego sa-
mego człowieka. Józef Szczublewski w swej kolejnej książce przy-
wołuje inne wspomnienie rówieśnika pisarza z czasów młodości. 
Ten portret jest przyjazny i dodatkowo interesujący, bo skupia 
się nie tylko na fizjonomii Sienkiewicza, ale także jego dowcipie 
i „smagłej cerze”, która była przedmiotem zainteresowania kole-
żanek; fakt ten powraca anegdotycznie w wielu wspomnieniach:

Rówieśnik Henryka, też „chudy literat”, Walery Przyborow-
ski, zapamięta go z tego czasu i opisze w swoich wspomnie-
niach wydanych w roku 1897 w rozprawce Stara i młoda prasa 
(1868−1872): „Był to wtedy bardzo sympatyczny i bardzo przy-
stojny młody człowiek, o dystyngowanej fizjognomii, dużych, 

8 B. Prus: Co p. Sienkiewicz wyrabia z piękniejsza połową Warszawy. Kroni-
ka tygodniowa. „Kurier Warszawski” 1880, nr 41. W: Idem: Kroniki, T. 4–5. 
Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1955, s. 263, 265.



Henryk Sienkiewicz w anegdocie 225

ciemnych, rozmarzonych i głębokich oczach, o wesołym i nieco 
sarkastycznym usposobieniu. W rozmowie był dowcipny, a dow-
cip jego miał charakter szlachetny, choć zjadliwy”. Dziewczęta 
zwały go Cyganem, potrafił je czarować, miał głos sugestywny, 
udatnie deklamował i w ogóle byłby bardziej z życia zadowolony, 
gdyby był choć o pół głowy wyższy9.

Autor dopełnił anegdotycznie portret Sienkiewicza; pisarz 
istotnie nie był wysokiego wzrostu, a ten fakt i ciemna cera 
były zapewne dalekim echem tatarskich koneksji Sienkiewiczów. 
„Dziewczęta zwały go Cyganem” i kazały sobie wróżyć − takie 
dopełnienie zdania wyczytać można w publikacjach, jak też we 
wspomnieniach rodzinnych Sienkiewiczów. W okresie znacznie 
późniejszym, po śmierci ukochanej żony Marii Sienkiewiczowej 
z Szetkiewiczów, z wielką troską sprawuje opiekę nad swymi 
dziećmi (Józefem i Jadwigą); baczenie, jakie zachowuje w dba-
łości o właściwe ich wychowanie (także etyczne i moralne) 
obrazuje zdarzenie, do jakiego doszło w pociągu relacji Rzym 
– Wiedeń w czasie podróży z dziećmi. Pisarz wywołał awanturę, 
nie zgadzając się, aby siedemnastoletnia córka Jadwiga podróżo-
wała w wagonie sypialnym z „jakaś kobietą, która zdaje się nieć 
kastaniety w podróżnej torebce”10.

Wiele anegdot na temat Sienkiewicza ukazuje się w piśmie 
satyryczno-humorystycznym „Mucha” po jego śmierci, a do-
kładniej: w roku sprowadzenia prochów Henryka Sienkiewicza 
do kraju. Jesienią 1924 roku prochy Sienkiewicza powróciły ze 
Szwajcarii do wolnej już Polski i 27 października stanęła jego 
trumna w Katedrze Świętego Jana w Warszawie. To wydarzenie, 
ten drugi pogrzeb Sienkiewicza, stał się okazją do wspomnień, 
mów i artykułów o pisarzu. Jakby w funkcji przeciwwagi po-
ważnych i pełnych dostojeństwa uroczystości pogrzebowych, 
okolicznościowych mów, publikacji i wydawnictw prasowych 
sytuuje się czasopismo „Mucha” o nastawieniu satyrycznym 
i humorystycznym. W rubryce zatytułowanej Anegdoty o Sien-
kiewiczu czytamy o takim oto przedsięwzięciu redakcyjnym:

Wszystko, co dotyczy ś.p. Henryka Sienkiewicza, powinno być 
skrzętnie odnotowane. Dlatego też otwieram na łamach „Mu-
chy” dział anegdot i rozpoczynam ten cykl opowieścią, którą 

 9 J. Szczublewski: Sienkiewicz. Żywot pisarza. Warszawa 2006, s. 20–21.
10 K. Chłędowski: Pamiętniki. Wiedeń (1881–1901). Wrocław 2006, s. 473– 

474.
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słyszałem kilkakrotnie z ust ś.p. Feliksa Fryzego, redaktora 
„Kuriera Porannego”, oraz kolegi ze Szkoły Głównej Wielkiego 
Mistrza11.

Anegdota, która będzie zamieszczona, zyskuje w tym wpro-
wadzeniu redakcyjnym (brak jest nazwiska redaktora czy 
dziennikarza) kryterium prawdziwości poprzez wskazanie autora 
zasłyszanej anegdoty, dziennikarz jest tylko jej opowiadaczem, 
rejestratorem. Oto tekst, opisujący jakoby rzeczywiste wydarze-
nie; wszystko jest tu utrzymane w życzliwym i (zgodnie z kano-
nem pisma satyrycznego) nieco humorystycznym stylu:

Na kilka lat przed wyjazdem Sienkiewicza do Ameryki Półn. 
Fryze i Sienkiewicz pewnej upalnej niedzieli, po spożyciu obia-
du w jadłodajni „Andzi”, wybrali się na Saską Kępę12. Tu sło-
wo „Andzia” zostaje obdarzone przypisem wyjaśniającym: „Tak 
nazywano restaurację Anny Czuleńskiej na rogu Wierzbowej 
i Niecałej”. To kolejny element sytuujący anegdotyczne zda-
rzenie w przestrzeni znanej, uwierzytelniającej autentyczność. 
W listach Sienkiewicz wspomina tę jadłodajnię − także w tych 
pisanych z Ameryki do przyjaciół− w których porównuje zacho-
wania klientów wobec kobiet (kelnerek)w amerykańskich restau-
racjach z tymi u „Andzi”. Zdarzenie rozwija się w następującą 
opowieść:
Przejechali Wisłę czółnem od Solca i należność za przejazd, w su-
mie 12-tu groszy zapłacił za obu pasażerów Fryze. Maszerując 
w milczeniu po zielonych łąkach, gdyż ś.p. Henryk Sienkiewicz 
był w ogóle małomówny, doszli do jakiejś strzelnicy, gdzie za 
6 groszy od strzału można się było ćwiczyć na Wilhelma Tella.

− Będę strzelał − powiedział Sienkiewicz do Fryzego.
− Dobrze − odparł tamten.
Sienkiewicz rozpoczął strzelaninę. Trafiał, chybiał, zbijał szkła, 

jak się zdarzało. Trwało to pewien czas. […] Właściciel notował 
skrupulatnie ilość strzałów.

− Ileż już jest? − zapytał go Sienkiewicz.
− Dwanaście − brzmiała odpowiedź.
Sienkiewicz zwrócił się półgłosem do Fryzego.
− Słuchaj, Feliks, zapłać za mnie. Nie mam przy sobie gotówki.
− A mnie − odparł Fryze − po zapłaceniu za przewóz, pozosta-

ło 16 groszy. Co teraz będzie? 

11 Nazwisko autora anegdoty nie zostało podane, można przypuszczać
(jak wynika z wypowiedzi redaktora), że tył to Feliks Fryze. Anegdoty o Sien-
kiewiczu. „Mucha” 1924, nr 45, s. 4.

12 Ibidem. 
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− spytał zakłopotany.
− Nic! − odparł z zupełnym spokojem Sienkiewicz. − Będę 

strzelał dalej. Ty patrz na drogę i uważaj, czy kto znajomy nie 
idzie?

I strzelał bez przerwy. Trafiał, chybiał, zbijał szkła, jak się zda-
rzało, aż przy 58 strzale usłyszał nagle radosny głos Fryzego.

− Idzie Bolek Leszczyński z całym towarzystwem. Już podcho-
dzą.

− Zawołaj go! − rzekł Sienkiewicz.
Tak się stało. Leszczyński był wyjątkowo przy gotówce i wy-

łożył żądaną sumę, wykupując Sienkiewicza z niewoli, przyczym 
nasz Mistrz dał jeszcze dwa strzały na zakończenie, ażeby, jak się 
wyraził, zaokrąglić rachunek. A potem poszli wszyscy do restau-
racji „Pod Dębem” na kawę gospodarską, czy może na piwo13.

Nazwisko Leszczyńskiego zostało opatrzone przypisem o treści 
„Słynny artysta dramatyczny”. Aktor, absolwent warszawskiej 
Szkoły Dramatycznej, grywał ważne role na deskach polskich tea-
trów i zapewne znany był Sienkiewiczowi. W listach Sienkiewicza 
nie zachowały się informacje o bliższych stosunkach obu panów. 
Feliks Fryze natomiast, prawie rówieśnik Sienkiewicza, znako-
mity dziennikarz „Kuriera Warszawskiego”, redaktor „Kuriera 
Porannego”, odbył, w tym samym czasie (1876) co Sienkiewicz, 
podróż do Ameryki (zwiedził Filadelfię, Nowy Jork, Waszyngton 
i inne miasta amerykańskie); obserwował organizację prasowych 
wydawnictw i styl pracy dziennikarzy. Po powrocie do Warszawy 
starał się wprowadzić podobne wzory w polskich redakcjach 
czasopism. W roku 1875 roku nabył pismo satyryczne „Mucha”; 
może więc anegdota o zdarzeniu z czasów młodości Sienkiewi-
cza i Fryzego była istotnie opowiadana, powtarzana niemal jak 
plotka, wśród współpracowników „Muchy”. Zdarzenie opisane 
mogło mieć miejsce, Sienkiewicz miał upodobanie do polowań, 
relacja utrzymana jest w pogodnym, nieco żartobliwym tonie 
i daleka od złośliwości czy degradacji postaci. Dopisek pod aneg-
dotą precyzyjnie wyjaśnia intencje jej publikacji: 

Oto pierwsza autentyczna anegdota o ś. p. Henryku Sienkiewi-
czu. Kto ma w pamięci jaki wesoły epizod z życia naszego Mi-
strza myśli i pióra, niech go opisze i nadeśle do redakcji „Mu-
chy”, celem utrwalenia dla potomności tych drobnych wydarzeń 
z bytu wielkiego człowieka14.

13 Ibidem.
14 Ibidem.
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Apel do czytelników zaowocował inną opowieścią anegdotą 
w kolejnym numerze „Muchy”15. Tym razem, zgodnie z ocze-
kiwaniem dziennikarza redaktora pisma, ma ona postać listu 
przysłanego do Redakcji. W nagłówku czytamy: „O Henryku 
Sienkiewiczu. Opowiadanie autentyczne. Do Redakcji »Muchy«”. 
Anegdotyczne zdarzenie zostaje dokładnie usytuowane w czasie, 
gdy Sienkiewicz, jako autor Trylogii jest uznanym i cenionym 
oraz wyjątkowym dla czytelników pisarzem − autor listu 
wspomina: 

W roku 1883−4 zajmowałem posadę w piekarni, więc byłem 
przeciętnym pracownikiem, to nie przeszkadzało, że w wolnych 
chwilach oddawałem się literaturze, więc czytałem, a było co 
czytać: Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski, nieśmier-
telną Trylogię… Pochłaniałem Potop. Przy czytaniu tego dzieła 
dziwne rzeczy działy się zemną. Jakby jakąś siłą nieznaną pod-
rzucany byłem, rozsadzało mnie w piersiach, serce biło gwałtow-
nie, oczy moje gorzały16.

Opis oddziaływania książki, stylu lektury, przywołuje na-
stępnie, w dalszym wspomnieniu, jej rolę i cel, jaki przyświecał 
autorowi Trylogii, a który zawarty został w znanych słowach 
kończących cykl powieściowy: „[…] dla pokrzepienia serc”. 
Odczucia lekturowe autora listu dowodzą trafności i siły tej 
Sienkiewiczowskiej formuły:

„Cały porwany byłem wstecz dziejów naszych, dziejów, dla mnie 
cudownych. Rozbudziły się wszystkie do tej pory jakby nieznane 
mi uczucia narodowe. (Dziad mój, był posłem do sejmu, czasy 
Jana III-go)”17.

Oczarowanie światem kreowanym w powieści jest tak silne, 
że nawet zabiegi ptaka wychowańca nie są w stanie wyzwolić 
z transu i przywołać młodego piekarczyka do rzeczywistości:

Przy czytaniu, przeszkadzał mi szpak przeze mnie od pisklęcia 
wychowywany, który naprzykrzał mi się swoją ciekawością: prze-
wracając kartki książki, chodzeniem po moim ramieniu, piersi, 
zaglądając mi w usta, oczy, uszy, stukaniem dziobka po literach 

15 J. Dołęga: O Henryku Sienkiewiczu. Opowiadanie autentyczne. „Mucha” 
1924, nr 47, s. 6. 

16 Ibidem.
17 Ibidem.
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książki, jakby chciał oderwać mnie zakochanego i zapamiętałego 
w czytaniu, a zwrócić do siebie, swego wychowańca. − Ten czas, 
tak podniośle przeżyty, był mi jednym z najmilszych. − Toteż, 
gdy interesami firmy zmuszony byłem wyjść na miasto, Epopeja: 
Kmicica, Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego, Zagłoby, stawała mi 
przed oczyma i na ulicy18.

Czar Trylogii uwodził zwykłych czytelników, jak i ludzi 
pióra, o czym dają świadectwo pamiętniki i wspomnienia o roli 
książki, która miała „krzepić” serca i dusze. Zaczytani w Og-
niem i mieczem, Potopie i Panu Wołodyjowskim, z pseudonimami 
zapożyczonymi od Sienkiewiczowskich bohaterów staną młodzi 
ludzie do powstańczej walki. Wdzięczność za doznane uczucia 
podczas lektury powieści mógł autor „opowiadania autentycz-
nego” wyrazić pisarzowi osobiście. Zdarzyła się oto możliwość:

Raz właśnie, przechodząc ówczesnym placem Ewangelickim, uj-
rzałem w pewnej odległości… Sienkiewicza. Siła wdzięczności, 
miłości i tego cudownego zapału zagorzały mi w głowie. Trzy-
mając jakby w cuglach uczucia, nie mogłem je [sic!] powstrzy-
mać, gdy Mistrz nadchodził, i te siłą rzeczy same rzuciły mnie 
do Jego stóp. Efekt musiał być niezmiernie silny, gdyż Mistrz od-
czuł wszystko to, co się działo w mej duszy. Patrzył w moje oczy, 
czytał, był wzruszony i oddał mi wzrokiem uczucie za uczucie, 
i długo patrzyliśmy na siebie i poza siebie. Było to nieme wyzna-
nie uczucia czytelnika Autorowi, Autora… Czytelnikowi19.

Pod tekstem opowieści anegdotycznej widnieje data i podpis: 
„Warszawa dn. 11 XI 1924 r. Jan Dołęga”.

Pismo satyryczno-humorystyczne, jakim była „Mucha”, się-
gało z założenia po różne formy śmieszności, jak choćby pamflet, 
satyra, ironia czy parodia. Na jej łamach zamieszczano wiele 
parodii utworów Sienkiewicza, żartobliwych „ciągów dalszych” 
jego powieści, faktów dopisanych do powieściowego życiorysu 
Zagłoby i tym podobne20. Te działania miały miejsce wcześniej, 
jeszcze za życia pisarza; teraz (w roku 1924) prezentowane na 
szpaltach czasopisma „opowiadania anegdotyczne” o Sienkiewi-
czu mają charakter zdecydowanie apologetyczny. Prawdziwe lub 
wymyślone na potrzeby wydawnictwa, są wyrazem uznanie dla 

18 Ibidem.
19 Ibidem. 
20 Zob. Z. Mokranowska: Powieści Henryka Sienkiewicza w parodiach. W: 

Eadem: W świecie prozy Henryka Sienkiewicza. Lublin 2002, s. 160−192. 
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wielkiego Polaka i twórcy, którego szczątki doczesne wracają do 
ojczyzny. 

W dalszym numerze czasopisma „Mucha”21 zostały opub-
likowane kolejne dwa „opowiadania autentyczne” o Henryku 
Sienkiewiczu. Autor pierwszego z nich, już na wstępie swego 
listu Do Redakcji tygodnika „Mucha” w Warszawie nadmienia 
o niestosowności swego wspomnienia, stwierdza: „Jakkolwiek 
zdarzenie moje nie nadaje się do nazwy »Anegdoty o Sienkie-
wiczu« ośmielam się przesłać takowe Szanownej Redakcji, jako 
charakterystyczny rys szlachetności Wielkiego Polaka”22. Autor 
wspomnienia zda się traktować anegdotę jako z zasady wesołą 
opowieść o osobie; jemu zaś przyświeca inny cel, wskazanie 
szlachetności charakteru „Wielkiego Polaka”, więc żarty są tu 
niestosowne. Warto zauważyć, że autorzy nadesłanych „opo-
wiadań autentycznych” wywodzą się z warstwy warszawskich 
rzemieślników (praktykantów sklepowych, piekarczyków, kole-
jarzy); prosty lud wspomina ukochanego pisarza. Jeszcze jeden 
dowód na spełnianie się Mickiewiczowskiego testamentu: „aby 
księgi trafiły pod strzechy”. 

Oto zdarzenie, reminiscencja z przeszłości:

Byłem wówczas praktykantem sklepowym w jednym ze składów 
papieru na Nowym Świecie. Ś.p. Henryk Sienkiewicz był stałym 
klientem firmy naszej i dał do oprawy kilkanaście obrazów, które 
po oprawie odniosłem Mu do mieszkania na Wspólną. W drodze 
stłukła mi się szyba, względnie pękła. Oddając obrazy Sienkiewi-
czowi, prosiłem o zwrot jednego, gdyż w drodze stłukłem szkło. 
Sienkiewicz zwrócił mi obraz wraz z listem do firmy, w którym 
pisał, że odpakowując stłukł szkło i prosi o wstawienie drugiego 
na jego rachunek. Listu tego nie oddałem szefowi i szybę wstawi-
łem własnym kosztem23.

Ten list praktykant zachowuje, jako cenną pamiątkę: „Niestety! 
W parę lat później powołano mnie na wojnę rosyjsko-japońską, 
gdzie drogocenny list mi zaginął wraz z całym majątkiem 

21 O Henryku Sienkiewiczu. Opowiadania autentyczne. Do Redakcji tygo-
dnika „Mucha”. „Mucha” 1924, nr 49, s.5; K. Fejfer: O Henryku Sienkiewi-
czu. Opowiadania autentyczne . Szanowny Panie Redaktorze… „Mucha” 1924, 
nr 49, s. 5.

22 O Henryku Sienkiewiczu. Opowiadania autentyczne. Do Redakcji tygodni-
ka „Mucha”…

23 Ibidem. 
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żołnierza”24. Redakcja na prośbę korespondenta nie ujawnia jego 
nazwiska − czytamy w przypisie do listu.

Kolejne wspomnienie, drukowane w tym samym numerze 
„Muchy”25 i na tej samej stronie, przesłane zostało na ręce 
„Szanownego Pana Redaktora” przez osobę, która przypomina 
się jako „były współpracownik […] przez kilkoletni okres czasu”. 
Zachęcony wezwaniem Redaktora do czytelników o przesyłanie 
swych wspomnień on także „pośpiesza z podaniem »scenki: 
humorystycznej«[…]mającej związek z chlubą narodu naszego, 
nieśmiertelnym Sienkiewiczem”26. Oto opis zdarzenia:

Działo się to w jednym z ostatnich lat zeszłego stulecia… Dokład-
nie nie pamiętam… Pracowałem wtedy na Kolei Nadwiślańskiej 
i tą koleją przejeżdżał Sienkiewicz z Radomia czy też z Kielc. Był 
wówczas w zwyczaju − czy jest jeszcze ten zwyczaj na polskich 
kolejach, nie wiem, sądzę, że go niema i daj Boże! aby go nie 
było − że przy spotkaniu się na węzłowych stacjach pociągów 
osobowych konduktorzy tych pociągów zamieniali między sobą, 
oprócz powitania, interesujące ich bardzo zapytania, jak „co sły-
chać”?, „kto z wami jedzie”? itp. mające na celu dowiedzenie się, 
czy nie jedzie przypadkiem jaki kontroler „polujący na zające” czy 
na tzw. „gapę”. Otóż tym razem w pociągu idącym z Warsza-
wy do Strzemieszyc znajdował się wśród innych młody kon-
duktor, świeżo przyjęty, „nowicjusz”, którego starsi już zaczęli 
uczyć sposobów unikania „wsypy” za przewożenie „zajęcy”. Ten 
to „nowicjusz” na postoju w Dęblinie (za Moskali nazywanego 
„Iwangrodem”) rzekł do kolegi-konduktora pociągu dążącego 
w stronę Warszawy: „U nas nie było nic… a czy z wami kto je-
dzie?”. „Owszem − odpowiada zapytany − jedzie Sienkiewicz…” 
O psia… Jakiś nowy kontroler − bo nazwiska innych to już znam 
− muszę o tym „dołożyć” swemu „oberowi”27.

Poniżej data i podpis: „ Brwinów, d. 23/24, XI 24 r. Z powa-
żaniem Fejfer Karol”.

Pomimo faktu, że opowiadanie dotyczy pośrednio Henryka 
Sienkiewicza, ma ono charakter anegdotyczny.

Opisane tu opowieści anegdotyczne, szczególnie te ze stron 
czasopisma satyrycznego, nie wnoszą w zasadzie czegoś istot-

24 Ibidem.
25 K. Fejfer: O Henryku Sienkiewiczu. Opowiadania autentyczne. Szanowny 

Panie Redaktorze… 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
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nego, nowego, do wiedzy o autorze Trylogii. Akcja wywołana 
przez Redakcję „Muchy” ma, trudno tego nie dostrzec, aspekt 
okolicznościowy związany z drugim pogrzebem Sienkiewicza. 
Opublikowane na stronach czasopisma humorystyczno-satyrycz-
nego „opowiadania autentyczne” (jak zostały zatytułowane) są 
przede wszystkim dowodem nieustającej popularności (zwłaszcza 
historycznych powieści Sienkiewicza) i wielkiego szacunku sze-
rokiego kręgu czytelników dla ich twórcy w pierwszej dekadzie 
lat dwudziestych ubiegłego wieku (przebrzmiały już echa batalii 
anty-Sienkiewiczowskiej twórców młodopolskich, a kampania 
Olgierda Górki przeciwko wizji historii w powieściach Sienkie-
wicza, która wywoła burzliwą dyskusję, rozpocznie się dopiero 
w latach trzydziestych). W centrum tych anegdot sytuuje się ich 
narrator − to on dzieli się z ogółem czytelników szczęściem spot-
kania „Mistrza”, „Wielkiego Polaka” i możliwością złożenia mu 
hołdu, wyrażenia wdzięczności. Wydobycie na światło dzienne 
tych mikrotekstów o autorze Quo vadis i opowieść o nich są 
przyczynkowym „kamykiem” do bogatej recepcji Henryka Sien-
kiewicza w dwudziestoleciu międzywojennym.

Pozostaje jeszcze, nieporuszony tu, odmienny aspekt zjawiska 
anegdotyczności Sienkiewicza. Otóż autorowi Trylogii łatwo 
przychodzi tworzyć humorystyczne, parodystyczne oraz iro-
niczne opowieści i żarty o charakterze anegdotycznym. Tema-
tem są osoby mu bliskie, znajomi, zdarzenia i zaobserwowane 
scenki, także on sam oraz jego utwory i ich bohaterowie; wiele 
z nich znajduje się w Listach, choć niekiedy także budują tkankę 
fabularną Sienkiewiczowskich powieści. Ale to już temat na inną 
opowieść.
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Poeta nad Amazonką
Henri Michaux w Ameryce Południowej1

Nie wspomina ani słowem o Kanale Panamskim, 
a zdarza mu się [autorowi dziennika Ecuador – 
W.R.] wspomnieć o musze. Nigdy nie starał się 
być sprawiedliwy i bezstronny wobec rzeczy, sta-
rał się jedynie być sprawiedliwym i bezstronnym 
wobec własnych wrażeń2.

Podróż do Ekwadoru zaczyna się 28 grudnia 1927 roku 
w Amsterdamie, gdzie Henri Michaux, młody poeta tuż po 
publikacji pierwszego zbioru poetyckiego3, wchodzi na pokład 
statku Boskoop w towarzystwie młodego ekwadorskiego poety 
Alfreda Gangoteny i jego bardzo dobrze sytuowanej rodziny. 
To z ich zaproszenia skorzystał, to na ich utrzymaniu będzie ku 
swojemu wielkiemu i ciągłemu, często powtarzanemu strapieniu 
przez większość pobytu w Ekwadorze. To Alfredowi Gangote-
nie, przyjacielowi, dedykował dziennik tej podróży. W drugiej 

1 Artykuł jest wersją fragmentu mojej książki poświęconej dziennikowi po-
dróży Ecuador autorstwa Henriego Michaux. Zob. W. Rapak: Henri Michaux. 
Czas wielkich podróży 1927–1929. Kraków 2019.

2 Tak napisał sam Michaux, zapowiadając ukazanie się dziennika podróży 
Ecuador w „La Nouvelle Revue Française”, na początku sierpnia 1929 roku; 
H. Michaux: „Vient de paraître”. Cyt. Za: „Note sur le texte”. W: H. Mich-
aux: Œuvres complètes. Paris 1998. T. 1, s. 1085.

3 Zbiór nosi tytuł Qui je fus. Był wyborem tekstów publikowanych w de-
biutanckim „okresie zielonym”. Zob. W. Rapak: Henri Michaux – dzieło wyob-
raźni. „Okres zielony 1922–1927”. Kraków 2014.
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dedykacji, o której będzie jeszcze wzmianka, Michaux wymienia 
André de Monlezun’a, „przyjaciela z pirogi”, z którym pieszo, 
konno, wreszcie pirogą rzeką Napo i Amazonką udał się w drogę 
powrotną z Ekwadoru do brazylijskiego portu Para nad Atlanty-
kiem, skąd statkiem 15 stycznia 1929 roku powrócił do Francji. 

Następujące potem w dzienniku zapisy, aż do przybycia do 
Iquitos, portu nad Amazonką, nie są już datowane. Występują 
wyłącznie, jak już wcześniej w dzienniku Ecuador bywało, ozna-
czenia geograficzne. I tak, następny etap znaczy zbieg dwu rzek, 
rzeki Curare i rzeki Napo. Na całej szerokości Curaray, odnogi 
Napo, pojawiają się wielkie martwe drzewa, które utrudniają 
pirodze utrzymanie się na środku rzeki. Wreszcie dochodzi do 
gwałtownego zderzenia pirogi z jednym z nich. „Piroga się po-
chyliła”, przed pójściem na dno uratowała ich jedynie konstruk-
cja pirogi szczęśliwie zabezpieczonej po obu stronach mocnymi 
pniami drzew, co pozwoliło im dobić do brzegu. W ten drama-
tyczny sposób dotarli na farmę wymienionego tylko z inicjału 
niejakiego M. Dochodzi tu do pomyślnego, jak ma się wkrótce 
okazać, spotkania z pewnym Kolumbijczykiem. Dowiadują się 
od niego, że „z tym złodziejskim Żydem”, jak dosadnie mówi 
o Portugalczyku, którego pirogą płynęli przez ostatnie dwana-
ście dni, niezwykle zresztą powoli, będą potrzebowali „jeszcze 
czterech lub pięciu dni, żeby dotrzeć do Mazan”4. Kolumbijczyk 
proponuje im szybszą pirogę i obiecuje, że do Mazan, kolejnego 
planowanego przez nich postoju, dotrą „w ciągu jednego dnia”. 
Stamtąd będą mieli jedynie pół dnia na dotarcie nad Amazonkę 
do Iquitos, który zgodnie z ich planem ma być końcową przy-
stanią dla całego drugiego etapu podróży. Początkiem etapu 
trzeciego i ostatniego. Nad Atlantyk. 

Kolumbijczyk dotrzymuje danej obietnicy. Nocą następnego 
dnia podróżnicy mogą się już przepakować się z pirogi Portugal-
czyka na tę nową, sprowadzoną przez Kolumbijczyka. Wyruszają 
w drogę. Sporządzony na tę okoliczność krótki opis mówi, iż 
w końcowym swoim biegu, tuż przed wpadnięciem do Ama-
zonki, „Napo dzieli się na trzy szerokie aleje. Są sobie równe 
i majestatyczne, a także idealnie proste całymi kilometrami, do 
tego szerokie na może nawet pół kilometra”5. By oddać towa-
rzyszące im odczucia, diarysta dopisuje: „Mamy wrażenie, że 

4 H. Michaux: Ekwador. Dziennik podróży. Przekł. O. Hedemann. Izabelin 
2006, s. 99.

5 Ibidem, s. 100.
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napotkamy ogromną kratę albo sąd ostateczny”. Dotarłszy do 
miejscowości Mazan, postanawiają wykorzystać sprzyjające wa-
runki geograficzne – odkryty „skrót przez dżunglę – i korzysta 
z pomocy tragarzy, „pieszo dojść do jednej z odnóg Amazonki”6. 
Wszystko to w imię wypracowanej wspólnie z A7 zasady, która 
mówi, że „kiedy istnieje jakiś sposób, trzeba za wszelką cenę 
wyruszyć w drogę do kolejnego miejsca, nawet jeśli wydaje 
się to niepotrzebne, a w każdym razie nigdy nie czekać w tym 
samym miejscu”8. Tym razem zasada się sprawdza. Pieszo, 
„skrótem przez dżunglę” właśnie, przybywają do miejsca, gdzie 
oczekuje na nich obiecana im wcześniej piroga. Nocą docierają 
nad Amazonkę do portu Iquitos. Zapis w dzienniku dopełnia 
obrazu: „Kiedy nasze bagaże złożono wreszcie na nabrzeżu, nasi 
wioślarze uciekli, gdyż w Iquitos wyłapują wszystkich obcych, 
aby zapędzić ich do robót publicznych na dwa tygodnie9. Po-
dana przez Michaux w dzienniku data przybycia do Iquitos to 
15 listopada 1928 roku10. Według Jean-Charles’a Gateau, który 
poświęcił tej podróży rozdział w swojej książce, musiało to 
raczej być około 10 listopada11. Argumentem jest to, iż chwilę 
wcześniej, na końcu cytowanego przed chwilą zapisu, znajduje 
się sugestia, że zgodnie z przewidywaniami kursujący Amazonką 
brazylijski statek wyruszy do Para, portu nad Atlantykiem, trzy 
tygodnie później12.

Trzy tygodnie oczekiwania to dla diarysty okazja do różnego 
typu obserwacji i reminiscencji. Okazja, żeby uważnie przyjrzeć 
się tamtejszej codzienności, któremu to słowu, zapisując je kur-
sywą, nadaje specjalny status. Stwierdza sentencjonalnie, że:

Codzienność czyni mieszczaninem. Tak jest wszędzie; chociaż 
to, co codzienne dla jednego, może na śmierć zwieść człowieka 

6 Ibidem, s. 101.
7 Chodzi właśnie o wspomnianego André de Monlezuna, „przyjaciela z pi-

rogi”, jak o nim mówi Henri Michaux w poświęconej mu dedykacji otwiera-
jącej całość dziennika.

8 H. Michaux: Ekwador. Dziennik podróży…, s. 101–102.
9 Zob. ibidem, s. 102.
10 Data, która, nawiasem mówiąc, w świetle ustaleń biografów i później-

szych stwierdzeń samego diarysty może być tylko przybliżeniem.
11 Zob. J.-Ch. Gateau: Abécédaire critique. Droz 1987, s. 60.
12 Inaczej niż w tłumaczeniu, oryginalny zapis w dzienniku ma charakter 

równoważnika zdania: „Bateau brésilien de l’Amazone, dans trois semaines 
pour Para, port sur l’Atlantique”. H. Michaux: Ecuador. Journal de voyage. In: 
Idem: Œuvres complètes…, s. 227.
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przybywającego z innej codzienności, czyli cudzoziemca; właśnie 
ta codzienność dla tubylca jak najbardziej banalna, najbardziej 
szara, najbardziej monotonna13.

Zgodnie z przytoczonymi w tym zapisie kilkoma przykładami 
większość z nich rzeczywiście stanowi dla obcokrajowca śmier-
telne niebezpieczeństwo. Pierwsza z opisanych to jest issang – 
przyczyna choroby, o której poeta pisze szczegółowo w swoim 
dzienniku wcześniej, kiedy cierpiał na nią po przybyciu do 
Rocafuerte nad Aguarico. Wtedy porównał ją do trądu. Wów-
czas nie uściślił jednak, czym ów issang, przyczyna choroby, 
tak naprawdę jest. Teraz za wytłumaczenie wystarcza długi opis 
okoliczności, które ją sprowadzają: 

Przebijacie się przez wilgotne trawy. Po chwili zaczyna się 
swędzenie. Jest ich już dwadzieścia, u waszych stóp, trudno do-
strzegalne, chyba że przez lupę, te malutkie czerwone punkciki, 
bardziej różowe niż krew. Trzy tygodnie później jesteście jedną 
wielką raną aż do kolan, z dwudziestoma ropiejącymi wgłębie-
niami o długości półtora centymetra. Wpadacie w rozpacz, prze-
klinacie, cuchniecie, domagacie się tygrysa albo pumy, ale dają 
wam w zamian jedynie codzienność14. 

Drugim przykładem czyhających niebezpieczeństw stają się 
małe komary, które kłują lekko, lecz całymi setkami wciskają 
się pod rzęsy, „tylko tam”15. Zaraz potem powtarza się w zapi-
sie raz już użyta wiele mówiąca formuła: „Domagacie się boa, 
a dają wam jedynie codzienność”16. O wiele bardziej drastyczny 
jest przykład małej czarującej rybki, której nazwa nie zostaje 
podana, lecz opis czynionych przez nią szkód jest więcej niż 
szczegółowy: 

Kiedy kąpiecie się w rzece, ona podpływa do was i stara się we-
drzeć w wasze wnętrze. Gdy już wielce delikatnie spenetrowała 
najbardziej delikatne z miejsc (uwielbia naturalne otwory), myśli 
już tylko o tym, jak też by się stamtąd wydostać. Zawraca więc; 
wraca jednak razem z nią i rozpościera się mimo woli para szpil-

13 Ibidem.
14 H. Michaux: Ekwador. Dziennik podróży…, s. 101–103. 
15 „[…] des moustiques très petits. Ils piquent à peine, se mettent dans vos 

cils, seulement là, par centaines”. H. Michaux: Ecuador. Journal de voyage. In: 
Idem: Oeuvres complètes…, s. 228.

16 H. Michaux: Ekwador. Dziennik podróży…, s. 103. 
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kowatych płetw. Rybka niepokoi się więc, szamoce, a usiłując się 
wydostać niczym otwarty spadochron, rozrywa was w niezliczo-
ne krwotoki. Albo udaje się otruć rybkę, albo się umiera17. 

Chwilę potem diarysta przechodzi do ostatniego z przykładów 
owej tak groźnej codzienności: 

Ale najbardziej typowy koniec jest następujący: z chwilą, gdy 
w wodzie pojawi się choćby odrobina krwi, nadciągają natych-
miast caneros, niewiele większe od sardynek, tak samo liczne, 
ale drapieżne i silne, porywają błyskawicznie wasz palec. Na 
mężczyznę lub kobietę o wadze sześćdziesięciu kilogramów po-
trzebują około dziesięciu minut. Nigdy nie wyciągnięto trupa 
z Amazonki18.

Dla podkreślenia mocnego samego w sobie efektu zaraz po 
tym zdaniu następuje wybity kursywą wariant przedostatniego 
zdania: „Nigdy w Amazonce nie znaleziono trupa”19. Powtórze-
nie ma jak zwykle w dziele Michaux swoją wagę. Warto w tym 
miejscu zauważyć, iż, oprócz przykładu ryby canero, gorszej 
ponoć od cieszącej się od dawna złą sławą piranii, wszystkie 
przykłady egzotycznej codzienności wpisują się w spójny zbiór, 
którego cechy skłaniają do ogólniejszej refleksji.

Pod tą samą datą 15 listopada [1928 roku], zaraz po powtó-
rzonym stwierdzeniu, że „Nigdy nie wyciągnięto trupa z Ama-
zonki”, diarysta zapisuje, iż rzadko się zdarza, „aby ktoś mówił 
o Tropikach w sposób naturalny. Nie jest to za bardzo możliwe”20. 
Przyczyną, jaką podaje, jest konieczność zachowania w najprost-
szych sytuacjach „laboratoryjnej ostrożności”, postępowania 
niczym policjanci na służbie. Wyprowadza z tego wniosek, 
który może pod jego piórem, piórem poety marzącego już wtedy 
o „ekspatriacji” i z nią wiążącego wielkie nadzieje, zaskakiwać. 
Stwierdza: „ W Europie można powierzyć siebie przyrodzie, żyć 
z nią na równi”21. Narzuca się niewypowiedziana opinia, że po 
wszystkich dotychczasowych przeżyciach trudno mu to samo 
powiedzieć o przyrodzie Tropików. Nie opuszcza go jednak 
duch przekory, bo zaraz potem zadaje pytanie i zaraz potem na 

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
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to pytanie spodziewaną w tym kontekście odpowiedź: „Co do 
nabycia tutaj posiadłości… i co potem? Pojawia się u was wąż, 
żeby was zabić”22. Im bliżej końca podróży i tym samym końca 
dziennika, tym częściej padają stwierdzenia natury ogólnej. Pod 
tą samą datą diarysta zamieszcza uwagi, które odnosi do samego 
siebie. Pisze o swoich naturalnych skłonnościach, przedstawia się 
jako człowiek z natury właśnie nieskomplikowany, „en mane”23, 
który wszystko przyjmuje z właściwą sobie prostotą. Dodaje: 
„W moim charakterze tkwi silna skłonność do upojenia”24. Sens 
tego upojenia, o którym zresztą wersja oryginalna dziennika 
mówi nieco mocniej, że to wręcz ivresse (upojenie alkoholowe), 
poeta wyjaśnia, podając dwa przykłady. Pierwszy odnosi się do 
lektury: „I tak, kiedy czytam, pierwsze strony nie są dla mnie 
interesujące. Są zbyt przejrzyste. Ale po kilku godzinach staje się 
to mgliste i wtedy czerpię z tego zadowolenie”25. 

Przykład drugi odnosi się do tak mocno tkwiących w świa-
domości poety drzew, które i tu mają wymiar emblematyczny: 
„Tutaj drzewa są mocno oświetlone i lśniące. Nie widzę ich. 
Patrzę jedynie na ich blask. Wciąż mam szeroko otwarte oczy 
jak niemowlę”26 i przesuwam wzrok tylko wtedy, gdy się coś 
porusza, tak jak niemowlę”27.

Wedle słów diarysty, jemu samemu jest trudno to sobie wy-
tłumaczyć, tę skłonność do metaforycznie z pewnością rozumia-
nego upojenia. Tą skłonnością tłumaczy nie tylko sobie to, że 
chociaż częściej mówi w dzienniku o nieszczęściu, to jednak ma 
również mnóstwo drobnych przyjemności (jouissances). 

Tytułem przypomnienia, bo sporo o tym mówiłem w pierw-
szej części mojego studium, gdzie czyniłem z dzieciństwa jedną 
z istotniejszych metafor, głównych interpretacyjnych kluczy 
do twórczości literackiej i artystycznej Henriego Michaux, 
nadmienię, iż tak ujęte, jak choćby w dwu podanych przykła-

22 H. Michaux: Ecuador. Journal de voyage. In: Idem: Œuvres complètes…, 
s. 228.

23 W wersji z 1929 roku znajduje się powtórzony przez Bibliothèque de la 
Pléiade przypis, który podaje, że słowo mane pochodzi z języka brazylijskie-
go. Dzięki wsparciu moich młodszych kolegów portugalistów (P. Dębowiak, 
N. Czopek, G. Borowski) mogłem oddać sformułowanie „en mane” jako: 
„człowiek nieskomplikowany z natury”.

24 H. Michaux: Ekwador. Dziennik podróży…, s. 104. 
25 Ibidem.
26 W oryginale nourrisson, co znaczy, dziecko, które karmi matka bądź 

mamka. Według słowników pierwotnie znaczyło „wychowanie”.
27 Ibidem.
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dach, upojenie, kiedy poeta ma wciąż „szeroko otwarte oczy 
jak niemowlę” i wchodzi w rzeczywistość zarówno, po części, 
lektury, jak i w rzeczywistość zewnętrzną, pozostaje w zgodzie 
z rozwijającą się ewolucyjnie postawą autora dziennika. Jak 
bowiem wywodziłem wcześniej, poeta nie przyjmuje perspek-
tywy człowieka dorosłego, jeśli tylko dorosłość ma znaczyć 
zachowanie „trzeźwości”, synonimu rozsądku i świadomości, tu 
antonimu „upojenia”. Trawestując tytuł znanego studium, jakie 
przed wielu laty Jan Błoński poświęcił powieści Marcela Prousta, 
powiem, iż poeta diarysta „widzi jasno – nie tyle w zachwyceniu 
– ile w upojeniu”, przy czym upojenie wiąże się w pierwszym 
przykładzie z tym, co niejasne, „mgliste”, niejednoznaczne. 
W drugim natomiast przykładzie, nie bez związku zresztą 
z pierwszym, upojenie jednoznacznie odnosi się do dziecięcego 
postrzegania rzeczywistości. Jak wiadomo, niemowlę, zgodnie 
z polską etymologią, ten, który (jeszcze) nie mówi, dziecko, en-
fant, zgodnie z etymologią łacińsko-francuską infans, czyli także 
„niemowa”, odsyła(ją) do takiego postrzegania rzeczywistości, 
które jest kojarzone w o wiele większym stopniu z intuicją niż 
z krytyczną inteligencją.

W myśl takiej interpretacji dziecko jako obserwator pozwala 
ukazać, jak rzeczywistość, ściślej: tak zwany obraz świata, pod-
lega ciągłym zmianom, jak ten świat ukazuje się, okazuje się 
zmienny, niestabilny, tym samym amorficzny. Powtórzę, że wiele 
lat po publikacji dziennika Ecuador Michaux wyznał Alainowi 
Jouffroy, iż w jego rozumieniu 

Dziecko nie jest osobnikiem, nie jest osobowością, nie jest pry-
watną własnością, nie jest rzeczą; dziecko jest otwarciem istoty 
na istotę, „przejściem” (passage) od niczego do wszystkiego, pę-
dem, dążeniem (élan) bez celu28. 

Wrócę w tym miejscu do przywołanej już przeze mnie 
Nietzscheańskiej metafory wędrowca, który „chce osiągnąć wol-
ność rozumu”, nie wyznacza sobie jednak „ostatecznego celu”. 
„Ale owszem, będzie patrzył i miał oczy otwarte na wszystko, co 
też się dzieje właściwie w tym świecie”29. Jak pamiętamy, autor 
Ludzkiego, arcyludzkiego dopełnia figurę wędrowca wynikają-

28 A. Jouffroy: Henri Michaux. Paris 1961, s. 31. Cyt. Za: A.-Ch. Royère: 
Henri Michaux. Voix et imagnaire des signes. Paris 2009, s. 13.

29 F. Nietzsche: Ludzkie, arcyludzkie. Przeł. K. Drzewiecki. Kraków 2006, 
s. 187.
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cym z istoty jego losu wymogiem, żeby w nim samym było coś 
wędrującego, co się weseli ze zmiany i znikomości30. Upojenie 
otwiera również na wiele kontekstów, na wiele późniejszych 
dzieł, obrazów, rysunków, tekstów autorstwa Henriego Michaux. 
Choćby opublikowane rok po powrocie z Ameryki Południowej 
Mes propriétés [Moje posiadłości], gdzie – jak powie nieco póź-
niej jeden z francuskich krytyków – Michaux, „harcownik po 
przedpolach surrealizmu”, wykorzystuje po raz pierwszy w pełni 
możliwości, jakie oferuje wyobraźnia bez granic. Czy też, za 
Jerzym Kwiatkowskim, który już w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku wykazał zainteresowanie twórczością Henriego 
Michaux, poezja bez granic. Upojenie, ivresse, to również wy-
dane przeszło trzydzieści lat po powrocie z Ekwadoru „książki 
narkotyczne”. Wymienię tu tylko ich bardzo dużo mówiące 
tytuły: Misérable miracle [Nędzny cud] (1956), L’Infini turbulent 
[Porywista Nieskończoność] (1957), Paix dans les brisements
[(S)Pokój wśród rozprysków] (1960), Connaissances par les gouffres 
[Wiedza dzięki otchłaniom] (1961), Les Grandes Épreuves de l’esprit 
et d’innombrables petites [Wielkie Próby umysłu i niezliczone
małe] (1966). 

Nie sposób nie uznać za swoiste pendant do proponowanych 
uwag na temat dzieciństwa i natury upojenia tego, co chwilę 
po analizowanych notach zapisuje diarysta. Stwierdza, że „Rady, 
których wam udzielają przed wyruszeniem w podróż, mają coś 
wspólnego z tymi, które dawane są dzieciom”31. Wymienia kilka 
rodzajów tych rad, które od razu zwracają uwagę na ich wza-
jemną wewnętrzną sprzeczność. 

Tymczasem, notuje poeta, to, co pragnie wiedzieć dziecko, to nie 
to, że dzięki skromności, umiarowi lub odwadze »można« coś 
osiągnąć. To jest to, co jemu odpowiada; i czy dzięki skromności 
lub pysze dokona najwięcej32.

30 „Wędrowiec. – Kto choćby tylko w pewnym stopniu chce osiągnąć wol-
ność rozumu, przez długi czas nie powinien czuć się inaczej na ziemi, tyl-
ko jako wędrowiec – lecz nie jako człowiek w drodze do ostatecznego celu: 
albowiem tego nie ma. Ale owszem, będzie patrzył i miał oczy otwarte na 
wszystko, co też się dzieje właściwie w tym świecie; dlatego nie powinien 
zbyt mocno przylegać sercem do żadnej poszczególnej rzeczy; trzeba, żeby 
w nim samym było coś wędrującego, co się weseli ze zmiany i znikomości”. 
Ibidem.

31 H. Michaux: Ekwador. Dziennik podróży…, s. 104.
32 Ibidem, s. 105. W wersji oryginalnej przeciwstawienie »można« vs jemu 

oddaje przeciwstawienie on vs à lui.
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Wbrew oczekiwaniom porównanie, na którym zasadza się ta 
myśl, nie prowadzi jednak do uchylenia rąbka osobistej tajem-
nicy podróżnika. Mówi jedynie, że rady, których mu udzielano 
były niezliczone, że w dodatku były sprzeczne. Mimo to pod 
koniec długiej podróży dobrze wie, co mu odpowiada. Do-
świadczenie – doświadczenie i świadczenie o nim (dziennik po-
dróży) – okazują się pod tym względem pomocne. W ostatnim 
jednak zdaniu tej notatki przewrotnie zapisuje: „Nie powiem 
tego, ale już to wiem”33. Trudno wykluczyć, iż to, czego nie 
chce powiedzieć, a co już wie, najpełniej współgra z zapisem 
dokonanym w tym dzienniku przez Michaux pod datą 13 
września 1928 roku, dwa miesiące wcześniej, a trzy miesiące 
przed dotarciem nad Atlantyk. Poeta wtedy kategorycznie 
stwierdza: 

Teraz jestem już przekonany. Ta podróż jest gafą. Podróż nie 
tyle poszerza horyzonty, ile czyni światowcem, kimś „au co-
urant”, pożeraczem tego, co wygląda interesująco, wyróżnionym, 
obdarzonym głupkowatym wyglądem członka jury w konkursie 
na najlepsze kosmetyki. Wyglądającym na zaradnego. Nic więcej. 
Własną prawdę można równie dobrze odnaleźć, oglądając przez 
czterdzieści osiem godzin byle jaką tapetę34. 

Również ten cytat mówi wiele o czerpaniu przyjemności przez 
podróżującego poetę i właściwym mu idiosynkratycznym nasta-
wieniu, gdzie, to już wiadomo, najistotniejsza pozostaje własna 
prawda. Tym, co się w rzeczywistości liczy, pozostaje osobiste do
-świadczenie. Idiosynkrazja poety buduje się w zgodzie z coraz 
wyraźniejszym nastawieniem introwertycznym, gdy dialektyka 
wnętrza i zewnętrza w postaci, o której można było mówić jesz-
cze na początku podróży do Ameryki Południowej, ulega nie do 
końca jeszcze uświadamianemu uwewnętrznieniu. 

Ostatnim zapisem dokonanym w Iquitos jest spotkanie 
z małą zaledwie kilkuletnią dziewczynką, która zatrzymuje 
idącego ulicą podróżnika i woła do niego „Mama le llama” 
(„Mama pana woła”). Potem bierze go za rękę i prowadzi 
do mamy. „A mama… mama… no cóż, to będzie dwa sols 
(dwadzieścia franków)”35. W porządku podróży następuje 

33 Ibidem.
34 H. Michaux: Ecuador. Journal de voyage. In: Idem: Oeuvres complètes…, 

s. 204. 
35 H. Michaux: Ekwador. Dziennik podróży…, s. 105.
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zawarta w kolejnej nocie36 informacja o opuszczeniu Iquitos 
i tym samym Peru na pokładzie statku „Le Victoria”, gdzie 
panują zdecydowanie odmienne od znanych aż za dobrze 
obu podróżnikom warunki podróżowania. Zapis brzmi jed-
noznacznie: „Nie rozpoznajemy Amazonki; teraz staliśmy się 
turystami”37. Statek dociera do brazylijskiego portu Manaus38, 
gdzie wody Amazonki mieszają się z wodami rzeki Rio Negro. 
Panuje tam tropikalny upał. Według dokonanego przez dia-
rystę opisu Manaus to „Oddalone o dwa tysiące kilometrów 
od wszystkiego miasto, które liczy sto tysięcy mieszkańców, 
a jeśli pójdziecie do końca którąkolwiek z ulic, zaczyna się 
las”39. Jeśli mieszkańcy Manaus „patrzą na swoje miasto jak na 
stos ruin”, to mimo to nietrudno dostrzec ślady nie tak daw-
nej świetności. Podróżnik-turysta odnotowuje, że „W jednej 
z dzielnic, w malutkim kinie, możecie zobaczyć napis: »Tutaj 
w roku 1911 tańczyła Pawłowa«. Ale dobre czasy skończyły 
się wraz ze spadkiem cen kauczuku i „teraz pozostały jedynie 
wspomnienia”40. 

Dokonywane w dzienniku zapisy stają się w coraz mniejszym 
stopniu spójne. W jednym z ostatnich w zasadniczej części dzien-
nika przebywający w Manaus poeta stwierdza, że już w Iquitos 
„zaczynał […] mieć wszystkiego dosyć”. Przemożnej chęci prze-
niesienia się niepostrzeżenie do Paryża w sukurs przychodziły 
nierzadko sny. To dzięki ich nieograniczonym możliwościom 
mógł się robić „całkiem malutki”, zjawiać się w Paryżu, gdzie 
zaszywał się wśród swoich książek. Jak jednak dodaje, „zaraz 
potem budziłem się, mając jeszcze całą Brazylię do przebycia”. 
Częstotliwość ówczesnych snów przekłada się na osobliwe 
wrażenie, że tę podróż do portu nad Atlantykiem „odbył […] ze 
dwadzieścia razy”. Zgodnie z logiką opisanej przez siebie kilka 
razy onirycznej praktyki nawet to „stawało się to coraz bardziej 
nużące…”41.

36 W układzie polskiego tłumaczenia obie następujące po sobie noty two-
rzą jedną całość. Nie pojawia się tytuł drugiej noty „Odpłynięcie na pokła-
dzie statku „Le Victoria”.

37 Ibidem.
38 Manaus, stolica Amazonii, w wersji oryginalnej dziennika w zgodzie 

z nazwą zamieszkującego tam plemienia i przyjętą we francuskim formą 
w dzienniku czytamy Manaos.

39 Ibidem.
40 Ibidem, s. 106.
41 Ibidem, s. 107.
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Ostatnie zapisy z końca podróży, kiedy Michaux stara się jesz-
cze zwracać uwagę na otaczającą go – już zdecydowanie mniej 
dokuczliwą, mniej wrogą – południowoamerykańską rzeczywi-
stość, poświęcone są Amazonce, która już w niedługim czasie 
pozwoli mu dotrzeć do Para, portu nad brzegiem oceanu, co 
ostatecznie otworzy przed nim perspektywę powrotu do Europy, 
do Francji, do odrzucanych jeszcze kilka miesięcy wcześniej 
w sposób zdecydowany miejsc, krajobrazów, klimatów. Diarysta 
wierszem opisuje:

Amazonka nie jest jak Napo,
Napo płynie powoli ku Amazonce,
Powoli.
Wpada.
Ociężała.
Amazonka nie jest jak Napo,
Biegnie nad nią niezawodny wiatr.

Rodzi się od razu naznaczone nostalgią wspomnienie rodzin-
nego kraju: 

Och! Wiatr!
Pochodzę z wietrznego kraju,
W moich stronach nawet najbiedniejszy ma wiatr,
Powietrza nikt nie zagarnia, sapie, to wiatr, 
Mamy go zawsze sporo i potrzebujemy go, 
wiatru, wiatru!
Ten, kto został wychowany,
Ten, kto przez lata żył w namiętnych dłoniach wiatru.
……………………………………………………………………………….

[…]
Następuje linia kropek, diakrytyczny znak problematycznego 

dlań w istocie przejścia w stronę dopowiedzenia, wypowiedze-
nia tego, co od pewnego czasu, przypuszczalnie od czasu pod-
jęcia decyzji o powrocie, na wiele sposobów – przywołaniami, 
wspomnieniami, aluzjami, obrazami – stawało się nie tylko dla 
podróżnika jasne: 

Nie sądziłem, że jestem tak bardzo przywiązany do mojego kraju,
Ale ten wiatr…
Wiatr…42. 

42 Ibidem.



Poeta nad Amazonką… 245

Nostalgiczne akcenty ustępują w kolejnej nocie, już po do-
tarciu do Para, po dopłynięciu do ujścia Amazonki, miejsca 
zobiektywizowanego uwagom na temat jej trudnej do ogarnięcia 
wzrokiem wielkości. Z poziomu pokładu bowiem można do-
strzec wyłącznie „Wąskie i liczne przejścia szerokie na kilometr 
lub dwa, to wszystko”. W imię przywołanego przeze mnie przed 
chwilą obiektywizmu, z pewnością ex post, diarysta Michaux 
dodaje w oznaczonym dwiema gwiazdkami dolnym przypisie, 
że „Amazonka w wielu miejscach ma 30 km szerokości, ale 
wysepki zasłaniają nam ten widok”43. Stąd naturalnie poja-
wiające się tutaj, wcale nieretoryczne pytanie: „Ale gdzie jest 
Amazonka?”. Pada logiczna, choć w pierwszej chwili, być może, 
zaskakująca odpowiedź, iż po to, żeby ją zobaczyć w całym 
jej nieregularnym ogromie, „Trzeba się wznieść. Potrzebny jest 
samolot”. Za zaskakującą w kontekście (ko-tekście) tych wielu 
kart dziennika, które poeta poświęcił swojej podróży Ama-
zonką, może również uchodzić pointa, jaką kończy się ta nota. 
Brzmi ona tak: „Nie widziałem Amazonki. Nie mogę więc o niej 
mówić”44.
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Krzywda Żeromskiego
 100 błędów w „Wietrze od morza”

w krytycznej edycji (2012)

I jak tu mieć zaufanie do poważnych i nobliwych placówek 
naukowych, gdy Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie 
publikuje tetralogię Stefana Żeromskiego, obejmującą Wisłę, 
Sambora i Mestwina, Wiatr od morza oraz Międzymorze, z olbrzy-
mią – jak dla mnie – ilością różnorakich pomyłek, nieścisłości 
i zwyczajnych literówek? Jest jakaś złowroga siła, która prześladuje 
Wiatr od morza od samego początku zaistnienia na rynku wy-
dawniczym, czyli od roku 1922, gdy wyszły dwie edycje tego ulu-
bionego dzieła pisarza – kandydata ówcześnie do Nagrody Nobla. 
Domyślam się, że tuż po zakończeniu I wojny światowej i w trakcie 
starcia z zagonami sowieckimi nie było warunków, by bezbłędnie 
ogłaszać pierwodruk tej opowieści o dziejach Smętka na Pomo-
rzu. Stąd nie za bardzo dziwiła mnie liczba około trzystu błędów 
w najwcześniejszym wydaniu. Piszę o tym w studium tekstologicz-
nym pt. Mortkowicz, Pigoń i Goliński wydają „Wiatr od morza” 
(„Pamiętnik Literacki” 2011, z. 1, s. 195–206). Ale sto pomyłek 
w roku 2012, i to w piątym tomie Pism zebranych? I właśnie na 
cześć redaktora naczelnego całej serii, zmarłego w roku 2008 
profesora Zbigniewa Golińskiego? I ze współudziałem zasłużo-
nego wydawcy sześciu tomów listów pisarza, edytora profesora 
Zdzisława Jerzego Adamczyka? Z recenzjami profesora Andrzeja 
Z. Makowieckiego oraz profesor Marii Prussak? To wszystko 
przechodzi moje pojęcie i wszelakie zdolności percepcyjne!
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Literówki

Zacznę od najłatwiejszej do wyłapania i poprawienia katego-
rii, czyli błędów literowych, które powinien wychwycić nie tylko 
doświadczony redaktor (tu Olga Klecel), ale przede wszystkim 
korektor (tu Paulina Trechcińska). Podaję te literówki zgodnie 
z kolejnością stronic omawianego wydania. Poprawne brzmienie 
wytłuszczam. 
 1) polsko-litewskie (27, złe przedzielenie wyrazu: litewskie ma 

się zaczynać w nowym wersie od dywizu);
 2) rozległa się w ich szeregach saga skalda młodego. Wrzało 

w tej piersi (42) – ma być: w tej pieśni (tak w pierwodruku);
 3) wilgotnych lęgach (167) – ma być: łęgach (oto dłuższy frag-

ment zdania: „Koń polski, w żyznych niwach i wilgotnych 
łęgach odchowany, brnął po przepaścistych wydmach”); 

 4) Oryle nastawali należną, a zaległą zapłatę (191) – ma być: 
nastawali o należną; tak jest zresztą na s. 529 w aparacie 
krytycznym;

 5) od więków (191) – ma być: od wieków; 
 6) tysiąc-om (191, złe podzielenie wyrazu) – ma być: tysią-com; 
 7) Teresą odstąpiła w tył (243) – ma być: Teresa; 
 8) masa staje się sobą, tężej jako lawa wypływająca z krateru 

(287) – ma być: tężeje; 
 9) Krzyk rybitwy nie ustał […] lecz się wzniósł i dosięg granicy 

obrzydliwej rozpaczy (299) – ma być: dosięgnął; 
10) prze-dzmrok (301, złe przedzielenie wyrazu) – ma być: 

przed-zmrok; 
11) wsz-częcie (340, złe przedzielenie wyrazu) – ma być: 

wszczę-cie; 
12) Oto, co głosi (351) – nie oznaczono pauzy między segmen-

tami utworu (WM 29 ma tu asterysk);
13) oblekli w pawłoke (365) – ma być: pawłokę; 
14) wilka fala (365) – ma być: wielka. 

Pomyłki ortograficzne

1) wokół romańskiego piękna świętego Jakuba (18) – ma
być: Świętego (bo to kościół sandomierski, a nie postać 
z Ewangelii);

2) pod Dębem Wielkiem (25) – ma być: Wielkim;
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3) nowonarodzone córki (80) – ma być: nowo narodzone;
4) Zakonu Teutońskiego Panny Marii – ma być: Maryi (tak jest 

w pierwodruku i tak też nakazuje współczesna ortografia);
5) Ostre trzusło krajało zeszłoroczną caliznę starego ścierniska 

(154) – ma być: trzósło (tak u Pigonia, a w słownikach
Lindego i Doroszewskiego mamy trzosło i trzósło);

6) kondotiera Jana Skalskyego, husyty (167) – ma być: Skal-
skiego (vide Polański, 2006, s.v. Jelsky, Jelskiego). 

Pomyłki lingwistyczne

 1) na przeciąg siedemdziesięciu pięciu lat (21) – ma być: 
siedmdziesięciu (tak jest w pierwodruku i tak stale pisze 
Żeromski; podobnie z ośm i ośmdziesiąt); 

 2) wyrzuci korab (58) – ma być: korabl (tak w pierwszym wy-
daniu; pisarz akurat w Wietrze od morza lubi wykazywać się 
wiedzą lingwistyczną i wyzyskiwaniem równoznacznych, 
choć różnokształtnych synonimów typu: pletwa – płetwa, 
Wareg – Warag, zasie – zasię, trabantów – drabantów, na-
przód – najprzód itp.);

 3) uderzenie płetwy rekina (65) – ma być: pletwy (tak w pier-
wodruku i u Pigonia; obie formy są poprawne, a ulubioną 
przez pisarza jest właśnie ta rzadsza!);

 4) do kopii (68) – ma być: kopij (tak w pierwodruku i u Pigo-
nia);

 5) Ptasznik […] ludność całą z ojczyzny wywłóczył i Żydom 
sprzedawał (72) – ma być: żydom (tak w pierwodruku);

 6) Dusze ich były nietutejsze, lecz tameczne (78) – ma być: nie 
tutejsze (tak w pierwodruku i tak podpowiada sens całego 
zdania);

 7) Szepty ciche o siedemnastoletnim papieżu Janie XII (83) – 
ma być: siedmnastoletnim (tak w pierwodruku);

 8) Siedm ran straszliwych poniósłszy, apostoł śmiertny sen 
przyjął pod ciosami (101) – nie wspomniano, że u Pigonia 
mamy tu: „Siedem ran straszliwych poniósłszy, apostoł 
śmiertelny sen przyjął pod ciosami” (Pigoń, 1957, s. 94; toż 
w 1967, s. 94);

 9) cesarz—„Cud świata” (106) – ma być: cesarz-„Cud świata” 
(z dywizem); w pierwodruku było bez pauzy lub dywizu;

10) dalekie kijowskie Waregi (107) – ma być: Waragi (tak w pier-
wodruku i u Pigonia; Żeromski lubi wyzyskiwać możliwości, 
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jakie niosą dwie równoprawne formy typu płetwa i pletwa 
czy naprzód i najprzód – w jednym akapicie na s. 169);

11) prawa przeciwko Żydom, kuglarzom, wróżbitom, czarow-
nikom, włóczęgom (132–133) – ma być: przeciwko żydom 
(jak w pierwodruku, bo chodzi nie o naród, lecz wrogów 
chrześcijan);

12) Aż wreszcie spod siekiery i gracy wyjrzała rola czysta a uro-
dzajna nadspodziewanie (148) – ma być: urodzajna nad 
spodziewanie (tak jest w pierwodruku i ma to sens);

13) Margrafowie Otto i Waldemar posiedli blisko osiemdziesiąt 
lat temu dokument (162) – ma być: ośmdziesiąt (tak jest 
w pierwodruku i w stylu pisarza; vide s. 164: Dajcie ośmna-
ście tysięcy);

14) znalazłszy Polskę taką jak po stworzeniu świata: ciemną 
i nieokrzesaną – tych samych starostów, Żydów, niewolni-
ków i senatorów-pijaków (217) – ma być: żydów (bo chodzi 
o ludzi religijnych, a nie o bogate mieszczaństwo; tak było 
w pierwodruku);

15) Łódź drżała w sobie natężając się jak człowiek w szaleństwie 
wysiłku (258) – ma być: w szaleństwie wysiłu (tak w pier-
wodruku i u Pigonia; ulubione słowo pisarza).

Błędy erudycyjne

 1) nad ujściem Łaby i Łapawy (22) – ma być: Łupawy; vide En-
cyklopedia Gazety Wyborczej (dalej: EGW); vide pierwodruk 
i edycje Pigonia;

 2) Dopiero po upływie dwunastu lat od daty polskiego przywi-
leju Anglia posiadła Habeas corpus (24) – ma być: dwustu;

 3) Ciała nieulękłych berserkierów (44) – ma być: berserków 
(tak w słownikach wyrazów obcych; EGW – Berserk); błąd 
też na s. 492, gdzie utrzymuje Goliński, iż ma być berserker);

 4) pod Rziszczem (46); Pigoń (1957, s. 40) daje tu Rzuszczem; 
Goliński powinien to zaznaczyć w dodatku krytycznym;

 5) ku morzu niemieckiemu (60) – ma być: Morzu Niemie-
ckiemu (tak u Lindego i w edycji Pigonia, 1957, s. 54 i 238, 
1967, s. 54 i 238 – o tym brak uwagi w aparacie krytycznym 
Golińskiego); w pierwodruku: Niemieckiego morza;

 6) od wzgórza świętego Saby (85) – ma być: Świętej Saby (tak – 
świętej Saby – we wszystkich poprzednich wydaniach; jako 
nazwa góry – powinien tu być epitet pisany wielką literą);
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 7) za świętą Balbiną (85) – ma być: Świętą (bo chodzi o koś-
ciół);

 8) poza Rad, Motławę i Wisłę na pełne morze wywiozła (89) 
– ma być: poza Radunię (jak w pierwodruku i u Pigonia);

 9) Po mostach na Łużyce rzuconych wraca cesarz schorzały 
w swe strony (108) – ma być: Po mostach na łużyce rzu-
conych (tak w pierwodruku i u Pigonia, bo Linde określa 
łużyce jako trzęsawiska, a pisarz igra tu Łużycami – 5 akapi-
tów dalej – i łużycami);

10) [Krzywousty] Dosięgnął Belgradu i bramy Kołobrzega 
zwycięską wyrąbał siekierą (113) – ma być: Belgardu (vide 
pierwodruk, a także s. 335: Bolesław posiadł Białogard i Ko-
łobrzeg);

11) Zabrać jak ziemię chełmińską (119) – ma być: Ziemię Cheł-
mińską (jak w innych miejscach tekstu: s. 339, 343, 344);

12) wspominają wajdelotów, talissonów i ligastonów wywody 
a pienia (125) – ma być: tallisonów (vide s. 515: w autogra-
fie właśnie tallisonów);

13) brat Iwo przystępował do eksprobracji in Satan (172) – ma 
być: do eksprobacji (wedle słownika łaciny i tekstu z apa-
ratu krytycznego na s. 525);

14) brat Iwo przystępował do praeegzorcyzacji czwartej (172) – 
ma być: do preegzorcyzacji (wedle słownika łaciny i tekstu 
u Pigonia, 1957, s. 164; 1967, s. 164);

15) Fugite, patres adversae! (172) – ma być kursywą; nb. w ko-
mentarzu do tego zdania – s. 525 – Goliński twierdzi, że u Pi-
gonia zawsze był tu błąd (forma „partes”), a ten pojawił się 
dopiero w edycji z roku 1967 (s. 164); wedle Cervantesa (Prze-
myślny szlachcic Don Kichote z Manczy. Przeł. A.L. Czerny
i Z. Czerny. Cz. 2. Warszawa 1966, s. 484), poprawna jest 
jednak fraza „partes adversae”, w najnowszym tłumaczeniu 
W. Charchalisa (Przemyślny rycerz Don Kichot z Manczy. 
Poznań 2016, s. 553) mamy nie tylko „siły nieczyste”, ale 
i początek tego egzorcyzmu: „Ecce crocem Domini, fugite 
partes adversae!” („Oto krzyż Pański, uciekajcie…”);

16) Weyssenhof strzegł reduty (224) – ma być: Weyssenhoff (bo 
to postać historyczna, co widać u Pigonia i w EGW); toż na 
s. 223: Weyssenhof budował redutę (ma być: Weyssenhoff);

17) – Niech żyją Sowiety! (276) – ma być: sowiety (chodzi nie 
o ZSRR, państwo powstałe 30 grudnia 1922, lecz o Rady 
Delegatów Robotniczych, Chłopskich i Czerwonoarmij-
nych); w edycjach przedwojennych: sowiety;
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18) Patrz, jak biegną koleje: wszystkie ze wschodu na zachód, 
z Królestwa do Berlina (276) – ma być: z Królewca do Ber-
lina (tak we wszystkich wydaniach sprzed 2012 roku!).

Niepotrzebne poprawki stylu

 1) z zastępów Erika wystąpił inny wojownik (43) – ma być: 
wystąpi (tak w pierwodruku; w dodatku krytycznym nie 
wspomniano o tej poprawce!);

 2) drwale pod Budowem i pasterz (46) – ma być: pasterze (tak 
w pierwodruku);

 3) [byk] się jurzył, darł ziemię kopytem (52); Pigoń (1967, s. 46) 
daje tu burzył, o czym nie wspomina Goliński w aparacie 
edytorskim;

 4) gdy dosięgnął pewnej myśli podspodniej (79) – ma być: do-
sięgał (wedle pierwodruku; w aparacie krytycznym nie ma 
mowy o formie słowa z 1922 roku);

 5) Kobiety […] są jako rzeczy, które zdobywa lub kupuje (80) – 
ma być: które się zdobywa (tak w pierwodruku);

 6) Tysiącletnie ich pnie [dębów] pokryte były bulwami narośli 
(92) – ma być: Tysiącoletnie (tak jak w pierwodruku i u Pi-
gonia); vide: tysiącolecie ludzkości (97);

 7) Nabiegł wielki tłum (100) – ma być: Nadbiegał (tak w pier-
wodruku i u Pigonia);

 8) zwrócił się do ojczyzny (102) – ma być: wrócił się (tak 
w pierwodruku);

 9) Krzywa jedla go siepie uschniętymi rękami gałęzi (115) – ma 
być: uschniętymi sękami gałęzi (jak w pierwodruku; Goliń-
ski nie dostrzegł tej pomyłki Pigonia i poszedł w jego ślady);

10) Otoczyli wodza Fritza kołem żelaznym (179) – ma być: 
Otoczyli wodza Frycza (tak jest w pierwodruku, gdzie nieco 
dalej pojawia się inna forma tegoż imienia: Fritz von Rave-
neck, czyli pisarz traktuje obie wersje jako tak samo ważne);

11) Klang rznął pięścią między oczy drugiego z brzegu (254) – 
ma być: Klang rżnął (tak jest w drugim wydaniu z roku 1922 
i u Pigonia; pisarz miał do wyboru dwie formy czasownika, 
a opisywana sytuacja jest brutalna, więc czemu pozbawiać 
opis adekwatnego do wydarzenia wyrazu?);

12) Otwiera [słońce] wysmukłe pąki nadmorskich goździków 
i wydostaje z nich strzępiate płateczki (295) – ma być: strzę-
piaste (tak w pierwodruku i u Pigonia; emendacja Goliń-
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skiego błędna, gdyż Żeromski raz pisze tak, a drugim razem 
inaczej; vide s. 249: Całe morze, jak okiem zajrzeć, było 
w pianach, zielone zarazem i białe, spiętrzone i strzępiate; 
s. 252: [pocisk torpedowy] Pognał z szybkością siedmdzie-
sięciu kilometrów na godzinę pozostawiając po sobie białą 
strzępiastą smugę);

13) wygarniali piskorze i wszelką inną słodkowodną rybę (351) – 
ma być: słodkowodą (bo tak w wydaniach przedwojennych 
i u Pigonia; oba epitety pisarz stosuje wymiennie).

Moje emendacje

 1) Chwiał się turoń […], motał głową (53) – powinno być: 
miotał głową, bo w języku polskim można motać nitkę, ale 
nie można motać głowy; w słowniku synonimów jest wiele 
odpowiedników czasownika motać, ale nie ma wśród nich 
sensu ‘rzucać głową’; nie wiem, czy można ufać Lindemu, że 
motać i miotać są równoznacznymi wyrazami;

 2) martwa kłada (55) – ma być: kłoda (nie ma po polsku słowa 
kłada, a kładka jest zdrobnieniem od kładź);

 3) [kora starego drzewa była pokryta] gzygzakami strzeleń ongi 
piorunu (92) – ma być: ogni piorunu (o tej anagramowej po-
myłce piszę w tomie zbiorowym: Żeromski: piękno i wolność. 
Studia. Red. J. Ławski. Białystok–Rapperswil 2014–2015, 
s. 248). Zwracam tam uwagę na paralelizm zdaniowy z Wia-
tru od morza i tekstu o dwu bukach, czyli o Samborze i Me-
stwinie: „Pnie jakby ze stali ukute okryły się pancerzami, 
które osnuła rdza, śniedź i suchy mech, a zbruździły chyże 
płomienie piorunów, co się po tej niezłomnie opornej mocy 
ześlizgnęły i u podnóża jej zgasły” (33);

 4) Astronom […] Zatonął oczyma w jasnej, delikatnej, połyskli-
wej smudze – w mlecznej drodze (197) – ma być: w Mlecznej 
Drodze (bo to termin astronomiczny);

 5) Odnalazł na zewnątrz drogi mlecznej inną przodownicę 
(197) – ma być: Drogi Mlecznej (bo to termin astrono-
miczny, vide EGW);

 6) [mewy] Z siodłatej barwy zwierzchniego płaszcza swych piór 
podobne do morza w czas burzliwy – barwą głowy i spod 
niej naśladują piany pędzące na czubach bałwanów (299) 
– ma być: barwą głowy i spodniej [czyli niższej] (bo tak 
jest w autografie, a pisarz lubi epitet podspodni czy spodni, 
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spodniego, spodniej); zob. mój esej pt. Kaszta zecera, plan-
sza skrablisty i warsztat filologa. O próbach ustalenia tekstu 
„Wiatru od morza” w tomie zbiorowym Żeromski: tradycja 
i eksperyment. Red. J. Ławski, Białystok–Rapperswil 2013, 
s. 224–225.

Błędy składniowe

 1) Każdy z nich zaklął się tą samą klątwą; jeden lub żaden! 
(110) – ma być: zaklął się tą samą klątwą: jeden lub żaden! 
(tak w pierwodruku i u Pigonia);

 2) Serce biło w piersiach budownika, gdy widział w olśnieniu 
marzeń statki pławackie na wodach, ławy na potokach, 
mosty na rzekach i z brzegu jezior na wyspy tamy i jazy 
plecione do połowu ryb z morza w górę rzeki na tarło 
ciągnących (119) – ma być: na wyspy, tamy i jazy (tak jest 
w pierwodruku i to nadaje sens temu periodowi retorycz-
nemu);

 3) Lasami okrążywszy Świecie obsadzone przez brandenburską 
załogę i Gniew, gdyż to grodziszcze wpadło już było od 
dawna w ręce krzyżackie, Niemira z towarzyszami wiado-
mymi przesmyki weszli w oliwskie knieje i do bram przy-
paść zdołali (130) – ma być: Lasami okrążywszy Świecie, 
obsadzone przez brandenburską załogę, i Gniew, gdyż (tak 
jest w pierwodruku; Goliński nie informuje, że w edycji 
z 1967 roku u Pigonia na s. 123 mamy przesmyk!);

 4) Na baszcie słowiańskiej, która z prawieku stanowiła czworo-
graniasty, obronny trzon zamku stołpem zwany, skrzesano 
ognia co żywo (143) – ma być: trzon zamku, stołpem zwany, 
skrzesano (tak jest w pierwodruku i zgodnie z logiczną in-
terpunkcją);

 5) Nigdzie bowiem na ziemi mu znanej nie miał w takiej ilości 
i w takim doborze sztamowego drzewa, nigdzie masztów 
tak jednolitych na całym świecie polskimi przezwanych, 
nigdzie robotnika tak przedniego w dziele okrętowym jak 
w Gdańsku (182) – ma być: masztów tak jednolitych, na 
całym świecie polskimi przezwanych (tak jest w pierwo-
druku i u Pigonia);

 6) Krążyły tam nieznużenie według praw swoich, odkrywając 
lub zasłaniając oblicze, Cynthia-Artemis, córka Zeusa i La-
tony, siostra słonecznego Apollina – biegał czterykroć szybki 
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Merkury […] – odmieniała się świetna Hesperos […] – uka-
zywał się nieodgadniony Mars (198) – ma być: Krążyła tam 
(bo ciała niebieskie mają tu swoje orzeczenia, a do Artemis 
musi być dopasowana liczba pojedyncza czasownika krążyć; 
tak tekst brzmi u Pigonia);

 7) Słuchajcież, wy, co śpicie (224) – ma być: Słuchajcież wy, co 
śpicie (tak w pierwodruku);

 8) Prawica Boża popchnęła cesarza Francuzów i jego armię, 
aby tu szły miażdżyć szatana (225) – ma być: i jego armie, 
aby tu szły (w pierwodruku poprawny tekst);

 9) Wielkie stalowe cygaro, ów złowrogi statek samopas w wo-
dach chodzący (251) – ma być: cygaro, ów złowrogi statek, 
samopas (tak jest w pierwodruku).

Inne niekonsekwencje

 1) Pchnęli tedy całą siłę swą naprzód (169) – brak informacji, 
że w edycji Pigonia pominięto zaimek swą;

 2) ruchu samego postrzegacza (202) – Goliński nie wspomina, 
że Pigoń dał tu błędną formę: postrzegania;

 3) powszechne podejrzenie w pewność się zamieniło (227) – 
Goliński nie podaje, że u Pigonia była niepoprawna wersja 
czasownika (zmieniło);

 4) [czarownicę] wepchnięto w łódź i wywieziono na głębinę 
wiku (229) – ma być: na głębinę Wiku, gdyż tak to słowo 
pisze się w Międzymorzu: Ta masa wodna, nieraz podno-
sząca poziom Wiku o jeden metr nad równię Puckiej Zatoki 
(323);

 5) wśród cielesnych zaplatań się dookoła siebie nawzajem (247) 
– nie podano, że u Pigonia jest przysłówek dokoła (w pier-
wodruku: dookoła);

 6) idąc w tamtę stronę (243) – nie podano, że u Pigonia jest: 
w tamtą stronę;

 7) Cios jej [torpedy] był tak straszliwy (256) – Goliński nie 
zauważył, że u Pigonia brak zaimka;

 8) Tam jeszcze odżyję i będę miał o co ręce zaczepić (285) – 
u Pigonia: będę miał o co się zaczepić (Goliński nie podaje 
tego faktu);

 9) tysiące mil od miejsca, gdzie powłoka nasza spoczywa (303) 
– u Pigonia: od miejsc (w edycji z 2012 roku nie podano tej 
pomyłki);
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10) Z króla państw, monarchii (304) – u Pigonia: monarchij 
(Goliński tę emendację pomija milczeniem);

11) torfowiska Chyloni, Cisowa i Rumi (308) – u Pigonia i przed 
wojną drukowano: Chylonii, Cisowa i Rumii, o czym wyda-
nie naukowe nie wspomina.

Wyliczyłem prawie sto błędów, ale tych związanych z nie-
stosowną czcionką, czyli antykwą w miejscu kursywy jest też 
blisko sto! W zasadzie nie ma tu dwuznaczności typu „cap” po 
angielsku („Ciemne jego źrenice świeciły pod daszkiem capu”, 
280) i „cap” lub „łapu-capu” po polsku, ale zawsze może po-
jawić się jakaś wątpliwość, gdyż wyrażeń obcych jest tu wiele 
(a dochodzą jeszcze terminy fachowe, dotyczące rybołówstwa, 
pochodzące z języka niemieckiego, a także leksyka gwarowa, 
archaiczna i kaszubszczyzna!). Bo dlaczego fragmentowi utworu 
Mickiewicza ma przysługiwać kursywa (293), a skąpi się tejże 
francuskim wierszom Fryderyka Wielkiego (217) czy łacińskim 
wersom Galla Anonima (335)? Oto jest kłopotliwe pytanie – 
ktoś powinien był je zadać sobie przed drukiem omawianego 
tomu Pism zebranych. Myślę stale o 40. tomie Pism zebranych, 
gdzie takie różnorodne błędy i niedopatrzenia będą mogły byś 
ujawnione i przyszpilone. Ale najpierw trzeba je wskazać!

Bibliografia

Cervantes Saavedra de M.: Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy. Cz. 2. 
Przeł. A.L. Czerny i Z. Czerny. Warszawa 1966.

Cervantes Saavedra de M.: Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy. Przeł. 
W. Charchalis. Poznań 2016.

Paszek J.: Mortkowicz, Pigoń i Goliński wydają „Wiatr od morza”. „Pamiętnik 
Literacki” 2011, z. 1.

Żeromski S.: Wiatr od morza. Wydawnictwo J. Mortkowicza. Warszawa 1922.
Żeromski S.: Wisła. Wiatr od morza. Międzymorze. Oprac. tekstu S. Pigoń. 

Warszawa 1967.
Żeromski S.: Wisła. Wiatr od morza. Międzymorze. Pisma zebrane. Seria 1. 

Nowele, opowiadania i inne utwory epickie. T. 5. Red. Z. Goliński. War-
szawa 2012.



Magdalena Sukiennik
  http://orcid.org/0000-0003-0951-5580
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Zobaczyć Neapol w Et in Arcadia ego
Tadeusza Różewicza

Są miasta, które od dawna inspirują poetów. Są miasta, które 
mają swoją wielokrotną literacką reprezentację. Do takich nie-
wątpliwie należy Neapol. Na jego literackim wizerunku na po-
czątku XIX wieku swój wyraźny ślad odcisnął Johann Wolfgang 
Goethe. W połowie XX wieku w ślady Goethego wszedł Tadeusz 
Różewicz i utrwalił własne widzenie Neapolu w poemacie Et in 
Arcadia ego. Inspiracje Podróżą włoską niemieckiego poety widać 
nie tylko w cytowaniu jej fragmentów przez Różewicza, ale także 
w podjęciu tropów związanych z podróżą w to samo miejsce. 
Goethe notował w swoim dzienniku:

Każdy człowiek stanowi jedynie uzupełnienie wszystkich innych 
ludzi i bywa najbardziej użyteczny i sympatyczny, kiedy do tej 
roli się ogranicza. Odnosi się to szczególnie do podróżników i au-
torów opisów podróży. Osobowości, zamiary, okoliczności czasu, 
przypadkowe przykrości i przyjemności, wszystko to w każdym 
poszczególnym wypadku przedstawia się inaczej. Kiedy znam 
poprzedników podróżnika, czytanie jego relacji przyniesie mi 
korzyść i z przyjemnością powitam też jego następcę, nawet jeśli 
tymczasem sam zdołałem ów kraj odwiedzić1.

Podmiot Et in Arcadia ego, który można uznać za porte parole 
autora, staje w szeregu podobnych mu literackich podróżników, 

1 J.W. Goethe: Podróż włoska. Przeł. H. Krzeczkowski. Warszawa 1980,
s. 305.
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którzy na trasie swojej marszruty umieścili to południowe wło-
skie miasto. Pozycja kolejnego w szeregu wiąże się z przedwiedzą 
wynikającą z lektury poprzedników i jej konfrontacją z zastaną 
rzeczywistością. Do tego dochodzi jeszcze własne, bezpośred-
nie doświadczenie nowej przestrzeni. To, co widać i jak widać 
w literackiej reprezentacji, zależne jest od patrzącego podmiotu 
i przyjmuje kształt językowy. Próbując zobaczyć Neapol oczami 
podróżnego z poematu Różewicza, warto przyjrzeć się ukształ-
towaniu języka: stylistycznym zabiegom, doborowi słów, syntak-
tycznemu i wersyfikacyjnemu rozczłonkowaniu tekstu2.

***

Pierwsze spotkanie z Neapolem ma charakter nagły: „Było 
południe / na ulicy bez nazwy / uderzyło go słońce”3. Czytelnik 
zostaje wrzucony in medias res, ale to samo dotyczy podmiotu 
wiersza. Znajduje się on nagle w nieznanym miejscu i od razu 
jego zmysły są atakowane: przez słońce, wiatr, śmieci, boyów ho-
telowych. Ulica, na której znalazł się podróżny, jest bez nazwy, 
a on sam bez imienia. Różewicz używa formy trzeciej osoby, 
która buduje dystans i pogłębia poczucie obcości. Doświadcza-
jący nowego miejsca przybysz nie ma czasu, by przygotować się 
na to spotkanie w rezultacie powolnego oswajania przestrzeni. 
Właśnie wysiadł z pociągu na Stazione Centrale Napoli. Tech-
niczne osiągnięcia cywilizacji skracają czas trwania podróży, ale 
też powodują gwałtowne zderzenia z nowymi miejscami. Podróż 
Goethego do Neapolu blisko dwa stulecia wcześniej dawała moż-
liwość zgoła odmiennej percepcji przestrzeni.

Po południu mieliśmy przed sobą piękną równinę. Szeroka droga 
biegnie między łanami pszenicy, która jest już na piędź wysoka 
i wygląda jak dywan. Rzędami na polach stoją topole, a na ich 
wysokich gałęziach rozpięte są winne latorośle. I tak już jest aż 
do Neapolu. Jasna, cudowna, pulchna gleba, dobrze uprawiana. 
Krzewy winne są niezwykle mocne i wysokie, latorośle jak dzieci 
kołyszą się między topolami.

2 W opisie postrzegania świata pomocna okazuje się metoda kognitywnej 
analizy tekstu. Zob. D. Korwin-Piotrowska: W stronę kognitywnej analizy 
tekstu. W: Eadem: Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na 
przykładach. Kraków 2013, s. 7–27.

3 T. Różewicz: Et in Arcadia ego. W: Idem: Utwory zebrane. T. 2: Poezja. 
Wrocław 2006, s. 241.
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Przez cały czas mieliśmy Wezuwiusz po lewej stronie. Dymił 
straszliwie i w skrytości duszy cieszyłem się, że nareszcie na 
własne oczy oglądam to niezwykłe zjawisko. Niebo coraz jaś-
niejsze, aż w końcu pokazało się słońce, mocno podgrzewając 
nasze ciasne mieszkanie na kółkach. Kiedy dojeżdżaliśmy do 
Neapolu, niebo było już zupełnie czyste. Znaleźliśmy się rzeczy-
wiście w całkiem nowym kraju. […] Neapol zapowiada się jako 
miasto wesołe, swobodne i żywe. Wszędzie nieprzebrane tłumy 
w ruchu4.

W opisie Goethego przykuwa uwagę bujna przyroda, emocje 
podróżnego – ekscytacja nowością, radosne podniecenie, prze-
kładające się na oczekiwania wobec miasta i znajdujące w nim 
potwierdzenie, oraz przyciągający jak magnes Wezuwiusz – ak-
tywny, groźny, niezwykły.

W opisie Różewicza miasto od razu wyznaczają charaktery-
styczne dlań elementy, takie jak dworzec kolejowy, ulica, ciasna 
zabudowa, „olbrzymie” domy. Towarzyszące podmiotowi do-
znania to nieznośny upał, szelest śmieci, gnijące skórki owoców 
południowych, natrętni, głośni, żywo gestykulujący chłopcy. 
W polu uwagi podróżnego znajdują się ponadto uśmiechnięte 
twarze na plakatach, ujęte w językową formę hypallage od-
wracającą porządek rzeczy – „afisze mają piękne białe zęby” 
– oraz sylwetka człowieka śpiącego przy kawiarnianym stoliku, 
która opisana została jak kubistyczna rzeźba z makabrycznym 
akcentem:

w cieniu markizy czerwony stolik
przy białym stoliku śpi unosi się
wielki brzuch z odciętą głową
złożoną między ramionami5

Bezpośrednie doznanie miasta jest czymś nowym i zaskaku-
jącym, ale świadomość podmiotu obarczona jest kulturowym 
bagażem. Sensualne doznania mają wprawdzie cechę świeżości 
i autentyczności, lecz język odsłania kulturowe przygotowanie 
podmiotu do kontaktu z Neapolem. Skoro Goethe uważał Neapol 
za raj, to podróżny używa takich słów, jak „aniołki”, „cherubin” 
na opisanie natarczywych chłopców. Wykonując znak krzyża, 
otoczony gwarną gromadą zachowuje się jak wobec sacrum. 

4 J.W. Goethe: Podróż włoska…, s. 167.
5 T. Różewicz: Et in Arcadia ego…, s. 242.



Zobaczyć Neapol w Et in Arcadia ego Tadeusza Różewicza 259

W opisywanym mieście brak śladów przyrody, ale zachowały się 
one w języku opisu: „skórki owoców południowych”, „dwóch 
admirałów / jeden paź królowej” – nazwy gatunków motyli na 
jeszcze inne określenie boyów hotelowych. Opis zachowania 
chłopców – ich wymowna gestykulacja i teatralność gestów – 
także zawiera ślady kulturowej wiedzy podmiotu. Włochy są 
kolebką commedii dell’arte, a Neapol ma w tym znaczący udział, 
o czym wspomina również Goethe w swojej Podróży włoskiej:

Nie brak więc oryginalnych rozrywek, kiedy się żyje wśród tego 
ludu; a jest to lud tak naturalny, że w końcu można się do niego 
upodobnić. Choćby taki Pulcinella, maska tak typowa, jak Arle-
kin w Bergamo czy Hanswurst w Tyrolu. Otóż ten Pulcinella to 
typowy służący, którego nic nie może wzruszyć lub zdenerwo-
wać, trochę leń, ale nie pozbawiony poczucia humoru. Przecież 
wszędzie można spotkać takich służących i kelnerów6.

Metafory – aniołki, cherubin – oraz nazwy motyli są jak 
słowny kostium nałożony przez patrzącego na realistyczny wy-
gląd postaci.

[…] chłopcy
aniołki w kolorowe paski
kółka trójkąty palmy
cherubin z rubinową wargą
z brudnymi uszami7

Opis ulicznej sceny oddaje lokalny koloryt w ubiorze i sposo-
bie zachowania chłopców. Zastosowana paronomazja i zabiegi 
instrumentacyjne („cherubin z rubinową wargą / z brudnymi 
uszami”) całej sytuacji dodają lekkości, mają żartobliwe zabar-
wienie, które w gruncie rzeczy budzi sympatię wobec natrętów. 
Uliczna scena podsumowana zostaje stwierdzeniem: „to był 
wspaniały teatr”. 

W wielu miejscach opisu miasta można dostrzec kulturowy 
filtr w postrzeganiu Neapolu jako Arkadii, sygnalizowanej już 
w tytule poematu. Topos locus amoenus składa się nieodmiennie 
z takich elementów, jak otaczająca człowieka i współistniejąca 
z nim w harmonii przyroda: zieleń łąk, słońce, przed którego 
zbytnią spiekotą chroni korona drzewa i jego liście, rzucające 

6 J.W. Goethe: Podróż włoska…, s. 193.
7 T. Różewicz: Et in Arcadia ego…, s. 242.
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przyjemny cień, woda – płynąca, krystalicznie czysta, dająca 
ochłodę oraz śpiew ptaków. Różewicz używa metafor, korzysta-
jąc z elementów przyrody: „krata z żelaznych gałęzi”, „cytryna 
słońca”, tworzy obraz ptaszków na drucie, „który przebija 
umilkłe gardziołka”8. „Krata z żelaznych gałęzi” daleka jest od 
budowania skojarzeń harmonii człowieka z przyrodą. Opisane 
ptaszki są nieme, bo martwe. Podróżny nie znajduje drzewa 
dającego cień: „zatrzymał się w cieniu drzewa / nie tu nie było 
drzewa / zatrzymał się / w cieniu samochodu ciężarowego / cień 
odjechał”9. Znakiem kraju Południa są egzotyczne owoce na 
ulicznym straganie, a wśród nich cytryna10, która przewija się 
w poemacie jako leit motiv: „wisiały grona cytryn / z liściem 
sztywnym lakierowanym”, „pod cytryną słońca”, „cytrynowe 
cytryny z czarnymi listkami”, „iskra światła w plasterku cy-
tryny”, „cytryny świateł toczą się po morzu”. Jest jeszcze kwiat, 
ale jedynie w brzmiącej obco nazwie hotelu – „Albergo Fiore”. 
Patrzący nakłada więc na różne elementy w przestrzeni miasta, 
które znalazły się w zasięgu jego wzroku, fragmenty arkadyj-
skiego toposu. Arkadia została jedynie w języku, nie znajduje 
jednak uzasadnienia w postrzeganym świecie.

***

Pierwsze doświadczenie nowego miejsca zawarte w zdaniu: 
„uderzyło go słońce”, niesie informację nie tylko o nagłości 
doświadczenia, ale także o byciu zaskoczonym i odczuwaniu 
fizycznego dyskomfortu. Natarczywa obecność słońca wiąże się 
z nieprzyjemnym doświadczeniem upału: „pod stopą rozpalona 
płyta”, „wycierał dłonią twarz / wycierał ręce chusteczką”. Schro-
nienie przed palącym słońcem dają dopiero ściany i zamknięte 
okiennice w hotelowym pokoju.

okiennice zamknięte
pręgi światła drżą
jak zebra u wodopoju
[…]

 8 Ibidem, s. 253.
 9 Ibidem, s. 243.
10 Dla Goethego drzewa cytrusowe były znakiem południowego kraju, 

a cytryna stała się wręcz emblematyczna dla Neapolu. W polskiej literaturze 
jako taka utrwalona została w słynnym incipicie wiersza Mickiewicza, który 
jest przekładem z Goethego „Znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa…”.
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strumień
wody letniej wody
chłodniejącej wody spływa
z szumem po jego otwartych
dłoniach […]11

Zmęczenie upałem i pragnienie widoczne są w porównaniu: 
„pręgi światła drżą jak zebra u wodopoju” oraz w rozbudowa-
nym obrazie lejącej się wody. Opis niesie przyjemne doznanie 
chłodu. Zdanie rozczłonkowane zostało na ułożone kaskadowo 
wersy, z równoczesnym zaznaczeniem płynności przejścia mię-
dzy nimi dzięki zastosowaniu przerzutni. Wcześniej, na ulicy 
jeszcze, w nieznośnym skwarze południa, podróżny rejestrujący 
uważnie wszystko, co widzi i czego doświadcza, opisuje dziew-
czyny jedzące lody:

dwie dziewczyny
dwoma językami lizały
pagórki lodów ciepłymi
językami lizały białe i różowe
lody12

Opis jest niezwykle sensualny: „ciepłe języki” – dotyk, w któ-
rym ciepło spotyka się z chłodem, „pagórki lodów” – obły, 
sterczący kształt, „białe i różowe” – kolory, które harmonizują 
z „dziewczynami”. Znów zwraca uwagę składnia zdania i za-
cierająca syntaktyczny podział budowa wersów oraz aliteracja 
i powtórzenia: „dwie dziewczyny / dwoma” i „lizały / […] lodów 
[…] / lizały […] / lody”. Język tworzy obraz pożądania – ochłody, 
a może także tych dziewczyn. Erotyczny podtekst obecny jest 
również w opisie hotelowego pokoju.

siwa kobieta
prowadzi go korytarzem
otwiera drzwi uśmiecha się
wskazuje na dwa łoża
złączone ze sobą
daje mu klucz
uśmiecha się wychodzi
[…]
w szufladzie gazety po gościu

11 T. Różewicz: Et in Arcadia ego…, s. 245–246.
12 Ibidem, s. 244.
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który wyjechał dziś
przed godziną szpilka do włosów
to była kobieta
[…]
w szafie wieszaki kołyszą się
w pachnącej obcą istotą
szafie brzęczą wieszaki
po zdjętych sukniach
drewniane metalowe ramiona13

Hotelowy pokój, podwójne łóżko, mężczyzna, któremu starsza 
kobieta z uśmiechem wręcza klucz, to sceneria z romansów. Jest 
i kochanka w pokoju, lecz nieobecna. To tajemnicza kobieta, 
która zajmowała pokój tuż przed przybyciem nowego gościa. Jest 
jej zapach, szpilka do włosów i brzęczenie wieszaków, na których 
wisiały jeszcze niedawno jej suknie. Sensualny obraz tworzą 
hypallage – „zdjęte suknie” i katachreza – ramiona wieszaków. 
Jest biała pościel i ciało, które „parzy się” w pościeli – parzy 
się jednak od gorąca. Miłość, kochankowie to również elementy 
arkadyjskiego toposu. W Et in Arcadia ego wplecione zostały 
w obraz włoskiego miasta. Są tu tak samo na swoim miejscu, 
jak upał, śmieci, ludzki gwar, hałas, egzotyczne owoce, zapach 
skórki pomarańczy. Neapol nie tylko odbierany jest wzrokiem, 
w tworzeniu jego obrazu bierze udział wiele zmysłów.

***

W opisie miasta pojawiają się nazwy obiektów rzeczywistych: 
Stazione Centrale Napoli oraz Albergo Fiore – hotel, w którym 
zatrzymuje się podróżny. Nazwa miasta brzmi obco w lokalnym 
języku w nazwie stacji kolejowej. Natomiast spolszczony „Nea-
pol”, który także jest obecny w poemacie, odsyła do kulturowych 
skojarzeń i przywołuje rzeczywistość inną niż ta, która otacza 
podróżnego. Jest ona zbudowana z warstwy semantycznej słowa 
Neapol podobnie jak opisywana wcześniej Arkadia. Neapol i Ar-
kadia mają więc to samo zaplecze kulturowe14.

13 Ibidem, s. 245–246.
14 Neapol i Arkadia pełnią funkcję Lacanowskiego „ekranu” między pa-

trzącym podmiotem a światem. Zob. R. Sendyka: Poetyki wizualności. W: Kul-
turowa teoria literatury 2: Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas, 
R. Nycz. Kraków 2012, s. 164.
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ten dom w jakim mieście
[…]
to miasto
czy ono tam jest jeszcze
za ścianą
mówi do siebie
gdzie jest Neapol
to jest Neapol
jaki jest Neapol
masz twój Neapol
zobaczyć Neapol i umrzeć15

Powtórzona pięciokrotnie nazwa odsyła do wyobrażeń 
podmiotu na temat miasta i jego oczekiwań zbudowanych na 
funkcjonującym w kulturze wizerunku Neapolu. „O położeniu 
miasta i jego urokach, tylekroć już opisywanych i chwalonych, 
ani słowa. »Vedi Napoli e poi muori!« – mawiają tu. »Zobaczyć 
Neapol i umrzeć!«”16 – notuje Goethe w swoim dzienniku i nie 
szczędzi wyrazów zachwytu –„Można o tym wszystkim mówić 
i opowiadać, można malować, ale to, co się widzi, przekracza 
wszelkie wyobrażenia. Brzegi, zatoki, Wezuwiusz, miasta, przed-
mieścia, zamki, wille!”17.

Podróżny Różewicza jest jednak rozczarowany. Wyobrażenia 
rozmijają się z tym, czego doświadcza.

zobacz Neapol
przez okna widać dachy
i ściany i okna w ścianach
i płaskie dachy w niebie
blachę nieba niebiesszczącą się
białą zmętniałą
brzęk i huk motorów
co oni tam robią
wiercą dziurę skroś ziemi
przez ten dom
a jeśli tego miasta nie ma za ścianą
jeśli go tam nie ma18

Opis niesie doświadczenie przestrzeni zamkniętej, i to nie tylko 
w ścianach hotelowego pokoju, ale także w szerszym wymiarze: 

15 T. Różewicz: Et in Arcadia ego…, s. 247.
16 J.W. Goethe: Podróż włoska…, s. 171.
17 Ibidem, s. 168–169.
18 T. Różewicz: Et in Arcadia ego…, s. 248.
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„widać dachy / i ściany i okna w ścianach / i płaskie dachy 
w niebie / blachę nieba niebieszczącą się”. Zatarta jest granica 
między tworami cywilizacji: domami i dachami a niebem, które 
jest kawałkiem blachy. Zabieg paronomastyczny – „blacha nieba 
niebieszcząca się” – w efekcie niemal tautologicznego powtó-
rzenia potęguje wrażenie zamknięcia. Do wrażeń wizualnych 
dochodzą hiperbolizowane wrażenia akustyczne: „brzęk i huk 
motorów”, „wiercą dziurę skroś ziemi / przez ten dom”. Opis 
zamyka pytanie retoryczne o dużym ładunku emocjonalnym, 
które może wskazywać na stan paniki tego, kto je zadaje:

a jeśli tego miasta nie ma za ścianą
jeśli go tam nie ma
jest tylko upał w pustce
wrzask cuchnące ryby
maszyny świdry łupiące
skorupę betonu pękanie
krzyki śpiew nadmiar słów
barokowe kościoły słów
pył szuranie papierów
a jeśli go tam nie ma
tylko wir kłąb pędzący
w zgiełku rozpalony do białości
kula wybuchająca gasnąca19

Jest to opis wrażeń, jakie zostawiło miasto w podróżnym po 
pierwszym z nim kontakcie. Bodźce atakują większość zmysłów: 
dotyk, węch, słuch, wzrok. Potok wyliczeń – „wrzask”, „cuch-
nące ryby”, „maszyny”, „świdry”, „krzyki”, „śpiew”, „nadmiar 
słów”, „barkowe kościoły słów”, „pył”, „szuranie papierów” – 
oddaje percepcję tego miejsca jako chaosu. Poszczególne elementy 
wyliczenia składają się na obraz codzienności współczesnego 
Neapolu. Opis zaś kończy wizja kosmicznego wybuchu – apo-
kaliptyczna wizja zagłady. Doświadczenia na jawie przechodzą 
płynnie w senny koszmar.

***
Różewicz w pierwszej części poematu stosuje tradycyjną 

narrację trzecioosobową ze dystansowanym wobec świata przed-
stawionego narratorem oraz używa czasu przeszłego. Wpro-
wadza bohatera jako uczestnika opisywanych zdarzeń, który 
w zdaniach przyjmuje gramatyczną formę zaimka „on”. Użyty 

19 Ibidem.
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zaimek potęguje dystans, sugeruje perspektywę umieszczoną 
poza gramatycznym podmiotem wypowiedzi, co czyni w kon-
sekwencji ów podmiot pasywnym przedmiotem postrzegania. 
Potwierdzeniem takiej konstrukcji składniowej jest zachowanie 
podróżnego jako bohatera w świecie przedstawionym. W opisie 
wędrówki po Neapolu jest zaledwie kilka zdań z czasownikami 
w stronie czynnej, które odnoszą się do podróżnego jako pod-
miotu wypowiedzi. Przybysz porusza się po trasie wyznaczonej 
przez poszczególne punkty w przestrzeni miasta: od dworca 
kolejowego przez plac z pomnikiem bohatera do hotelu, na-
stępnie z hotelu do zatoki, mijając ten sam plac, co wcześniej, 
oraz kościół z relikwiami jakiegoś świętego, po czym wraca do 
hotelu. Jego aktywność opisują czasowniki: „szedł”, „zatrzymał 
się”, „wycierał”, „doszedł”, „stał związany”, „był nieruchomy”. 
Zdania te są zdaniami informacyjnymi, przypominają didaska-
lia mówiące o zachowaniu bohatera przed kolejną sceną bądź po 
zakończeniu sceny poprzedniej. Bohater zachowuje się biernie 
wobec otaczającego świata, który to, wręcz odwrotnie, wykazuje 
nadspodziewaną aktywność. Rzeczywistość atakuje ze wszyst-
kich stron: słońce go uderza, wiatr się zrywa, pędzi śmieci, 
śmieci szurają, szeleszczą, gniją, wargi się otwierają, afisze mają, 
chłopcy podbiegają do niego, biorą, wkładają do ręki, idą obok, 
za nim, przed nim, powtarzają nazwy, wykrzykują, wymachują 
rękami, błyskają białkami, śpiewają, stacja zostaje za nim, cień 
odjeżdża, ulica się wyludnia, pomnik stoi, drugi leży, trzeci 
karmi gołębie, ulice zbiegają się, ludzie się uśmiechają, spieszą, 
dziewczyny liżą lody, grona cytryn wiszą, banany leżą, góra 
porusza się i przychodzi do niego, winda go unosi, siwa kobieta 
prowadzi korytarzem, daje mu klucz, pręgi światła drżą, strumień 
wody spływa, wieszaki kołyszą się, brzęczą. Tak przedstawiona 
zostaje „dzienna” wędrówka po Neapolu. Czasowniki opisujące 
to, co działo się w poszczególnych scenach na drodze do hotelu, 
mają stronę czynną lub zwrotną. Aktywność podróżnego ogra-
niczona jest jedynie do niezbędnych czynności, jak poruszanie 
się po trasie marszruty, zatrzymywanie, pytanie o drogę, stanie, 
spoglądanie w lustro w pokoju hotelowym, zamykanie drzwi. 
Aktywne są jego zmysły, szczególnie wzrok, który zatrzymuje się 
na wybranych elementach w przestrzeni miasta i napotkanych 
ludziach20.

20 Na dominującą funkcję zmysłu wzroku oraz oka jako narzędzia demi-
styfikacji, którego używa narrator w Et in Arcadia ego, wskazywał już Ryszard 
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W pierwszej części poematu oprócz czasu przeszłego Różewicz 
stosuje też czas teraźniejszy. Zróżnicowanie czasów grama-
tycznych związane jest ze zmianą perspektywy. Czas przeszły 
zmienia się na teraźniejszy w momencie, gdy przybysz znajduje 
się sam na sam ze sobą w pokoju hotelowym. Czas teraźniej-
szy służy także prezentacji zdarzeń w opisie snu podróżnego 
i pojawia się podczas nocnego spaceru. W opisie Neapolu 
przechodzenie z jednego czasu w drugi wprowadza zmianę 
w sposobach widzenia. Czas teraźniejszy wiąże się z percepcją 
bezpośrednią i może być traktowany jako sygnał mowy pozornie 
zależnej. Ponieważ Różewicz uczynił w poemacie czas i jego 
spacjalizację także przedmiotem filozoficznej refleksji, można 
powiązać wprowadzenie czasu teraźniejszego z percepcją świata 
jako chaosu21. Uzasadniałoby to użycie tego czasu w opisie snu 
i w przeważającej części opisu nocnego spaceru po Neapolu. 
To w tych miejscach w tekście poematu otaczający podróż-
nego świat ukazywany jest jako chaos, o czym jeszcze będzie 
mowa.

***

Na trasie swojej dziennej marszruty podróżny mija plac z po-
mnikiem bohatera i podobnie jak wcześniej ulica, plac ten nie 
ma nazwy – jest „jakiś”, a bohater z pomnika jest „nieznany”. 
Plac staje się dla przybysza centralnym punktem neapolitańskiej 
przestrzeni.

ulice zbiegały się
i rozbiegały w mgnieniu oka
stał związany pytał o nazwę
wskazywano mu wiele ulic
wskazywano mu kierunek
ludzie uśmiechali się śpieszyli
śpieszyli byli uprzejmi22

W przywoływanej już wielokrotnie Podróży włoskiej Goethego 
w opisie Neapolu uwagę niemieckiego poety również przykuwa 
okrągły plac:

Przybylski w swoim eseju poświęconym interpretacji poematu Różewicza Zob. 
R. Przybylski: Tadeusz Różewicz: Et in Arcadia ego. W: Idem: Et in Arcadia ego. 
Esej o tęsknotach poetów, Warszawa 1966, s. 142–144. 

21 Zob. ibidem, s.154–157.
22 T. Różewicz: Et in Arcadia ego…, s. 244.
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W pobliżu potężnej twierdzy nad morzem rozpościera się wielka 
wolna przestrzeń. Chociaż jest z czterech stron otoczona doma-
mi, nie nazywa się placem, lecz largo; jest to prawdopodobnie 
nazwa bardzo dawna, kiedy było tu jeszcze otwarte pole. Za-
trzymaliśmy się w wielkim narożnym domu i wynajęliśmy wielki 
narożny pokój, z którego mamy widok na nieustannie ożywiony 
ruch na placu23.

Goethego zachwyca przestrzeń, jej otwarcie dające poczucie 
wolności. Podróżny Różewicza czuje się nie tylko zagubiony, ale 
dodatkowo spętany. Przestrzeń, jaka go otacza, nie jest przestrze-
nią wolności – „stał związany”. Nawet życzliwość ludzi wobec 
niego nie zmniejsza poczucia dyskomfortu. Ten sam plac zostaje 
opisany raz jeszcze – w nocnej scenerii.

nad ulicą stało czarne niebo
w niebie gwiazdy
neony splątane
pomnik był ciemny
wszystkie pojazdy
jechały na niego
jeździły dokoła
dookoła nieznanego bohatera
pneumatyczne młoty i świdry
rozwalały betonową skorupę
płaski plac wyrzucał
ze siebie świecący pył
popiół lawę24

Nocny opis, podobnie jak dzienny, zawiera negatywne emocje 
dodatkowo wzmocnione trudnymi do wytrzymania bodźcami 
akustycznymi: „pneumatyczne młoty i świdry”. W nocnym 
opisie placu pojawia się jeszcze jeden charakterystyczny element 
Neapolu – wulkan: „płaski plac wyrzucał / ze siebie świecący pył 
/ popiół lawę”. Właściwie miejsce to jest wulkanem.

Górujący nad zatoką neapolitańską Wezuwiusz już wcześniej 
nie uszedł uwagi podróżnego. Widzi go w drodze ze stacji do 
hotelu. Wulkan stanowi dlań element miejskiej scenerii – niejako 
„wchodzi w kadr” patrzącemu na uliczny stragan z owocami:

wyszczerbiony brzeg kamiennego naczynia
wygasłego wulkanu

23 J.W. Goethe: Podróż włoska…, s. 167–168.
24 T. Różewicz: Et in Arcadia ego…, s. 249.
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ciemna góra nad przeźroczystą zatoką
poruszyła się i przyszła do niego
przyszła do jego stóp
zatoka zatoczyła łuk
on był nieruchomy25

Wezuwiusz nie budzi takich emocji jak w opisie Goethego 
z pierwszego spotkania z Neapolem, ale również jest majesta-
tyczny i groźny, choć zdaje się uległy człowiekowi. Wulkan 
i jego otoczenie poddane zostały zabiegowi animizacji: „ciemna 
góra […] / poruszyła się i przyszła do niego / przyszła do jego 
stóp / zatoka zatoczyła łuk”. Krajobraz się rusza, a stojący w jego 
środku człowiek pozostaje nieruchomy. Opis sprawia szczególne 
wrażenie. Trzy kolejne wersy zawierają trzy peryfrazy Wezu-
wiusza: „wyszczerbiony brzeg kamiennego naczynia”, „wygasły 
wulkan”, „ciemna góra nad przeźroczystą zatoką”. Nazwę za-
stępują więc omówienia. Aliteracja spółgłoskowa: „przeźroczy-
stą”, „poruszyła się”, „przyszła”, „przyszła”, rym asonansowy 
w klauzuli: „stóp” – „łuk” i figura etymologiczna: „zatoka 
zatoczyła” budują obraz niezwykłego doświadczenia widoku 
Wezuwiusza. Nagromadzenie słów, środków poetyckich i brak 
konkretnej nazwy wulkanu oraz „nieruchomość” patrzącego 
sprawiają wrażenie jakby był on zaskoczony lub sparaliżowany 
widokiem. 

Wulkan powraca jeszcze dwukrotnie w Et in Arcadia ego. 
W nocnym obrazie Neapolu jest jego częścią – destrukcyjną 
siłą natury współpracującą z człowiekiem w unicestwianiu 
miasta. Za trzecim razem występuje pod swoją nazwą jako 
obiekt turystyczny: „[…] dzisiaj obejrzę defiladę / jutro Pompei 
i Wezuwiusz”26 – mówi podróżny.

Mentalne skalowanie przestrzeni miasta wskazuje na linie 
i płaszczyzny układające się w pionie i w poziomie – dachy 
w niebie, pionowe ściany nieba, kraty windy, „od światła do 
światła stoją / balony na uwięzi / spadają gwiazdy”27 – lub linie 
zbiegające się w jeden punkt. Wzrok patrzącego zatrzymuje 
się na wybranych elementach, którymi są: plac z pomnikiem 
bohatera, uliczny stragan, kościół, zatoka. Stanowią one pro-
file przestrzeni dość mocno ograniczonej, jeśli chodzi o zasięg 
wzroku. Sprawia to wrażenie, jakby patrzący kręcił się w kółko 

25 Ibidem, s. 245.
26 Ibidem, s. 264.
27 Ibidem, s. 249.
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albo nawet nie ruszał się z miejsca. W tak sprofilowanym polu 
widzenia brakuje charakterystycznego dla zatoki neapolitańskiej 
Wezuwiusza. Pojawiają się za to określenia związane z erupcją: 
„kula wybuchająca gasnąca”, „plac wyrzucał […] świecący pył 
popiół lawę”, „słońce wybuchnie”. Określenia te sytuowane są 
wewnątrz przestrzeni. Wulkan, a właściwie jego niszczycielska 
siła, jest więc w jej środku, podobnie jak patrzący podmiot.

***

Nocą w mieście panuje ruch jak w dzień. Niebo rozświetlają 
światła neonów. Jest to pora rozrywki, grzesznych namiętności 
(prostytutki, grająca szafa), ale też robienia pospiesznych zaku-
pów na wciąż czynnym ulicznym straganie, drogowych robót 
(młoty i świdry rozbijające betonową płytę placu). Rzec można, 
iż jest to zwyczajna noc w portowym mieście na południu 
Włoch.

Noc jednak zmienia nieco postrzeganie przestrzeni. Na ulicz-
nym straganie obok owoców eksponowane są teraz również 
martwe ciała zwierząt morskich, mięso, wnętrzności, ptaki na-
dziane na drut. Wszystko oświetla elektryczne światło, które jest 
nieustanne i kładzie refleksy na napotkanych powierzchniach tej 
różnorodnej materii. Widziane w sztucznym świetle owoce na-
bierają cech hiperealnych: „orzechowe głowy orzechów / koko-
sowych”, „cytrynowe cytryny”28. Nocny spacer początkowo nie 
przynosi zmiany w opisie otoczenia. Świat jest, tak jak w części 
„dziennej”, aktywny i absorbujący swą aktywnością. Wkrótce 
jednak podróżny bierze odwet na nachalnym otoczeniu. Narzuca 
otaczającej go rzeczywistości własny sposób widzenia, a jego 
patrzenie zdominowane jest przez imaginację oraz intelektuali-
zację. Następuje coś na kształt wulkanicznej erupcji wyobraźni 
patrzącego. Wcześniejsze poczucie chaosu teraz osiąga swoje 
apogeum.

Podróżny kreśli wizję dusz wychodzących z młodych ciał, 
wchodzących w automaty i w ciała gwiazd na afiszach. Wy-
głasza mowę o niewinności automatów, zbawionych ciałach, 
nieznających grzechu duszach. Na trasie swojej marszruty mija 
kościół, którego oświetlone wnętrze zachęca do patrzenia. 
Uwagę przyciągają szczątki człowieka w kolorowych liturgicz-
nych szatach i jego pozłacana głowa oraz wielość skarbonek. Dla 

28 Ibidem, s. 252.
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patrzącego „błogosławiony kościotrup” nie ma nic wspólnego 
z sacrum, podobnie jak wszechobecne skarbonki. „To wszystko 
są dekoracje raju / dekoracje piekła”29 – podsumowuje swoje
spostrzeżenia.

Opis nocnego miasta zdominowany został przez pełną gory-
czy, pesymistyczną refleksję na temat kondycji współczesnego 
świata. Myśli i refleksje dotyczące kondycji człowieka, sztuki 
i poezji – pomieszania pojęć, zatracenia sacrum, wywrócenia 
na opak sfer duchowej i cielesnej – nakładają się na obrazy 
przestrzeni zamkniętej o zatartych przez amfibologie granicach. 
Czytelnikowi zostaje narzucony obraz Neapolu jako przestrzeni 
chaosu i miasta moralnie zepsutego. Wizerunek ten daleki jest 
od Campagna felice opisywanej przez Goethego. 

Napotkani na trasie marszruty ludzie przez porównania i me-
tonimie poddani są zabiegowi depersonifikacji oraz animalizacji: 
kobiety są jak foki – „tłuste wielkookie […] / świecące czerwone 
i srebrne” płyną „z wielkimi brzuchami / […] czarne jedwabne 
rozdęte”, stoją jak „balony na uwięzi”, karlica ma buzię jak 
rajskie jabłuszko, portowa prostytutka została nazwana przy po-
mocy metonimii „mewką”, kobieta z małymi (a nie „dziećmi”, 
co nadawałoby jej ludzkie oblicze) śpi na stopniach świątyni, 
pozbawione duszy ciała chodzą jak automaty. Patrzący, który 
narzuca czytelnikowi własną sugestywną wizję, podsumowuje 
swoje postrzeganie człowieka: „ciała należą do świata zwierząt”30.

Ludzie sprowadzeni zostają do czynności, które wykonują – 
w relacji z nocnego spaceru jest to kupowanie: „ludzie płacą 
wyciągają ręce / biorą do siatek do gazet”31. Kupują martwe ciała 
zwierząt morskich wystawione na straganie. Wielość gatunków 
i fragmenty ciał układają się w ciąg wyliczeń, tworząc efekt 
hiperboli. O pieniądze „wołają” napisy na ścianach kościoła 
umieszczone nad skarbonkami, których ilość również jest hi-
perbolizowana przez wyliczenie. Obraz świata sprowadza się do 
handlowania, kupczenia, zabijania, konsumpcji mięsa w sensie 
dosłownym i przenośnym, jako aktu erotycznego. Tak widziany 
Neapol niczym szczególnym się nie wyróżnia spośród innych 
miejsc dotkniętych cywilizacją XX wieku, a opisywanych w póź-
niejszych utworach Różewicza. Służy temu również zacieranie 
śladów elementów charakterystycznych dla tego miasta – poza 

29 Ibidem, s. 250. 
30 Ibidem, s. 251.
31 Ibidem, s. 253.
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zatoką i wulkanem – oraz brak nazw – poza nazwą stacji kole-
jowej i hotelu32.

Goethe notował w swoim dzienniku:

Pod przeczystym niebem zdradliwa ziemia. […] Wrzące wody, 
pieczary ziejące siarką, wzgórza ze szlaki opierające się wszelkie-
mu życiu roślinnemu, jałowe, budzące wstręt okolice, a jednak 
potem wiecznie bujna roślinność, wdzierająca się, gdzie tylko się 
da, wznosząca się nad wszystko, co zginęło, otaczająca jeziora 
i strumienie, a co więcej, ustawiająca wspaniały las dębowy na 
ścianach krateru.

Oto więc miotam się między Naturą i Historią. Chciałbym 
myśleć, ale czuję, że mi to nie wychodzi. A tymczasem ci, co 
żyją pełnią życia, nadal żyją sobie beztrosko, czego i ja sobie nie 
odmawiam. Ludzie kulturalni, znający świat i jego obyczaje, ale 
także pamiętający o groźnych przemianach losu, są skłonni do 
refleksji33.

Podobna refleksja kształtuje postrzeganie świata przez podróż-
nego z poematu Różewicza. Dostrzec ją można w opisie czło-
wieka śpiącego przy kawiarnianym stoliku („brzuch z odciętą 
głową / złożoną między ramionami”), opisie ulicznego straganu 
(pryzma owoców wizualizowana jest jako stos głów) oraz w opi-
sie martwych zwierząt i fragmentów ich ciał. Składają się one na 
motyw śmierci obecny również w tytule poematu: Et in Arcadia 
ego34. Ostatnie spojrzenie na Neapol, które zamyka trzecią część 
utworu, jest wyraźnie spojrzeniem z dystansu.

miasto ze wzgórza wstępuje w niebo
w niebie czerwień pompejańska
świeci jak otwarte płuca
nad przeźroczystą zatoką35

Tarasowy układ miasta na stoku wzgórza skojarzony jest 
z wniebowstąpieniem. Kompozycja wizualna przypomina malar-

32 Pomnik bezimiennego bohatera z szablą mógłby być pomnikiem Gari-
baldiego stojącym na placu jego imienia w pobliżu wspomnianej w poemacie 
Stazione Centrale Napoli, a „błogosławiony kościotrup” Świętym Januarym, 
patronem Neapolu, którego czaszka przechowywana jest w złotym relikwia-
rzu w kształcie głowy Świętego.

33 J.W. Goethe: Podróż włoska…, s. 170.
34 Szczegółowo pisze o tym R. Przybylski. Zob. R. Przybylski: Tadeusz

Różewicz: Et in Arcadia ego…, s. 127–169.
35 T. Różewicz: Et in Arcadia ego…, s. 265.
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ską apoteozę. Patos wzmocniony został konstrukcją składniową 
wypowiedzi. Różewicz użył kunsztownej składni okresu reto-
rycznego stosowanego w oracjach. Trzy antykadencje podkreślają 
ruch w górę, ostatni wers – kadencyjny – ukazuje leżącą poniżej 
zatokę. Gloria apoteozy jest jednak złudna, bowiem kontrapunkt 
w tym obrazie stanowi „czerwień pompejańska”, która „świeci 
jak otwarte płuca”. Brzmi to jak memento – przypomnienie 
erupcji Wezuwiusza, śmierci, kataklizmu. U stóp miasta jednak 
„przeźroczysta zatoka” – przejrzysta, transparentna – nie odbija 
grozy czerwieni. W pewien sposób w poetyckim skrócie Róże-
wicz ujął to, o czym pisał Goethe w swoim dzienniku podróży. 
Połączył w obrazie zamykającym poemat okrucieństwo historii 
i obojętność natury.

Neapol Różewicza został pogrzebany pod pesymistyczną 
wizją świata poety, szczątkami wizji raju Goethego oraz figurą 
„Et in Arcadia ego” Guercina. Patrzący – umieszczony w samym 
środku otaczającej go przestrzeni – narzuca sposób postrzegania 
tego miejsca. Ale pod warstwami nakładanych przezeń filtrów, 
jak pod warstwami wulkanicznego popiołu, zauważyć można – 
mimo wszystko – przebijające kontury włoskiego miasta.
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„Otwarte widzisz nagle ogromne ramiona” –
o możliwej lekturze wiersza Jana Lechonia 
w kontekście przedstawień Rio de Janeiro 

w piśmiennictwie polskim

Wiersz Rio de Janeiro Jana Lechonia, po raz pierwszy opubli-
kowany w nowojorskim „Tygodniowym Przeglądzie Literackim 
Koła Pisarzy z Polski” w 1942 roku (w numerze 4 z 22 stycznia), 
jest, jak wiadomo, jedynym poetyckim śladem pobytu pisarza 
w Brazylii i w – do 1960 roku – jej stolicy. Rzadko pamiętany sto-
sunkowo krótki okres, jeżeli zważyć długość etapu zaoceanicznej 
emigracji w biografii poety, zamykający się między 4 sierpnia 
1940 a 30 lipca roku następnego, jest dziś w szczegółach znany1, 
choć niepozbawiony dozy zagadkowości za sprawą osobistej 
notatki w dzienniku: 

Ciągle powracająca myśl o Rio de Janeiro, o uczuciu, które gdy-
bym mógł je zatrzymać, dałoby mi spokój zmysłów prawie rów-
noznaczny ze szczęściem. Zrobiłem wszystko, aby tego uczucia 
nie zgubić. I wszystko na nic. „Tapete verde”, Atlantyk wszystko 
rozdzielił na zawsze2. 

1 Zob. B. Dorosz: Pierwszy rok odysei Jana Lechonia. „Przegląd Polski. Ty-
godniowy dodatek literacko-społeczny »Nowego Dziennika«” z 2 VI 2000, 
s. 10–11; Eadem: Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce,
Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działal-
ności 1939–1969. Warszawa 2013, s. 143–180.

2 J. Lechoń: Dziennik. T. 1: 30 sierpnia 1949–31 grudnia 1950. Warszawa 
1992, s. 274 [wpis z 20.04.1950].
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Sam liryk Lechonia nie wyjaśnia niewypowiedzianego. Mało 
efektowny, skromny rozmiarami wiersz można rozumieć konwen-
cjonalnie jako konsolacyjne wyznanie wygnańca w egzotycznej 
scenerii autentycznej miejscowości na drugiej półkuli. Związek 
poetyckiej wypowiedzi z życiorysem poety staje się wówczas aż 
nadto czytelny:

Natura jako słońce stanęła w zenicie,
Ziemia, niebo i morze razem wznoszą pean.
Jak dywan srebrnej piany, błyszczący w błękicie,
Rozwija się i zwija przepyszny ocean.
Pośród kwiatów jak drzewa i ptaków jak kwiaty
Zapachów tajemniczych tren płynie bogaty,
W powietrzu różnobarwnych rój zawisł motyli.
Więc wzrok swój utęskniony podnosisz do góry
I wszystko, coś przecierpiał, zapomnisz w tej chwili.
A wieczór, kiedy zmroku zapada zasłona,
Otwarte widzisz nagle ogromne ramiona,
Co z nieba błogosławią smugami srebrnemi
Tę ziemię czarodziejską, jak ogród zaklęty,
To miasto fantastyczne i błędne okręty,
Co wiozą smutnych ludzi, wygnanych z swej ziemi3. 

Wyłaniający się stąd portret Rio de Janeiro zyskuje jednak na 
znaczeniu – zestawiony z innymi poprzedzającymi go teksto-
wymi przedstawieniami miasta. Taką lekturę wiersza chciałabym 
zaproponować w swoim artykule.

***

Zanim Lechoń w lirycznej formie odniósł się do własnego 
doświadczenia pobytu w Rio de Janeiro, polskie piśmiennictwo 
wskutek wielokrotności powtórzeń zdążyło już utrwalić wizeru-
nek tego miasta i uczynić je rozpoznawalnym znakiem zaocea-
nicznej, południowoamerykańskiej i brazylijskiej rzeczywistości. 
Zdołało również z ową konkretną geograficzną przestrzenią 
bez trudu odnajdywaną na dostępnych mapach związać okre-
ślony zespół sensów i obrazów. Najbliższy kontekst stanowiły 
przy tym faktycznie odbywane, realne, nie zaś imaginacyjne 
podróże, podejmowane z różnych przyczyn, w zróżnicowanych 

3 J. Lechoń: Rio de Janeiro. W: Idem: Poezje. Oprac. R. Loth. Wrocław 
[i in.] 1990, s. 178–179.
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okolicznościach, często dramatycznych, i z nastawieniem na 
osiągnięcie rozmaitych celów. Podstawowym katalizatorem teks-
totwórczej aktywności była trwająca – na masową skalę od lat 
dziewięćdziesiątych XIX wieku – emigracja zamorska, głównie 
chłopska. Towarzyszyła jej wzmożona działalność informacyjno- 
-sprawozdawcza, misje publiczne podtrzymujące relacje z kry-
stalizującą się Polonią, ekspedycje naukowe i badawcze oraz – 
zawsze w nieco mniejszym nasileniu – wyjazdy krajoznawcze 
(dyktowane indywidualną potrzebą poznania odległego zakątka 
świata) z reguły o posmaku awantury4. 

Widziane przez pryzmat dokumentarnego i literackiego zapisu, 
„młode i urocze”5 Rio de Janeiro nigdy i nikogo nie zostawia 
obojętnym. Swą wielkością, rozmachem, zmiennością na ogół 
nie rozczarowuje – nawet tego przybysza, który spodziewa się 
wiele po wówczas największym mieście Ameryki Południowej:

Rio de Janeiro, liczące 800.000 mieszkańców, bardzo rozległe 
i rozrzucone na przestrzeni tak wielkiej […], robiło wrażenie 
skromnego grodu. […] poznawszy je lepiej, zmieniłem zdanie 
o nim6.

Przyjezdnym Europejczykom nadbrzeżna stara dzielnica 
tłoczna od domostw i ludzi przywodzi na myśl dawne cen-
tra włoskich miast, z nią o uwagę rywalizuje zadbana część 
nowożytna – z willami, pałacami, urzędami na stoku tutej-
szego płaskowzgórza. Tradycyjna niska zabudowa przylega do 
przerastających ją nowoczesnych komfortowych budynków 
i (z czasem) drapaczy chmur, a ciasne i wąskie zaułki obok 
szerokich, wysadzanych drzewami nadmorskich alei uderzają 
przechodnia raz gwarem i ruchem, innym zaś razem – ciszą7. 

4 Zob. K. Groniowski: Polska emigracja zarobkowa w Brazylii 1871–1914. 
Wrocław 1972; M. Paradowska: Podróżnicy i emigranci. Szkice z dziejów pol-
skiego wychodźstwa w Ameryce Południowej. Warszawa 1984. Por. A. Mocyk: 
Piekło czy raj? Obraz Brazylii w piśmiennictwie polskim w latach 1864–1939. 
Kraków 2005. 

5 A. Zarychta: Wśród polskich conquistadorów (plemię zdobywców). Wraże-
nia i przygody z podróży po południowej Brazylii. Warszawa [1926], s. 34.

6 S. Kłobukowski: Wycieczka do Parany (stanu Rzeczypospolitej Brazylii). 
Dziennik podróży. Lwów 1909, s. 47, 50. Por. A. Słonimski: Pod zwrotnikami. 
Dziennik okrętowy. Warszawa 1925, s. 35–70, 114–122.

7 Zob. Z. Morawski: Listy z podróży do Ameryki Południowej. Kraków 
1886, s. 29–30, 32; Por. J. Siemiradzki: Szlakiem wychodźców. Wspomnienia 
z podróży po Brazylii. T. 1. Przedm. J. Okołowicz. Warszawa 1900, s. 58; 
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Z kolei w rozciągniętym na kilkanaście kilometrów porcie 
„setki okrętów, parowców, żaglowców, łodzi, szkutrów, barek, 
motorówek i innych narzędzi nawigacyjnych”8 przypominają 
niektórym o gospodarczym znaczeniu ówczesnej stolicy Brazylii. 
Niemalże każdy za to docenia „widok niezmierzonego oceanu 
i gór, ginących w błękicie odległego horyzontu”9. W topografii 
metropolii wyróżniają się jeszcze przecinające ją reprezenta-
cyjne: Rua do Ouvidor, ożywiony pieszy trakt ze zbytkownymi 
wystawami sklepowymi, kawiarniami, konsulatami i biurami 
handlowymi10, oraz podobna charakterem Avenida Barao Rio 
Branco, „serce i mózg Rio de Janeiro”11, chociaż spragniony 
ochłody i ucieczki od miejskiego bruku turysta zapamięta ra-
czej rytm pieniącego się oceanu, kąpiel morską i złote plaże12, 
mimo że nie one są najważniejszym atrybutem miasta. Nad 
wszystkim bowiem, nad całością, prawdziwie symbolicznie 
dominują dwie granitowe góry, słynne kształtami i wielokrot-
nie opisywane, wznoszące się u wejścia do zatoki „jedyne na 
świecie sylwetki”13 Pão de Açúcar (Głowy Cukru) i Corcovado 
(Garbusa) – dopiero w 1931 roku zwieńczonego pomnikiem 
Chrystusa Zbawiciela, odtąd przykuwającym wzrok w miejsco-
wej panoramie14. 

S. Kłobukowski: Wycieczka do Parany…, s. 46, 50; A. Zarychta: Wśród pol-
skich conquistadorów…, s. 33–34; J. Krzewiński: Za ocean bez pieniędzy. War-
szawa [1928], s. 43; J. Makarczyk: Nowa Brazylia. Dżungla – osiedla – ludzie. 
Przedm. A. Świętochowski. Warszawa 1929, s. 19; I. Posadzy: Drogą pielgrzy-
mów. Wrażenia z objazdu kolonij polskich w Południowej Ameryce. Potulice 
1934, s. 24–25; B. Pawłowicz: W słońcu dalekiego Południa. Szkice z podróży. 
Warszawa 1937, s. 83–85.

 8 J. Krzewiński: Za ocean bez pieniędzy…, s. 43–44.
 9 A. Zarychta: Wśród polskich conquistadorów…, s. 46. Por. M.B. Lepecki: 

W krainie jaguarów. Przygody oficera polskiego w dżunglach i stepach Brazylii. 
Warszawa [1924], s. 139.

10 Zob. Z. Morawski: Listy z podróży…, s. 30. Por. J. Siemiradzki: Szlakiem 
wychodźców…, s. 57–58.

11 B. Pawłowicz: W słońcu dalekiego Południa…, s. 85. Por. J. Makarczyk: 
Nowa Brazylia…, s. 27–28.

12 Zob. A. Zarychta: Wśród polskich conquistadorów…, s. 24–25. Por. I. Po-
sadzy: Drogą pielgrzymów…, s. 26; K. Wrzos: Yerba mate. Warszawa 1937, 
s. 183–186.

13 B. Pawłowicz: W słońcu dalekiego Południa…, s. 84.
14 Zob. N. Cieszyński: W cieniu palm i piniorów. Z podróży do Włoch i Po-

łudniowej Ameryki. Wspomnienia i studia. Potulice 1935, s. 149. Por. B. Pa-
włowicz: W słońcu dalekiego Południa…, s. 77–78. To na Corcovado (wedle 
brazylijskiej legendy) Szatan miał przywieść Chrystusa, by ze szczytu kusić go 
wszystkimi królestwami świata. Zob. I. Posadzy: Drogą pielgrzymów…, s. 33. 
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Moment przybycia do Rio (również na tle innych ważnych 
punktów długotrwałej transoceanicznej eskapady) zawsze jest 
zatem znaczący – zazwyczaj do tego stopnia, iż zmusza do 
zmiany języka, skłania do niczym niekrępowanego użycia nie-
wyszukanych, lecz wyrazistych środków wyrazu, zdolnych (być 
może) jako jedyne sprostać spotęgowaniu wrażeń, jakiemu ulega 
tu podróżujący. Dlatego nie dziwi deklaracja, że aby opowiedzieć 
o Rio, „trzeba by przygotować cały furgon nieużywanych dotąd 
superlatywów, bo zwykłe chyba tym razem nie wystarczą”15. 

W praktyce pisarskiej owo poszukiwanie adekwatnych wer-
balnych ekwiwalentów odkrywanej rzeczywistości wyjątkowego 
miasta oraz łączących się z nią przeżyć podróżników (czasem 
sygnalizowane wprost, jak w przykładzie wcześniej przytoczo-
nym) wiąże się z nieuniknionym hiperbolizowaniem doświad-
czania miejscowej przestrzeni:

A wreszcie, górując nad całym otoczeniem, ciągną się wzdłuż 
i w poprzek […] dwie długie aleje najwyższych palm królewskich, 
jakie znają na świecie. Nic wspanialszego nad te dwa wyniosłe 
rzędy. Jest w nich jakiś dziwny, niewysłowiony majestat […], że 
i człowiek korzy się przed nimi. […] tu wszystko wielkie, jasne, 
podniosłe, a palmy najwyżej ku niebu strzelające zdają się tam 
w górze potężne słońce pochwalnym wielbić hymnem16.

Typowe w tych okolicznościach sięganie po przesadnię i patos 
(aż po wprowadzenie realnego miejsca, ale też kontemplującego je 
obserwatora w sferę sacrum) oraz nagromadzenie nieobojętnych 
emocjonalnie epitetów i wyliczeń podkreślają niecodzienność 
sytuacji, rozmiar zjawiska czy intensywność doznania. Niezrów-
nane, wspaniałe, olśniewające, olbrzymie, cudowne i bajeczne 
bywa więc Rio postrzegane w całości, jak i w swych fragmentach, 
bywa również – nieco infantylnie – śliczne i wesołe17. Zauważalna 
przesada zyskuje uzasadnienie – w powszechności podzielanego 
wrażenia estetycznego, jakiego dostarcza miejscowy krajobraz: 
„[…] okrzyk podziwienia podniósł się na całym statku. Bo też 
wszyscy podróżni, nawet znający Neapol i Bosfor, zgadzali się na 
to, że Rio pięknością wszystko przewyższa”18. 

15 Z. Morawski: Listy z podróży…, s. 27. 
16 Ibidem, s. 32. Por. A. Zarychta: Wśród polskich conquistadorów…, s. 33.
17 Zob. Z. Morawski: Listy z podróży…, s. 27–30. Por. J. Krzewiński: Za 

ocean bez pieniędzy…, s. 43–49.
18 Z. Morawski: Listy z podróży…, s. 27.
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Skoncentrowanie na zewnętrznym, czysto materialnym aspek-
cie rzeczywistości oraz wrażeniach rodzących się w pierwszym 
z nią zetknięciu, mające często źródło w faktycznej niemożności 
uchwycenia istoty lokalnego życia i kultury, powoduje, iż prze-
waża ujęcie sensualne, silnie zsubiektywizowane, pozbawione 
umiaru.

W obszernych opisach, wypełniających nie tylko relacje z po-
dróży, dominują elementy wizualne. Rio ma do zaoferowania 
niespotykaną gdzie indziej grę kolorów, przechadzka po tym 
mieście to prawdziwy „voyage au pays des couleurs”19. Feeria barw 
właściwa naturze (złocista zieloność lądu odbija od lazurowego 
błękitu wody oraz nieba) ogarnia i siedziby ludzkie, i samych 
mieszkańców – by dodatkowo „lśnić się i błyszczeć w […] ogni-
stych promieniach słońca”20. Miasto (z czasem) dodatkowo ośle-
pia blaskiem elektrycznych neonów i reklam21. Barwy, kształty 
i światło, odgrywając pierwszorzędną rolę, przydają konkretowi 
malarskości, zwłaszcza że rzeźba terenu (stopniowo wznoszącego 
się względem poziomu wybrzeża) ułatwia poszerzenie perspek-
tywy i objęcie okiem wycinka pejzażu jako kompozycji z bliż-
szym i dalszym planem: 

Jeżeli już w Pernambuco przybywającego z Europy niezwy-
kła gra kolorów uderza, to tu się to wrażenie jeszcze potęguje. 
[…] Każdy dom inaczej pomalowany, a nigdzie obok siebie tej 
samej farby nie znajdzie. A prócz tego jeszcze na każdym dom- 
ku z osobna polichromia najbogatsza, jaką wymyślić można. 
I tak, na przykład, pod czerwonym dachem będą zielone ścia-
ny, brązowe odrzwia, żółte lub niebieskie gzymsy i białe żaluzje; 
a obok mieszkania zwykle mały ogródek, gdzie znów kwiaty naj-
rozmaitszej barwy, niby wielkim, żywym bukietem okalają do-
mek. Cery i stroje przechodniów dopełniają tę różnobarwność, 
która by w naszym szarym świetle północnym może raziła oko, 
ale która tu w tych promieniach pozłacającego wszystko słońca 
tropików w jaskrawą, ale niezmiernie wesołą i prawdziwie har-
monijną zlewa się całość. Rzeczywiście ma się wrażenie, że te ko-
lory tu są u siebie, że tu im należne miejsce, tu ich ojczyzna. Co 
chwila na zakrętach ulic prześliczne widoki otwierają się przed 
oczyma. Tu widać część zatoki lub jaki szczyt wyniosły okalają-

19 Ibidem, s. 29.
20 Ibidem, s. 32.
21 Zob. M.B. Lepecki: W krainie jaguarów…, s. 136. Por. A. Słonimski: 

Karnawał w Rio. W: Idem: Z dalekiej podróży. Poezje. Warszawa 1926, s. 21;
I. Posadzy: Drogą pielgrzymów…, s. 24.
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cych ją wyżyn, tam we wnętrze miasta wciska się wysokie wzgó-
rze, całe pokryte zielonością, wśród której jak gniazda jaskół-
cze na stromej skale pną się coraz wyżej i wyżej kościoły, wille 
i domki22.

Efekt wywierany zmiennością mieniących się jak w kalejdo-
skopie krajobrazów wzmacniają szczególnie zapachy:

Liczne stawy, nieraz wielkie jak jeziora, na nich wyspy, wyłania-
jące się z błękitów wód jak bukiety, palące się w podzwrotniko-
wym słońcu tysiącem kolorów, upstrzone bajecznymi kwiatami, 
o jakich nigdy nie słyszałem, dają oku coraz to nowy, zachwyca-
jący widok.

Dokoła pachną magnolie tak upojnie, że doprowadza to do 
migreny, gdy się tam dłużej pozostaje. Wystarczy jednak stam-
tąd zaraz, gdzie jest królestwo tych odurzających kwiatów, udać 
się do lasu eukaliptusów, a orzeźwiająca, balsamiczna woń tych 
olbrzymów wnet leczy chwilową niedyspozycję23. 

Uzależniają również smaki24, oszałamiają dźwięki. Rio tętni 
muzyką, głośnymi rozmowami, hukiem fajerwerków, odpalanych 
za dnia i przy każdej okazji („Nieba przejrzysty ametyst / Rzym-
skie strzaskały świece”25). Daje także doświadczyć rzekomej ciszy 
skwarnego południa – z „poświstem małych ptaszków i przecią-
głym, jednostajnym koncertem świerszczów, który by zagłuszył 
całą orkiestrę ich europejskich braci”26, pod wieczór zaś ożywia 
się ruchem ulicznym przypominającym Paryż27. Z miejskim 
zgiełkiem koresponduje ledwie zauważany oceaniczny przybój. 
Odurzenie bodźcami, ich nadmiarem wzmagają jeszcze parność 
i upały, dokuczliwe w nocy, nieznośne – w środku dnia28. „Noc 
nakłada gorący bawełniany sweter / Na dnia spocone ciało”29, 
powiada poeta. Żywe w liryce dwudziestolecia marzenie o „Bar-

22 Z. Morawski: Listy z podróży…, s. 29–30.
23 J. Krzewiński: Za ocean bez pieniędzy…, s. 49–50.
24 Zob. A. Słonimski: Pod zwrotnikami…, s. 49–60 i 64.
25 A. Słonimski: Karnawał w Rio…, s. 21. Por. Z. Morawski: Listy z podró-

ży…, s. 28.
26 Z. Morawski: Listy z podróży…, s. 32.
27 Zob. M.B. Lepecki: W krainie jaguarów…, s. 136; J. Krzewiński: Za ocean 

bez pieniędzy…, s. 50. 
28 Zob. na przykład A. Zarychta: Wśród polskich conquistadorów…, s. 39, 

44–45; B. Pawłowicz: W słońcu dalekiego Południa…, s. 82.
29 A. Słonimski: Rio de Janeiro. W: Idem: Z dalekiej podróży…, s. 15.
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wistanie kolorów, woni i smaków”30 ucieleśnia właśnie Rio – 
przez Juliana Tuwima nieprzypadkowo przezwane „Rio Barw” 
i „Colorio”31. 

Wynikające stąd zmysłowe pobudzenie zarówno dynamiką 
życia „słonecznego miasta”32, jak i jego klimatem (tym przy-
rodniczym, ale też kulturowym – z rzadka i raczej subtelnie 
insynuowanym: „Panowie! – wykrzyknął metys – / Księżyc ma 
usta kobiece”33) pociąga za sobą zróżnicowane reakcje: radosne 
urzeczenie na granicy rozsądku („od samego rana tułaliśmy się 
po uroczym mieście, zlewani obficie potem, zachwyceni tym, 
cośmy widzieli”34), upojenie („Wszyscy, którzy jesteście sprag-
nieni / Przyjdźcie do mnie na Kaszas [!]”35), przezwyciężalną 
pokusę ucieczki („Ach, z tej patelni, gdzie się czarne mięso 
smaży, / Z obłąkanego miasta jak najdalej iść mi / Może znajdę 
ochłodę na cienistej plaży”36) albo przeciwnie – wręcz ulgę 
(„Rok temu w Rio beztroskie były karnawały, / Biegliśmy przez 
ogrody i asfalty gładkie, / Świat lat dwudziestu pięciu zamykał 
się cały / Między morzem i palmą, jak machnięcie czapki”37). 
Zniewalające, wymuszające zainteresowanie – Rio samo w sobie 
skutecznie izoluje, pozwala, choćby na czas jakiś, zobojętnieć na 
to, co odległe, i na to, co problematyczne: „Murzyn mydlący 
asfalt kauczukową szczotką / Roztopił się w kałużę słodkiej 
czekolady”38. Sprawia także, iż pod natłokiem doznań: nowych, 
świeżych, mocnych, ustępują najbardziej nawet świadomie pod-
jęte i racjonalne cele podróży:

Ogólne wrażenie tych widoków przygnębia swą wielkością i roz-
ległością, a zarazem podnieca wyobraźnię i skrzydeł jej dodaje 

30 A. Słonimski: Pod zwrotnikami…, s. 7. Por. A. Wat: Namopańik Barwi-
stanu. W: Idem: Wybór wierszy. Oprac. A. Dziadek. Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 2008, s. 62 [pierwodr. 1921]; J. Tuwim: W Barwistanie. W: Idem: Poezje 
wybrane. Warszawa 1977, s. 78–80 [pierwodr. 1923]; Idem: Kwiaty polskie. 
Warszawa 1983, s. 42, 232 [powst. 1940–1944].

31 Zob. J. Tuwim: Kwiaty polskie…, s. 232.
32 A. Zarychta: Wśród polskich conquistadorów…, s. 17.
33 A. Słonimski: Karnawał w Rio…, s. 21. Por. K. Wrzos: Yerba mate…,

s. 187–191.
34 J. Krzewiński: Za ocean bez pieniędzy…, s. 50.
35 A. Słonimski: Karnawał w Rio…, s. 21.
36 A. Słonimski: Rio de Janeiro…, s. 15.
37 S. Baliński: O młodości i cieniach. W: Idem: Wieczór na Wschodzie. War-

szawa 1928, s. 54.
38 A. Słonimski: Rio de Janeiro…, s. 15.
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do jakiegoś lotu w nieskończoność. Porywała mnie ochota rozpę-
dzić się do przepaści i skoczyć w nią ze spadochronem39.

Zza nie zawsze, jak widać, stylistycznie udanych zabiegów, 
ujawniających zafascynowanie Rio de Janeiro i narzucających 
odbiorcy ów nacechowany sposób oglądania miejscowego 
świata, przebija przeświadczenie, że właśnie to miasto jest 
kwintesencją egzotyczności. Niejednoznaczność (jakby tylko 
tu wyzwalających się) odruchów i uczuć zdają się uwydatniać 
obrazy lokalnych zabaw. „Bale maskowe, tańce, pochody, spa-
cery automobilowe, reklamy maskaradowe”40, pośród których 
odnajduje się carioca, ekscytują, ale też męczą przybyszów, 
„refleksyjny człowiek Północy […] próżno wysila się i udaje: 
on się nie bawi”41, obezwładniony „złocisto-purpurowym od 
pożogi słońca i południowej krwi”42 karnawałem. Lecz zna-
miennie ten ostatni wspomina się rzadziej, niż można by się 
spodziewać, jakby „miasto kontrastów”43 ze swą różnorodnością 
na co dzień do cna zaspokajało potrzebę inności, łatwą do 
wyrażenia na przykład spiętrzeniem antytez i nieoczywistych 
zestawień:

Rio de Janeiro, jak i cała Brazylia, pełne jest dziwacznych przeci-
wieństw. Wspaniały, wiecznie groźny ocean sąsiaduje z zaciszny-
mi uliczkami, do których ciągły huk fal nie dochodzi, odbity od 
stromych zboczy granitowych.

Goły, złocisty piasek plaży, ciągnących się kilometrami, i tuż 
zaraz ogrody, gdzie orgia barw, kształtów i kolorów roślinnych 
zdaje się śpiewać jeden ogromny psalm ku czci słońca, deszczu 
i powietrza.

Brzeg płaski, jak dywan przymilny, i zębata pogruchotana fa-
leza, nad którą sterczy na kilkaset metrów w górę czub niedo-
stępnej góry. 

Ogromne awenidy, zatłoczone tramwajami, tłumem aut i lu-
dzi, a niedaleko cichutkie zaułki, po których rzadko przejdzie 
przechodzień i gdzie co wieczór widać pod otwartymi żaluzjami 
zadarte do góry głowy wzdychających „namorados”.

39 S. Kłobukowski: Wycieczka do Parany…, s. 64.
40 A. Zarychta: Wśród polskich conquistadorów…, s. 35.
41 J. Ostrowski: Ziemia Świętego Krzyża (Brazylia) ze 100 ilustracjami. War-

szawa 1929, s. 34.
42 A. Zarychta: Wśród polskich conquistadorów…, s. 38. Por. A. Słonimski: 

Pod zwrotnikami…, s. 115–118; Idem: Rio de Janeiro…, s. 15.
43 B. Pawłowicz: W słońcu dalekiego Południa…, s. 76.
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Błyszczące, jak wstęgi zwierciadlane, ulice dzielnic nadmor-
skich i brudny gwar zakamarków portowych.

Świetne wystawy sklepowe obok nędznych kramików. 
Kostiumy najwykwintniejsze obok łachmanów, ledwo okrywa-

jących śniadą skórę robotników.
A wszystko to ozłocone słońcem, stającym co dnia prawie 

w zenicie44. 

Przypisywane miejscu: niezwykłość, odrębność, reprezen-
tatywność postrzeganych fenomenów czynią z wizyty w Rio 
wydarzenie szczególne: „Ten kraj posiada złośliwy talent kon-
centrowania rzeczy pięknych w pewnych miejscach kosztem nu-
żącej jednostajności innych terenów. Tak jest z Rio de Janeiro”45. 
Skondensowanie zjawisk i detali łudząco przy tym podpowiada, 
iż miasto wystarcza przynajmniej za Brazylię: „Gdy przyjdzie 
jedna chwila, lotna, wibrująca, / Nozdrzami chłonę w siebie cały 
kraj jak eter”46.

Tekstowe przedstawienia brazylijskiej metropolii dążą zarazem 
do odsłonięcia specyfiki miasta (tropionej przez podróżujących 
ze względu na nich samych lub/i przyszłych czytelników). 

Skupionemu na niej obserwatorowi już kilka dni spędzonych 
w Rio pozwala się przekonać o wielości publicznych i prywat-
nych instytucji, o ogromie miejscowego ruchu handlowego, 
przemysłowego i politycznego, o szybkiej i rozwiniętej komu-
nikacji z siecią linii tramwajowych (elektrycznych i konnych) 
wiodących od śródmieścia do najodleglejszych dzielnic47, 
wreszcie – o imponującym stanie wodociągów rozprowadzają-
cych krystalicznie czystą wodę. „Pierwszorzędna stolica”48 (jak 
bez ironii się o niej mówi) jest także niepodobnym do innych 
„zlepkiem różnorodnych przedmieść, miast i miasteczek: więcej 
różniących się i oddalonych od siebie niż Nalewki, Stare Miasto, 
Praga, Aleje Ujazdowskie i ulica Marszałkowska w Warszawie”49, 
który obejmuje „przedmieścia portowo-handlowe, wielkie osady 
fabryczne o szerokich i zaniedbanych ulicach, zacisza górskie 
o wspaniałych hotelach, przypominające wielkie uzdrowiska 

44 A. Zarychta: Wśród polskich conquistadorów…, s. 33–34.
45 Z. Uniłowski: Żyto w dżungli. W: Idem: Żyto w dżungli; Pamiętnik morski; 

Reportaże. Wybór i posł. B. Faron. Kraków 1981, s. 239 [pierwodr. 1936].
46 A. Słonimski: Rio de Janeiro…, s. 15.
47 Zob. na przykład J. Siemiradzki: Szlakiem wychodźców…, s. 59–60.
48 S. Kłobukowski: Wycieczka do Parany…, s. 52.
49 Ibidem, s. 51.
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i miasta kąpielowe alpejskie, a zwłaszcza całe olbrzymie dzielnice 
ulic […] położonych pod górami lub nad wodą”50. 

W tak sygnalizowanym ładzie, zorganizowanym w gruncie 
rzeczy nowocześnie, podróżnicy widzą jeszcze jedną prawid-
łowość. Planowo postępująca urbanizacja i industrializacja 
wybrzeża51, a także podporządkowanie natury wymogom miej-
skiej egzystencji przynoszą nieoczekiwany (znów zaskakujący 
przybysza) rezultat. Chociaż granica wciąż się przesuwa, to, 
co ludzkie, i to, co nietknięte ręką człowieka, ma pozostawać 
w harmonii. Przyroda naturalnie otacza ludzkie siedziby, współ-
czesne konstrukcje wpisują się w dziki krajobraz, mieszają się 
zapachy benzyny, asfaltu i morza52. Symbolem owego złączenia 
okazuje się niezapomniana, jeśli dochodzi do skutku, wyprawa 
kolejką parową na szczyt Corcovado53, odsłaniająca dodatkowo 
rzeczywistą mozaikowość pejzażu: „Z okienka wagonu widać na 
przemiany to zwartą ścianę lasu, zarastającego górę – to znowu 
wspaniałe miasto i port”54. 

Sens podobnych obserwacji leży w skróceniu dystansu, w do-
stępności najbardziej jakby pierwotnej i egzotycznej przyrody: 
„Od czasu do czasu olbrzymia jaszczurka wymknie się z gęstwiny, 
uniesie zdumiony pyszczek i zniknie pomiędzy głazami”55. 
Stolica kraju, jak chcą jej eksploratorzy, stwarza ku temu niepo-
wtarzalną okazję: „Mimo […] ruchu i wyglądu wielkomiejskiego 
można łatwo w obrębie […] kipiącego ogniska kultury doznać 
wrażeń puszczy leśnej”56. Rio jest miastem zieleni, miastem 
ogrodem dzięki wyspom tonącym w tropikalnej roślinności, 
swoim ogrodom publicznym z najważniejszym – botanicznym, 
i subtelności granicy rozdzielającej arboretum i bezładny ostęp:

Po zielonych gazonach z rośliny grubszej i jaśniejszej od naszej 
trawy, a zwanej po hiszpańsku lengua de vaca, rozsiane klomby 
najrozmaitszych drzew tutejszych, a wszystkich prawie kwitną-
cych. Na kwiatach zaś kołyszą się maleńkie, różnobarwne, lśniące 

50 Ibidem.
51 Zob. A. Zarychta: Wśród polskich conquistadorów…, s. 17–19.
52 Zob. ibidem, s. 34. Por. J. Ostrowski: Ziemia Świętego Krzyża…, s. 183; 

B. Pawłowicz: W słońcu dalekiego Południa…, s. 81.
53 Zob. S. Kłobukowski: Wycieczka do Parany…, s. 63–64. Por. J. Siemiradz-

ki: Szlakiem wychodźców…, s. 88; A. Zarychta: Wśród polskich conquistado-
rów…, s. 45–47; I. Posadzy: Drogą pielgrzymów…, s. 29–33.

54 A. Zarychta: Wśród polskich conquistadorów…, s. 46.
55 Ibidem.
56 S. Kłobukowski: Wycieczka do Parany…, s. 52.
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kolibry, sąsiadujące z dwa razy od nich większymi, a innym 
znów kolorem połyskującymi motylami. W głębi […] prawdziwy 
las dziewiczy, już bez dróg i przejścia, z tą niedającą się opisać 
gęstwiną drzew, krzewin, pniaków, lian i roślin, powiązanych, 
splątanych, zrosłych, zbitych w jedną bujną, nieprzebytą masę, 
przez którą się chyba wąż prześliznąć lub zbłąkany promień słoń-
ca przedrzeć zdoła57.

Łączony z otoczeniem urok: pierwotności, naturalności i eg-
zotyczności, staje się podstawą do idealizującej mityzacji Rio, 
a wreszcie – całej Brazylii. „Serce moje zaczęło bić szybciej – dusza 
wstąpiła do raju”58, „Tak musiał wyglądać raj”59, „Niełatwo się 
było z tego raju wyrwać, a czar chwil takich długo w pamięci 
zostanie”60 – deklarują podróżnicy w okolicach zatoki Guana-
bara, szczytu Corcovado i samego Jardim Botânico. Zbiorowa 
wyobraźnia wypiera febryczność klimatu, uciążliwość kwaran-
tanny, złą sławę Wyspy Kwiatów61. W opowieściach o „mieście 
wiekuistej wiosny”62 niełatwe losy większości wychodźców i re-
alne problemy mieszkańców przegrywają z marzeniem o ziem-
skim edenie. Jaskrawe światło słońca i ulicznych lamp zdaje się 
maskować nędzę i niebezpieczeństwa życia:

O, Rio nocy nieruchomych
I brzasków z rozpalonej miedzi,
Przezłacającej się w spiekotę!
Kto cię wymyślił? Kto wybredził?
Chyba ocean swym bełkotem
Wmówił cię brzegom łatwowiernym
I wrzeźbił w ziemię cud bezmierny…
A inni mówią – i uwierzę –
Że to Stworzyciel na spacerze
Pijanym krokiem cię wytańczył,
Gubiąc po drodze palmy, skały,
Murzynów, kwiaty i upały…

57 Z. Morawski: Listy z podróży…, s. 32.
58 S. Kłobukowski: Wycieczka do Parany…, s. 46.
59 J. Krzewiński: Za ocean bez pieniędzy…, s. 50.
60 Z. Morawski: Listy z podróży…, s. 33.
61 Zob. ibidem, s. 28. Por. A. Dygasiński: Listy z Brazylii. Warszawa 1891, 

s. 49–51; J. Siemiradzki: Szlakiem wychodźców…, s. 56, 88–89; S. Kłobukow-
ski: Wycieczka do Parany…, s. 60–62; T. Chrostowski: Parana. Wspomnienia 
z podróży w roku 1914. Poznań 1922, s. 44; J. Krzewiński: Za ocean bez pie-
niędzy…, s. 57–62; K. Wrzos: Yerba mate…, s. 181–182.

62 I. Posadzy: Drogą pielgrzymów…, s. 22.
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Błogosławiona eskapado!
Dziękuję. Muito obrigado
Za Rio i za wiersz wygnańczy63.

„Miasto kontrastów” ustępuje „słonecznemu miastu”: „Kiedy 
Pan Bóg stworzył świat i pełnymi rękoma obsypał go swymi 
dary, wszystkie te piękności i skarby spadły na jeden zakątek. 
Tym szczęśliwym zakątkiem jest […] Rio”64.

***

Rio de Janeiro, jakie wyłania się z wiersza Lechonia, jest takim 
właśnie specjalnie obdarowanym, a może wybranym miejscem. 
Pierwsza myśl o banalności pięknego pejzażu – z celowo wyeks-
ponowaną jego egzotycznością (tu: pociągającą innością, orygi-
nalnością) – okazuje się wieść na manowce, gdy ma się w pamięci 
dotychczasowe analogiczne (i przywołane wcześniej) obrazy. 
Zewnętrzna uroda Rio, jaka narzuca się czytelnikowi w wersach 
otwierających utwór, nie jest bezinteresowna, na niej opiera się 
przecież raz po raz aktualizowana legenda o rajskim mieście. Ten 
idealizujący aspekt opowieści jest u Lechonia podtrzymywany 
tym bardziej, że jego Rio zostaje odarte z miejskości: przemilcza-
nej, nieobecnej albo (jak chce poeta) „fantastycznej”. 

Bujność przyrody przeważa nad wszystkim. Rzecz jasna, owa 
panująca nad resztą (jak słońce) „natura […] w zenicie” mu-
siała zwrócić uwagę Lechonia, lecz i tak w poetyckim skrócie 
zdumiewa koncentracja określeń adekwatnie odnoszących się 
głównie do literackich reprezentacji brazylijskiej metropolii. 
Referencjalność znaków do rzeczywistości pozostaje zasadniczo 
drugorzędna, jako że zastosowane uogólnienie zamiast konkretu 
geograficznego (sygnalizowanego już nazwą w tytule) ewokuje 
po prostu krajobraz nadmorski, nadoceaniczny, gorący. 

Swoiste powtórzenie – w stosunku do utrwalonego w kulturze 
wizerunku Rio – wiąże w jedno żywioły (ziemię, powietrze/
niebo, wodę/morze/ocean), faunę (ptaki, motyle) i florę (drzewa, 
kwiaty). Nie dziwi sensualność budowanego obrazu: mnogość 

63 J. Tuwim: Kwiaty polskie. Warszawa 1983, s. 232. Por. A. Gruszecki: 
W kraju palm i słońca. Kraków [1915], s. 24–27; A. Zarychta: Wśród pol-
skich conquistadorów…, s. 34; J. Makarczyk: Nowa Brazylia…, s. 38–39; B. Pa-
włowicz: W słońcu dalekiego Południa…, s. 85–86; K. Wrzos: Yerba mate…, 
s. 187–191.

64 I. Posadzy: Drogą pielgrzymów…, s. 22.
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kolorów z przewagą czystego błękitu („różnobarwny rój motyli”, 
„ptaki jak kwiaty”), nasycenie światłem, bukiet trudnych do 
rozpoznania zapachów (a więc „tajemniczych”), rytm oceanicz-
nej kipieli czy „dywan srebrnej piany”, sugestywnie oddający 
delikatność, miękkość – przez poprzedników Lechonia kojarzoną 
z plażą. Wyraziste są również podobieństwa stylistyczne. Kon-
trast (pejzaż dzienny i nocny), hiperbola („kwiaty jak drzewa”), 
znaczące epitety (błyszczący, przepyszny, bogaty, fantastyczny) 
służą apologii Rio, a w wierszu Lechonia (za sprawą przywo-
łanego kontekstu) ich funkcja wydaje się czytelniejsza. Poprzez 
wskazane środki uobecnia się dawniejszy tekstowy obraz miasta. 
Przede wszystkim wracają konotowane realia. „Pośród kwiatów 
jak drzewa i ptaków jak kwiaty” nietrudno zobaczyć wegetacyjną 
siłę przyrody Brazylii, kolor ptactwa, a może po prostu kolibra65. 
Oczywisty w tej scenerii pean wprowadza znany skądinąd świą-
teczny dziękczynno-pochwalny nastrój.

Dalsza partia Rio de Janeiro także rozwija jakby nieobce mo-
tywy. Ku górze wzniesiony wzrok tęskniącego człowieka natyka 
się na gest błogosławieństwa „z nieba”. „Otwarte nagle” lub 
niespodzianie zauważone „ogromne ramiona”, jak wolno oddać 
inwersyjny jedenasty wers, stanowią w tekście nieprzypadkową 
pars pro toto, w której Rio, aczkolwiek ledwie uchwytnie, po-
wtórnie się konkretyzuje. Ukryty za nią pomnik zbawiającego 
Chrystusa, widoczny również w nocy dzięki oświetleniu, jest 
punktem orientacyjnym oznaczającym osiągnięcie celu – bez-
piecznej przystani. Figura ocalenia przez swój zagadkowy kształt 
(„srebrne smugi” spływające z otwartych ogromnych ramion) 
staje się też znakiem transcendencji, odpowiedzią na chwilowość 
zapomnienia – wciąż tu możliwego. Spokojna melancholijna 
wzniosłość, jaka cechuje tę scenę i w ogóle wiersz, harmonizuje 
z wysuwającą się na pierwszy plan refleksyjnością. W Lecho-
niowym Rio de Janeiro nie ma już ani tego napięcia, ani tej 
beztroski, jakie dostrzec można było choćby w utworach innych 

65 Zob. na przykład: „Okno mego pokoju w Rio de Janeiro wychodzi-
ło na półdziki ogród i często rankiem budził mnie najbardziej misterny 
cud przyrody – koliber. Ten rozterkotany czar, uosobienie najwdzięczniej-
szej energii – ilekroć wpadał do mego pokoju i mgiełką koloru skrzył się 
pod sufitem – zawsze wprowadzał mnie w stan najczystszego zachwytu. 
Bawił niedługo […], po czym odlatywał rozedrganą smużką do wirują-
cych nad kwiatami towarzyszy” (Z. Uniłowski: Żyto w dżungli…, s. 239). 
O „Rio kolibrów wibrujących” pisał Tuwim (J. Tuwim: Kwiaty polskie…,
s. 232). 
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skamandrytów, pustkę po radosnym podnieceniu wypełniają 
uroczyste smutek i cierpienie. 

Obnaża je expressis verbis nie tylko warstwa powierzchniowa 
omawianego liryku. Lektura pratekstów Rio de Janeiro dokumen-
tuje istnienie i historię66 wyniesionego nad miasto pomnika, do 
roku 1939 z konieczności jednak rzadziej niż innych przedmio-
towych wyróżników brazylijskiej metropolii. Jego wystawienie 
przemienia turystycznie atrakcyjne Corcovado, dotąd zaledwie 
muskane zwyczajną w pejzażu górskim myślą o nieskończoności, 
w rodzaj sanktuarium. Statua materializuje absolutną, zbawczą 
obietnicę, reifikuje Opatrzność, a wizja, oparta na wiedzy o imi-
granckiej przeszłości kraju, rzutowana w przyszłość wybrzmiewa 
profetycznie w stosunku do kolejnych fal wychodźczych:

Majestat, boskość bije z niego. Chrystus zwrócony w stronę mia-
sta i Oceanu. Ręce ma rozkrzyżowane, jakoby chciał wszystkich 
do siebie przygarnąć, co tam u jego stóp żyją i umierają.
[…]
Później, po ukończeniu umieści się wzdłuż pomnika tysiące świa-
tełek, co świecić będą przez całą noc. Okrętom na pełnym morzu 
będzie Chrystus jaśniejący drogowskazem, a ludziom w mieście 
i w dalekiej dolinie przypomnieniem67.

Boska sankcja przyciąga, daje schronienie, bierze w opiekę, 
ale sam gest błogosławienia w obrazach Rio de Janeiro nie jest 
jej właściwy. Na prawach wyjątku spada on na „świat skłócony, 
załgany, straszliwie zarozumiały i śmiesznie mały”68, potem – już 
w liryku Lechonia – autentycznie groźny, ewentualnie w końcu 
bywa znakiem pożegnania69. Rodzi to podejrzenie, iż „ziemia cza-
rodziejska” i „ogród zaklęty”, kontaminujące biblijne i baśniowe 
wyobrażenia o krainie szczęścia i dostatku, tak konsekwentnie 
wpisywane w przedstawienia miasta, są ironicznie podszyte bez-
ładem i konfliktem. Wrażenie dwuznaczności sytuacji wzrasta, 
gdy wziąć pod uwagę jej odrealnienie: „Teraz, tam wysoko, w łu-
nach i kolorowej gęstwie nieba błogosławiący miastu Chrystus 
wygląda efektownie, jak zjawa nieziemska”70. Nierzeczywistość 

66 Zob. I. Posadzy, Drogą pielgrzymów…, s. 32–35.
67 Ibidem, s. 33. Por. J. Tuwim: Kwiaty polskie…, s. 161.
68 B. Pawłowicz: W słońcu dalekiego Południa…, s. 77–78.
69 Zob. N. Cieszyński: W cieniu palm i piniorów…, s. 337. Por. Z. Uniłow-

ski: Pamiętnik morski. W: Idem: Żyto w dżungli; Pamiętnik morski; Reportaże…, 
s. 274 [pierwodr. 1937].

70 Z. Uniłowski: Pamiętnik morski…, s. 274.
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ujęcia w Lechoniowym Rio de Janeiro podkreśla w finale ciąg epi-
tetów – aż po „błędne okręty”, które jak błądzące statki widma71 
płyną ku nieistniejącemu, zaczarowanemu, „fantastycznemu” 
miastu, zatopionemu w srebrzystej poświacie księżyca. 

Droga, jak wszystkich kiedyś statków emigranckich, wiedzie 
„do raju z Gehenny / Przez Lizbonę”72. Lechoniowi „wygnani 
z swej ziemi” powtarzają los uchodzących przed nimi. Podobnie 
porywani, bezwolni, zagubieni73, bez wpływu na kierunek rejsu 
zmierzają w stronę celu nieokreślonego, nierealnego, przypadko-
wego, jeszcze bardziej niż tamci nieświadomi miejsca przezna-
czenia. Wygnańcze perypetie włączone do pointy wiersza nie 
kontrapunktują jednak idealizującej strategii, którą wykorzystuje 
poeta. Jej ironiczna dekonstrukcja przy pozorach naśladowania 
kulturowych wzorców (bądź samej rzeczywistości) następuje 
wcześniej – pod bacznym spojrzeniem obserwatora, ostatecznie 
znacząco odwracającego wzrok od lądu (jakby chciał powiedzieć: 
„Żegnam Rio bez żalu – za ładne, za wiele dobrego na raz”74).

***

Zestawienie odosobnionego w twórczości Lechonia liryku 
z wielością podróżniczych świadectw epoki na oczach poety 
właśnie mijającej odsłania swój głębszy sens. Wskazane repetycje 
dotyczące Rio zdają się przypominać, że wciąż chodzi o to samo 
miasto: wyjątkowe i angażujące emocjonalnie przybysza, co nie 
zmienia faktu, iż pokusa zamknięcia własnej wypowiedzi poety-
ckiej w zaklętym kręgu utrwalonych wyobrażeń jest stopniowo 
odrzucana. Intertekstualnie nawiązujący do stałych elementów 
literackiego obrazu Rio de Janeiro wiersz Lechonia podważa ich 
znaczenie, każe zadać pytanie o trwałość mityzujących miejsce 
jego interpretacji. Rajskie, słoneczne Rio, zaciszne ustronie, jest 
i nie jest jednocześnie, a uznanie symbolicznej straty dopiero 
tłumaczy tęsknotę „ty” lirycznego, przy pierwszej lekturze iden-
tyfikowaną jako imigrancka nostalgia. Przewrotne więc przygnę-
bienie jest znakiem przejmującej erozji kultury i jednostkowego 
doświadczania świata. Wprawdzie powtórzenie nie przynosi 
satysfakcji, ale nie sposób bez niego się obyć.

71 Zob. J. Tuwim: Kwiaty polskie…, s. 51.
72 A. Słonimski: Karnawał w Rio…, s. 22.
73 Zob. K.I. Gałczyński: Emigranci. „Wychodźca” 1929, nr 19, s. 3; 

S. Knauff: O polskich emigrantach. „Wychodźca” 1930, nr 22, s. 14.
74 Z. Uniłowski: Pamiętnik morski…, s. 278.
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„Nagle wyszły Cyganki z zieleni”

I

Druga połowa lat trzydziestych XX stulecia, poeta wybrał 
się na letni spacer do podmiejskiego Lasku Bielańskiego, który 
od ubiegłego wieku pełni funkcje rekreacyjne dla mieszkańców 
Warszawy. Las jest tutaj pozostałością dawnej średniowiecznej 
Puszczy Mazowieckiej. Łączy się z Puszczą Kampinoską, z której 
czasami docierają tu dziki, jelenie, sarny, lisy, zające, a nawet 
łosie. Na stałe w mniej dostępnych ostępach leśnych mieszkają 
kuny, wiewiórki, gniazdują różnego rodzaju ptaki, między innymi 
dzięcioł czarny – symbol Lasku Bielańskiego. Piaszczyste tarasy 
obniżające się w kierunku szerokiej pradoliny Wisły wyglądają tu 
jak czterostopniowe schody o urozmaiconej rzeźbie, pokrytej ro-
ślinnością. Żyzne polodowcowe gliny tarasu bielańskiego porasta 
las grabowo-dębowy. Jego drzewostan stanowią przede wszystkim 
stare dęby szypułkowe, rzadsze bezszypułkowe oraz grab. Jako 
domieszka występuje lipa drobnolistna, klon zwyczajny. W tej 
części lasu, którą tworzą piaszczyste wydłużone pagórki, dużą 
domieszkę drzewostanu stanowią sosny. Wysoka skarpa przecina 
dalej lewobrzeżną Warszawę w kierunku południowo-wschod-
nim, równolegle do koryta rzeki. Usytuowanie w tym miejscu 
obserwatora otwierało szczególnie interesującą perspektywę.

W dole rzeka:
nadzwyczajna;
triumfalna;
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niebieska;
szeroka;
rozłożysta;
odwieczna;
nagrzana;
spławna;
śmiejąca się;
słodkowodna;
wierzbobrzeżna;
domorska;
dla ludzi;
i dla koni;
do picia;
i do kąpieli;
dla łódeczek dziecinnych;
i dla samobójców otyłych;
w brzegów biodrach – 
rybitwom,
kajakom
i żaglom
skłonna…
Wisła?1

Na tarasie nadzalewowym rosną stare dęby i graby z niewiel-
kimi domieszkami innych gatunków. Taras zalewowy porastał 
pierwotnie las jesionowo-wiązowy. W tutejszym drzewostanie 
spotykało się też stare dęby, klony, wiązy szypułkowe, jesiony 
wyniosłe, czarne olsze. W niższych warstwach drzewostan two-
rzyły: dzika jabłoń, grusza, czereśnia, dereń i czeremcha zwy-
czajna. Piaszczyste tarasy, obniżające się w kierunku szerokiej 
pradoliny Wisły, w tym miejscu wyglądały jak czterostopniowe 
schody o urozmaiconej rzeźbie, pokrytej roślinnością. Żyzne 
polodowcowe gliny tarasu bielańskiego porastał las grabowo- 
-dębowy. Na jego drzewostan składały się przede wszystkim 
stare dęby szypułkowe, rzadsze bezszypułkowe oraz graby. Jako 
domieszka występowały lipa drobnolistna, klon zwyczajny. 
W tej części lasu, którą tworzyły piaszczyste wydłużone pagórki, 
drzewostan uzupełniały liczne sosny.

Runo tego siedliska stanowiły zawilce gajowe, wiechliny 
gajowe, perłówki zwisłe i turzyca palczasta. Wczesną wiosną 
budziły się tutaj do życia jeszcze złocie żółte, kokorycze pełne 

1 K.I. Gałczyński: Polowanie z sokołami. W: Idem: Poezje. T. 1. Red. K. Gał-
czyńska, B. Kowalska. Warszawa 1979. s. 358–359.
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i miodunki ćmy, następnie zaś zakwitały konwalijki dwulistne, 
prosownice rozpierzchłe i szczawiki zajęcze. W runie wczesną 
wiosną zakwitał zawilec żółty i ziarnopłon wiosenny, później 
gajowiec żółty i jaskier kosmaty, wilgotne zagłębienia porastała 
gwiazdnica gajowa. Najniższy taras, bagienny i łąkowy, zarósł 
teraz zaroślami. Latem nic tutaj nie kwitnie ze względu na tak 
zwany martwy cień – korony drzew całkowicie odcinają dopływ 
promieni słonecznych.

Od maja do czerwca na wysokich ozdobnych koronach luź-
nych i nieregularnych, w grubych konarach rozwidlających się 
nisko nad ziemią, miododajnych robinii akacjowych pojawiały 
się często motylkowe, białe z żółtą plamką na żagielku, silnie 
pachnące kwiaty. Każdy wewnątrz korony ma dziesięć pręcików, 
z których dziewięć jest zrośniętych, jeden pręcik jest wolny. 
Te wysokie drzewa mają gałązki lśniące i czerwonobrunatne, 
w górnej części bruzdowane, dołem gładkie. Ich nieparzysto 
pierzastozłożone z od siedmiu do dwudziestu jeden listków 
eliptycznych lub jajowatych, o zaokrąglonych końcach liście, 
są na stronie górnej jasnozielone, na spodniej szarozielone. 
Robinie kwitną wśród żywiołowo rozwijających się bujnie 
pokrzyw zwyczajnych, bzu czarnego, glistnika jaskółcze ziele, 
w miejscach ciepłych i suchych zaroślach Lasku Bielańskiego. 
Całe to nieprzebrane bogactwo zieleni drzew, krzewów, 
kwiatów jawiło się oczom odpoczywających i bawiących się 
tutaj ludzi.

Trata-ta-tam, trata-ta-tum:
to idzie zieleń nad głową,
wesoły dobosz, zielony kum
z kapelą komarową;
to idzie zieleń, to maszeruje,
to pałeczkami dobosz żongluje.
To idzie zieleń nad głową.
A te pałeczki to oczywiście
to tylko zieleń, to tylko liście:
kasztan, akacja, brzoza i klon – 
trata-ta-tam, trata-ta-ton!
To idzie zieleń nad głową.
Zielone uszy, zielone wąsy,
puść się, doboszu, puść się w pląsy:
trata-ta-tam, trata-ta-tom,
kołuje klon i dąb.
Błękit, zieleń uszy rozerwie!
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Zieleń, zieleń, ponury werbel.
Trata-ta-tam, trata-ta-tum. 
Lato. Zieleń. I szum2.

II

W kilkusetstronicowych Utworach poetyckich (1937), gro-
madzących blisko siedemdziesiąt wierszy oraz poematy: Pieśń 
o szalonej ulicy, Bal u Salomona i Koniec świata (prawdopodob-
nie „Kwadryga” 1929 nr 2), znalazł się dłuższy, ośmioczęściowy 
utwór, Polowanie z sokołami („Prosto z Mostu: 1937 nr 3). 
Andrzej Cieński nazwał go „niedługim poematem” na temat 
wypoczynku w Lasku Bielańskim, a następnie ocenił, iż – jak 
to u Gałczyńskiego często bywa – niektóre z części tego wier-
sza „nadają się do zapamiętania”, inne do zapomnienia, nie 
wskazał jednak, które ma na myśli3. Zacytował pierwszą strofę, 
rozpoczynającą się wersem: „Nagle wyszły Cyganki z zieleni”. 
Następnie wymienił dalsze części – opis „wędrówki pod drze-
wami i liśćmi”, obraz Wisły, scenę z „fotografami i kucharkami” 
oraz scenę powrotu Cyganek, które też szukają „Polowania 
z sokołami” – zilustrował je krótkimi cytatami z poematu. Na 
końcu zdeklarował, że tajemniczy wyraz „morkosz” oznacza to, 
co chciał Gałczyński4.

Zacytowany fragment ze znanej piosenki o Wiśle – „Słodko 
żyć w tym kraju / nad Wisły brzegami!” / Boże, daj nam wszyst-
kim / chodzić z orderami”5 – opatrzył komentarzem: „I to jest 
jedyna uwaga satyryczna w tym utworze”6. Pozostałe wnioski 
z tej lektury zawierały kilka podobnie prostych wyjaśnień:

Scena z fotografami i kucharkami nie jest dla tej publiczności 
niekorzystna. Po prostu się zgromadzili – a już jak i po co, to 
na razie obojętne. […] Kontrastuje z tym zachowanie porte paro-
le autora, który „tańczy bardzo lekko” i wrzeszczy „Polowaniu 
z sokołami”. […] Uwaga o paniach i panach z inteligencji jest 
najzłośliwsza, więcej: najzłośliwsza, na jaką Gałczyńskiego było 
stać. Przypomnijmy, że utwór ten był wydrukowany w „Prosto 

2 Ibidem, s. 358–359.
3 Zob. A. Cieński: Poezja i minidramat Gałczyńskiego. Interpretacje utwo-

rów. Opole 2004, s. 59.
4 Ibidem, s. 59–60.
5 K.I. Gałczyński: Polowanie z sokołami…, s. 360. 
6 A. Cieński: Poezja i minidramat Gałczyńskiego…, s. 60. 
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z Mostu”, piśmie, które z natury rzeczy nie zachwycało się inte-
ligentami7.

Rozpoznanie tekstu Polowania z sokołami jako „poematu”, 
dokonane zapewne na podstawie powszechnie rozpoznawalnych 
cech gatunkowych, czyli emocjonalnego ogarniania i wyrażania 
skrytych uczuć – warte jest odnotowania8. Z kolei podanie 
w wątpliwość estetycznych właściwości tego groteskowego 
utworu lirycznego pozostaje kwestią gustu, a więc subiektywnych 
dyspozycji poznającego. Być może fragmentaryczna kompozycja 
luźnych epizodów – spojonych wątkiem przeżyć bohatera – nie 
wzbudza upodobania. Zastrzeżenia Cieńskiego nasuwają py-
tanie, dlaczego Gałczyński w Utworach poetyckich nie znalazł 
miejsca dla Ludowej zabawy (1934), którą wydał w Wilnie za 
własne pieniądze, lecz szerszemu gronu publiczności literackiej 
zaprezentował Polowanie z sokołami, przedtem drukowane 
w „Prosto z Mostu”?

Dziś Ludowa zabawa budzi większe zainteresowanie badaczy9; 
podczas gdy Polowanie z sokołami nawet nie weszło do „kanonu 

7 Ibidem.
8 W studiach, Sprawa Gałczyńskiego. Kielce 2011, s. 65–68, nad wyraz kry-

tycznie potraktowałem zaproponowane przez Andrzeja Cieńskiego interpre-
tacje poezji Gałczyńskiego. Uznałem, iż powinny one podlegać stosownym 
wymogom hermeneutyki literaturoznawczej, poddawać się wysokim normom 
„czytania znawców”. Po kilkunastu latach okazało się, że zawarte w Poe-
zji i minidramcie Gałczyńskiego interpretacje zawierają pobudzające sugestie 
i uwagi, na jakie potrafi zdobyć się tylko uczony ekspert, emocjonalnie i my-
ślowo zżyty z dziełem pisarza. Czy wspomniana książka popularnonaukowa 
przestała być kontrowersyjna? Z pewnością nie. Tym większe jej znaczenie 
dla współczesnej gałczyńskologii, tym istotniejsze mogą być przemyślenia jej 
czytelników. W niniejszym artykule przyjmuję za rozstrzygającą – wyprowa-
dzającą nas z genologicznej matni – uwagę, że omawiany utwór to – „niedłu-
gi poemat”, aczkolwiek stwierdzenie, że jego wartość artystyczno-estetyczna 
jest nierówna, budzi pewne wątpliwości. Ponadto dalej podążam tropem 
wzmianki o „znanej piosence o Wiśle”. Z kolei sugestia o bardzo krytycznym 
stosunku Gałczyńskiego do inteligencji, sprowokowana tym, że ów stosunek 
mógł odpowiadać zapotrzebowaniu „Prosto z Mostu” na sceptycyzm wobec 
tej warstwy społecznej, zachęca do gruntowniejszego, ale niemożliwego do 
wyczerpania w tym artykule, sprawdzenia tej tezy.

9 Szerzej i gruntowniej z poematami Gałczyńskiego zaznajamiają monogra-
fie: J. Łukasiewicz: Oko poematu. Wrocław 1991; T. Wilkoń: Poematy Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego. Katowice 2010; A. Kulawik: Poezja to jest złoty 
szerszeń. Rzecz o poematach K.I. Gałczyńskiego. Kraków 2015; J.Z. Lichań-
ski: „Niobe” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Kraków 2015 oraz studia: 
A. Drawicz: Nad rękopisami „Niobe” i „Wielkanocy Jana Sebastiana Bacha”.
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najcelniejszych utworów poetyckich”, za jaki uznaje się Wybór 
poezji Gałczyńskiego w opracowaniu Marty Wyki10. Powie ktoś, 
że Polowanie z sokołami nie jest arcydziełem liryki, i przy okazji 
dowiedzie, iż pominięcie tego minipoematu w pierwszym powo-
jennym wydaniu Wierszy (1946) mogło być wolą Gałczyńskiego, 
który chciał zaprezentować utwory reprezentatywne dla całej 
swojej spuścizny międzywojennej i okupacyjnej.

III

Wśród odpoczywających w lasku warszawiaków przechadzały 
się barwnie ubrane cyganki, widocznie, jak spotkany na ich 
drodze człowiek, także szukające jakiejś nieodległej polany, aby 
schronić się przed letnim upałem. Minęły przechodnia w tanecz-
nym korowodzie i być może – jak zwykło się sądzić – zaczepiły 
z przyjaznym śmiechem, by mu wyjawić jakąś przepowiednię, ale 
jest równie możliwe, że wzbudziły zainteresowanie tylko swoją 
urodą, wesołym nastrojem. Ów nieznajomy (nazwijmy go poetą) 
wówczas musiał ująć je jakimś miłym gestem, wyrazem twarzy, 
kiedy bowiem otoczyły go w wesołych pląsach, między nimi 
wytworzył się jakiś niepostrzeżenie działający fluid wzajemnej 
sympatii, dzięki któremu one zaczęły coś szeptać, przyjaźnie się 
śmiać, powtarzać jakieś słowo, niczym tajemnicze zaklęcie: 

Nagle wyszły Cyganki z zieleni – 
a pierścienie miały gwałtowne:
jakby w nocy podpalił prochownię:
szmaragdy i rubiny. Szmaragdy i rubiny;

„Przegląd Humanistyczny” 1974, nr 6 (105), s. 25–38; L. Ludorowski: O mu-
zyczności „Niobe” Gałczyńskiego. „Przegląd Humanistyczny” 1974, nr 6 (105), 
s. 39–5; E. Kuźma: O intertekstualizmie obiegowym (na przykładzie „Końca 
świata” K.I. Gałczyńskiego). W: Literatura i kultura popularna. T. 2. Red. E. Ka-
czorowska. Wrocław 1992, s. 25–43; M. Urbanowski: Ciemność i pustka? 
(Kilka uwag o „Pieśniach o szalonej ulicy” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie-
go). W: Idem: Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety. Kraków 2007, 
35–51; J.S. Ossowski: Uwagi o wileńskim poemacie katastroficznym „Ludowa 
zabawa”. W: Literatura. Kultura. Pamięć. Red. E. Sidoruk, M.M. Leś. Biały-
stok 2010, s. 385–402; B. Mytych-Forajter, W. Forajter: Ballada o smutnym 
kataryniarzu. O „Zaczarowanej dorożce” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 
W: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945–1989. 
Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Kraków 2011, s. 23–40.

10 K.I. Gałczyński: Wybór poezji. Oprac. M. Wyka. Wydanie VI zmienione. 
Wrocław 2003.
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okrążyły mnie wokół jak zefir;
błysk mnie z owych kamyków oślepił.
Szmaragdy i rubiny. Szmaragdy i rubiny.

Pierścieniami jęły potrząsać,
„Morkosz!” – szeptać a śmiać się, a pląsać.
„Morkosz! Morkosz!” I znikły w zieleni11.

Wesoło pląsające, roześmiane dziewczęta cygańskie, niezwy-
kły blask ich szmaragdowych i rubinowych pierścieni, poecie 
– poszukującemu wytchnienia w samotnej kontemplacji piękna 
przyrody bielańskiego lasku – uświadomiły, że jest szczęśliwy. To 
zadowolenie i radość życia od razu dostrzegły cyganki, a odbity 
w jego oczach błysk szmaragdowych i rubinowych pierścieni 
wskazał im, że jest on człowiekiem zakochanym. Odczytawszy, 
że ten wróżebny znak to „Morkosz”12, zaczęły śmiać się i tań-
czyć, jakby dzieląc się swą radością z owym zakochanym.

Człowiek zakochany, który uzasadnia swoje szczęście powtarza-
nym, niczym wróżebne zaklęcie, słowem „miłość” („Morkosz”), 
żyje jakby w stanie euforii, zaczyna marzyć na jawie. Jego wy-
obraźnia maluje wówczas obrazy świata, pozwala spełnić ukryte 
pragnienia i – choć na krótką chwilę – przesłania rzeczywistość, 
daje zadowolenie z życia, jakby mówił do siebie: „jestem zako-
chany, a nie zdawałem sobie z tego sprawy”. Być mogło i tak, że 
to blask cygańskich rubinów i szmaragdów sprawił, że spotkany 
na polanie w Lasku Bielańskim poeta zaczął przeżywać szczęście 
idealne – miłość. Błękit letniego nieba, zieleń drzew nad jego 
głową, szum liści, zapach powoju, brzęczenie pszczół – słowem: 
cały świat natury – wprawiły go w stan radości i zadowolenia 
z życia. 

Południe. Pojawiają się pszczoły.
Powój mocniej zapachniał na usypisku.
Obłoki szczęśliwe jak woły
po mych kędziorach błądzą jak po pastwisku.
Morkosz. Morkosz. Ani jednej chmurki.
Leżę. Morkosz. Tańcują pagórki13.

11 K.I. Gałczyński: Polowanie z sokołami…, s. 358. 
12 J. Ficowski: Morkosz czyli Cygańska przygoda Konstantego Ildefonsa. War-

szawa 1983. 
13 K.I. Gałczyński: Polowanie z sokołami…, s. 359.
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IV

Dalsze rozszyfrowywanie poetyckiego kodu Polowania 
z sokołami, oparte na potrzebie odkrycia głębszych znaczeń, 
sprowadza się do uwzględnienia w interpretacji tego minipoe-
matu kontekstu sytuacyjnego, związanego z drukiem w „Prosto 
z Mostu”. Gałczyński miał wtedy za sobą dwuletnią współpracę 
z prawicowym tygodnikiem Stanisława Piaseckiego, datującą się 
od wiosny 1935 roku, od kiedy zamieścił kilka tekstów krytycz-
nych dla obozu rządowego, między innymi 14 Grüssen aus Polen 
(nr 21), Tatuś (nr 47). W wierszu Audycja dla inteligencji (1935, 
nr 17), który powstał na dwa tygodnie przed dziesiątą rocznicą 
zamachu stanu Józefa Piłsudskiego, liryczny narrator zaklinał: 
„Inteligencie, zamknij drzwi, / w mieszkaniu szukaj mysich jam, 
/ chcesz bić się z chamem, to bądź cham”. Owa niewybredna 
aluzja do „chama” dotyczyła tych uczestników życia społeczno- 
-politycznego, a zwłaszcza literatów, którzy reprezentowali 
stołeczne elity propiłsudczykowskie, współodpowiedzialne – 
zdaniem poety – za kryzysową sytuację w państwie (Tuwim, 
Wierzyński). Pamiętajmy, że w latach 1934–1935 Gałczyński 
ogłaszał obrachunkowe teksty satyryczne również w tygodniku 
„Wróble na Dachu”. Ich ironiczne ostrze uderzało w przedsta-
wicieli nowej warstwy rządzącej, posiadaczy różnych stanowisk 
w dykasteriach administracyjnych i w gospodarce, których po-
pierali przedstawiciele tego odłamu inteligencji mieszczańskiej, 
jakich konterfekty przedstawiały satyry: Wielkanocna spowiedź 
Kiciusia, („Wróble na Dachu” 1935, nr 14), Śpij, wujaszku 
(„Wróble na Dachu” 1935, nr 32), Tatuś („Prosto z Mostu” 1935, 
nr 47). Warto tu wspomnieć, że diagnozą ciężkiego położenia 
pokoleń polskich inteligentów był wiersz Wciąż uciekamy, który 
ukazał się w „Prosto z Mostu” (1936, nr 8) w tym czasie, kiedy 
przez łamy tygodnika przetaczały się polemiki reprezentantów 
różnych orientacji politycznych i światopoglądowych na temat 
przyszłości młodej inteligencji14.

W opozycyjnym wobec piłsudczyków nurcie twórczości saty-
rycznej Gałczyńskiego głośnym wydarzeniem literackim stał się 
wiersz, Skumbrie w tomacie („Prosto z Mostu” 1936, nr 10) oraz 
sławetny pamflet, Do Przyjaciół z „Prosto z Mostu”, ośmieszający 
„Wiadomości Literackie”, twórczość Juliana Tuwima i Tadeusza 

14 Zob. M. Urbanowski: „Prosto z Mostu”. W: Idem: Oczyszczenie. Szkice 
o literaturze polskiej XX wieku. Kraków 2002, s. 72–95.
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Peipera („Prosto z Mostu” 1936, nr 21). Obrachunek poety ze 
światem umundurowanych (i obwieszonych orderami) władców 
państwa polskiego kończył się bezlitosną puentą: „Chcieliście 
Polski, no to ją macie! (skumbrie w tomacie pstrąg)”. Ta saty-
ryczno-prześmiewcza wypowiedź, groteskowo ujmującą efekty 
rządów sanacji, była alegorią społeczeństwa polskiego, które, 
niczym ryby w sosie pomidorowym, zamknięte w metalowej 
puszce, głosu nie mają. Wiersz wywołał wiele replik, polemik, 
oskarżeń o bluźnierstwo; i nadal ożywia analityczny zapał inter-
pretatorów15.

V

Teresa Wilkoń w monografii Poematy Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, wielostronnie przeanalizowała oraz kompleksowo 
opisała problematy natury i kultury, które z innymi rozważa-
nymi przez nią motywami miłosnymi i wątkami miłości poety 
do Natalii, „kochanki, żony i muzy”, tworzą pierwszy plan, 
centrum poetyckiego świata w międzywojennych i powojennych 
poematach pisarza16. Prześledziła też genologiczne atrybuty tych 
poematów, analitycznie uwydatniając właściwości ich stylu, ich 
wartości artystyczno-estetyczne, liryczne, groteskowe, nadreali-
styczne, dowodząc, że Gałczyński był artystą wciąż eksperymen-
tującym, otwartym na różne możliwości kreacji poetyckich. Stąd 
w jego twórczości wiele kwestii spornych, zagadkowych, niezgłę-
bionych, wymagających objaśnień, poczynając od niezwykłych 
szczegółów, a na groteskowych konceptach wierszy lirycznych 
kończąc17. Te spostrzeżenia i rozeznania porównawcze odnoszą 
się zatem także do wykładni Polowania z sokołami tudzież in-
nych liryczno-groteskowch minipoematów, nadal oczekujących 
na objęcie ich badaniami bardziej szczegółowymi18.

15 Zob. T. Stępień: Jak czyta(ło) się „Skumbrie w tomacie”. W: Idem: O sa-
tyrze. Katowice 1996, 292–303; A. Kulawik: Skumbrie w tomacie. W: Idem: 
Poezja to jest złoty szerszeń…, s. 83–89.

16 Zob. T. Wilkoń: Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Katowice 
2010.

17 Zob. ibidem, s. 11–12.
18 Plac Merkurego (1947), Przed zapaleniem choinki (1947), Mała symfo-

nia „świecznikowa” (1947), Parada kuglarzy (1948), Dziecko się rodzi (1948), 
O sierpniu (1949), Muzy (1949) Śmierć Andersena (1949), Kobieta w szarym 
kapturze (1951) Historia Rudego (1951), Agnieszka (1952). Urok tych poema-
tów, zaskakujących różnorodnością motywów groteskowych, poetyką epifa-
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W tak najogólniej zarysowanym kontekście hermeneutycz-
nym, ale też kontekście intertekstualnym, wielogłosowy poemat, 
Polowanie z sokołami, jawi się w formie krótkiej, groteskowej 
wypowiedzi lirycznej, której tematem są własne doznania, 
wrażenia, refleksje narratora lirycznego i jednocześnie bohatera 
utworu oraz w subiektywnej perspektywie ujęte obrazy przyrody. 
Ów bohater nie wysuwa się na plan pierwszy przed opisywaną 
przyrodę, która budzi jego zachwyt i usposabia go wesoło, opty- 
mistycznie, do tego stopnia, że opowiadane zdarzenie traktuje 
w sposób żartobliwy, pozwalając sobie na humorystycznie prze-
kształcenie sensu popularnego krakowiaka o Wiśle19.

Dopiero teraz bardziej zrozumiały staje się zamierzony sens 
żartobliwej trawestacji, jak to określił Andrzej Cieński – „jedynej 
uwagi »satyrycznej«”20. Ostatnia linijka – „Boże, daj nam wszyst-
kim / chodzić z orderami”, stanowi dwuznaczną, groteskową 
puentę, która odnosi się do określonych realiów społeczno- 
-politycznych. Drwina ukryta na dnie tego wersu – zmieniają-
cego wymowę piosenki o Wiśle:

Hej! Wisła nasza, Wisła, nasza polska rzeka, 
W Karpatach się rodzi, do morza ucieka. 
Słodko żyć w tym kraju, nad Wisły brzegami, 
Tu czuć sercem, duszą, żeśmy Polakami!21

nii, nieznanymi i dotychczas niepoznawalnymi aspektami doświadczanego 
świata, ale i okupionych rezygnacją z poziomu artystycznego, potęgował – jak 
w Placu Merkurego czy Paradzie kuglarzy – drwiący, ironiczny stosunek poety 
do rzeczywistości. 

19 Wiersz napisała poetka i działaczka oświatowa związana z Krakowem 
Anna Liberówna (31.08.1805–10.06.1886), która opublikowała Poezye Anny
L. Krakowianki. Kraków 1842; Nowe poezye Anny L. Krakowianki. Kraków 1846. 
Pisała też poematy (Wiejska rodzina, Apostata), powieści i dramaty (Jadwiga, 
królowa Polski). Zob. K. Sosnowki: Poezja krakowska z czasów Wolnego Miasta 
1815–1846 (ze szczególnym uwzględnieniem Edmunda Wasilewskiego). Kraków 
1901, s. 45–46; W. Bieńkowski: Anna Libera „Krakowianka” 1805–1886. Zarys 
życia i twórczości. Kraków 1968; Idem: Anna Barbara Libera 1805-08-31–1886-
06-10. W: Polski słownik biograficzny. T. 13. Kraków 1972 [online] https://
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&u
act=8&ved=2ahUKEwjg7djV3PDpAhVsl4sKHYX6CzEQFjAAegQIAxAB&url=
https%3A%2F%2Fwww.ipsb.nina.gov.pl%2Fa%2Fbiografia%2Fanna-barbara-
libera&usg=AOvVaw0HtR6KAZwQcD_BJBaE9gt8 [dostęp: 07.06.2020].

20 A. Cieński: Poezja i minidramat…, s. 60.
21 Nasza Wisła. W: Śpiewnik narodowy. Zebrał Władysław Jeziorski. Cie-

szyn 1914, s. 41–42.
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– dotyczy popleczników obozu sanacji, którzy owemu „mrowiu 
ludzi, jakie rozbiegło się po lasku”, ograniczało dostęp do orde-
rów, czyli przywilejów, z jakich sami korzystali.

Wkrótce to „mrowie ludzi”, tym razem prowadzone pod sko-
jarzonymi z faszyzmem sztandarami ONR-u, pojawi się w Pieśni 
o szalonej ulicy, po raz pierwszy drukowanej w Utworach poety-
ckich. Na widok maszerującej gromady narrator poematu zacho-
wuje teraz nieskrywany dystans22. Na myśl o ideowym patro-
nacie Mussoliniego nad tą falangą, zwracając się do przyjaciela 
Bolesława, z dezaprobatą oświadcza: „Niedobrze mi, Boleczku. 
Nielekko”. Adresatem tych słów jest kierownik działu krytyki 
literackiej w „Prosto z Mostu” – Bolesław Miciński. Uczestni-
ków ONR-owskiego marszu poeta dosadnie nazwie „idiotami”, 
i z rozgoryczeniem znów powtórzy: „Niedobrze mi, Boleczku. 
Daleko”. W końcu przyjacielowi wyjaśni, dlaczego odżegnuje się 
od ideologii i złowrogiego pomruku falangistów, którzy prowa-
dzą świat do zagłady:

Wszystko jest dźwięk, który płynie,
Dźwięk, który rozum mi odjął.

Wszystko jest, darling, niczem;
kurzem, krzykiem, księżycem,
wieczną, śmiertelną prozodią23.

Owo „daleko” oznacza nie tylko dystans do „mrowia” pro-
wadzonego przez nacjonalistów, ale także wyraża rozczarowanie 
– postępującą od roku 1937 radykalizacją polityczną „Prosto 
z Mostu”, na którego łamach Gałczyński wcześniej zamieścił 
pochwałę pisma w lirycznym anonsie Uwaga! Nowy tygodnik 
(1936, nr 4). Z kolei w tekście, Do przyjaciół z „Prosto z Mostu” 
(1936, nr 21), zamanifestował swoją światopoglądową i ideowo- 
-artystyczną więź z tygodnikiem, w którym przedtem drukował 
wiersz, Muzie nóżki całuję (1936, nr 6), gdzie ostentacyjnie ma-
nifestował swoją niezależność od polityki:

„Nastawienia” społeczne? Dla karzełków.
Recenzje niedorzeczne? Dla zgiełku.
Poeto, pluń, gdzie komuna, sanacja i endecja.

22 Zob. J.S. Ossowski: Poezja jest dla tych, co mają czyste serca. W: K.I. Gał-
czyński: Szarlatanów nikt nie kocha. Wiersze zebrane. T. 1. Warszawa 2014,
s. 39–43.

23 K.I. Gałczyński: Pieśń o szalonej ulicy (brulion). W: Idem: Szarlatanów 
nikt nie kocha. T. 1. Warszawa 2014, s. 487.



Jerzy Stefan Ossowski302

Tylko ona cię zbawi, przeklęta i jedyna – 
i na gwiazdy wyprawi, rytm święty, mowa inna – 
poezja24.

VI

Czym jest to, co nastąpiło między tym mężczyzną a kobie-
tami – ta rzeczywistość między nimi, którą odczuli, gdy mijając 
się, udali się każdy w swoją stronę? „Zupełnie niczym” – od-
powiedziałby jakiś przypadkowy obserwator tego zdarzenia. To 
prawda, prawie nic nie zaszło, ale podczas tego przelotnego 
spotkania powstał pewien rodzaj utajonej więzi wzajemnej, na 
tyle skutecznej, że kiedy znów nadarzyła się sposobność spot-
kania tych samych osób, cyganek z poetą, ten ostatni skłonny 
byłby zawołać do nich: „O! Wy też tutaj?”. Co zaszło między 
tym poetą a cygankami podczas owego „spotkania”, kiedy tym 
razem słowo „spotkanie” oznaczać mogło już rzeczywistość da-
jącą się wyrazić słowem „my”, mającym głębsze znaczenie, pełne 
autentycznego człowieczeństwa. Tym, co się zrealizowało, nie 
było „my” obojętności mijających się spacerowiczów, podziwia-
jących widoki krajobrazowe. Ów poeta bowiem zainteresował 
się ponownie spotkanymi cygankami. Najbardziej uderzającym 
momentem tego spotkania było uzmysłowienie sobie, że cyganki 
te noszą na rękach szmaragdowe i rubinowe pierścienie. Dojść 
musiało między nimi nawet do jakiejś rozmowy, i to w sprawach 
dla niego istotnych, bo zainteresował się też, jak w języku cygań-
skim brzmi słowo „miłość”.

Ale przekonanie o szczęściu i ukontentowanie z niego przy-
biera także formę groteskowej manifestacji, wywołanej fanta-
zyjną myślą, że na polanie pod tym dębem, gdzie odpoczywał, 
kiedyś mogło odbywać się polowanie z sokołami, do którego on 
– poeta – potrafi się włączyć, dzięki wyobraźni poetyckiej. Za-
czyna więc głośno krzyczeć pod dębem: „Polowanie! Polowanie 
z sokołami!”, i podskakując – tańczyć z radości; wykonuje przy 
tym jakieś podniebne piruety, czym przyciąga obstępujących go 
gapiów, którym jednak nie zamierza wyjawić tajemnicy swego 
niezwykłego zachowania.

24 K.I. Gałczyński: Muzie nóżki całuję. W: IDEM: Wybór poezji. Oprac. 
M. Wyka. Wydanie VI zmienione. Wrocław 2003, s. 44.
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Fotografowie uliczni, tramwajarze, kucharki, żołnierze
obstąpili mnie wokół – i wszelki szmer zamilkł.
A gapili się na mnie, jakbym był księżycem lub jeżem,
a ja wrzeszczałem pod dębem: „Polowanie! Polowanie z sokołami!”
i tłukłem się w kolana, i do góry podskakiwałem,
i tańczyłem bardzo lekko, i w złotym niebie znikałem.
Wiatr zerwał się. Blask runął. Przesunęła się zieleń i złoto.
Horyzonty poczęły maszerować jak armie z trąbami ku wrogom.
„Polowanie z sokołami!” – wrzeszczałem, i z taką bolesną ochotą,
jakby ścieżką przeszła dziewczyna w zielonym berecie, która nie

należy do nikogo.

(W dali było smutno. Wiatr trawy szczypał i macał;
i na skrzypkach, w czapce z arbuza, grał „Pierwszą Brygadę”

zredukowany radca)25. 

Ten moment silnego odczuwania szczęścia sprawia, że w umy-
śle poety dokonuje się proces radosnej idealizacji świata, co było 
tym bardziej niezwykłe, że w oddali jakiś poturbowany przez 
los urzędnik („w czapce z arbuza”) grał na skrzypkach Pierwszą 
Brygadę26. Przywołanie w tym groteskowym kontekście najpo-
pularniejszej pieśni legionowej, która w owym czasie uchodziła 
niemal za hymn rządu sanacyjnego, miało wyraźny podtekst 
satyryczno-drwiący, nie tylko z tego względu, że wykonywał ją 
groteskowy osobnik w „czapce z arbuza”, ale także dlatego, że 
symbolizował on człowieka dotkniętego nieszczęściem bezro-
bocia („zredukowany radca”), co kłóciło się z propagandowym 
sensem Pierwszej Brygady, często wykonywanej przy okazjach 
mocarstwowych parad wojskowych i świąt państwowych. Scena 
miała wyraźnie drwiący podtekst polityczny dla czytelników ty-
godnika „Prosto z Mostu”, na którego szpalcie drukowane było 
Polowanie z sokołami. Z pewnością „zredukowany radca” nie 
miał powodu do szczęścia, grając Pierwszą Brygadę na skrzyp-
kach w celu zdobycia jakiejś jałmużny.

25 K.I. Gałczyński: Polowanie z sokołami…, s. 360. 
26 Melodia pieśni to melodia Marsza Kieleckiego nr 10, zapisanego w śpiew-

niku orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej, melodia, której kompozytorem 
prawdopodobnie był kapitan Andrzej Brzuchal-Sikorski, późniejszy kapel-
mistrz orkiestry I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. My, Pierw-
sza Brygada w latach powojennych uważana była przez żołnierzy Marszałka 
Piłsudskiego niemal za hymn państwowy. Kiedy w latach 1926–1927 roz-
poczęła się dyskusja, którą ze znanych pieśni uznać za hymn państwowy, 
między innymi proponowano, aby połączyć Mazurka Dąbrowskiego z Pierw-
szą Brygadą. 
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VII

W średniowiecznej Polsce polowania ze szlachetnymi sokołami 
były wyłącznym przywilejem panującego, rzadko udzielanym za-
służonym rodom lub osobom27. Król Kazimierz Wielki corocznie 
otrzymywał w darach lennych dwadzieścia cztery psy myśliwskie 
i osiem sokołów. Sokolnictwo stało się bardziej powszechne od 
czasów Władysława Jagiełły, kiedy na zjeździe krakowskim (1423 
roku) ustanowiono prawo polowania na własnych gruntach, bę-
dące jednym z przywilejów rycerskich. Na dworach zatrudniano 
sokolników układających ptaki łowcze. Mistrzowie i sokolnicy, 
uczestniczący w łowach, stanowili jedynie służbę łowiecką i nie 
mogli polować. Ciężarem stanu było tak zwane prawo sokołowe 
(falcatio), obciążające poddanych obowiązkiem utrzymywania 
królewskich sokolarni, żywienia sokołów, pilnowania gałęź-
ników i piskląt w gniazdach. Prawo to zobowiązywało także 
właścicieli gruntów do opieki nad gniazdami młodych sokołów, 
które znajdowały się na ich terenach. Jeśli zginęło jakieś pisklę, 
służebnicy pilnujący ptaków ponosili surowe kary. Wobec atrak-
cyjności łowów pod pierzem – trudności w układaniu ptaków, 
ich rzadkości i wysokiej ceny – sokolnictwo zaczęto ujmować 
w ramy prawne, za których przekroczenie groziła nawet śmierć 
(kradzież sokoła). Królowa Bona Sforza bardzo lubiła sokoły 
i sprowadzała je również z Włoch. Od tego czasu myślistwo 
stało się powszechne wśród stanu rycerskiego i szlachty, która na 
podstawie późniejszych przywilejów przejęła pełne prawa łowie-
ckie. Dzięki ustawodawstwu zawartemu w traktatach litewskich 
z lat 1529, 1566 i 1588 myślistwo stało się integralną częścią 
ekonomiki ziemiańskiej.

Dzięki myślistwu upowszechniło się także sokolnictwo, które 
na przełomie XVI i XVII wieku przeżywało swój największy 
rozkwit. Stefan Batory założył „szkoły sokołów”, zza granicy 
sprowadził mistrzów sokolniczych oraz ptaki. Układaniem soko-
łów w królewskich sokolarniach zajmowali się sokolnicy, którzy 
początkowo byli tylko sługami, z czasem jednak stali się urzęd-
nikami państwowymi, a pozycja społeczna stawiała ich znacznie 
wyżej niż myśliwych. Układane sokoły miały dużą wartość, za 

27 Wszystkie dane w tym podrozdziale za: H. Mąka: Polowanie z soko-
łami [online] http://gniazdosokolnikow.pl/historia/rys-historyczny [dostęp: 
25.03.2019]; K. Zielniewicz: W kręgu kultury łowieckiej [online] http://www.
kulturalowiecka.pl/polowanie_z_sokolami.html [dostęp: 25.03.2019].
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dobrego sokoła król płacił sumę równą wartości stu dwudziestu 
korców pszenicy, pary dobrych koni lub trzech tucznych wołów. 
Od szacha perskiego za cztery białozory otrzymał drogi prezent: 
dwa konie arabskie wraz z bogatymi rzędami. W kronikach 
z XVI i XVII wieku można znaleźć opisy wypraw po sokoły, 
które odbywano nad Don, na Krym, do Szwecji czy Norwegii. 
Natomiast do Polski po ułożone ptaki przybywały delegacje 
z zachodniej Europy – z Niemiec, Francji i Hiszpanii. Za ułożone 
w Polsce sokoły można było otrzymać drogocenną porcelanę, 
czystej krwi konie arabskie albo kilkanaście perskich dywanów.

Zygmunt III Waza nie zajmował się łowiectwem, ale z królew-
skiego skarbca łożył na ten cel znaczne sumy. Król Władysław 
IV urządzał łowy na białe czaple, za którymi uganiano się z so-
kołami głównie dla rajerów – długich piór – znajdujących się na 
głowach tych ptaków. Pióra te były modnym elementem stroju 
szlacheckiego. W XVII wieku w widowiskowych polowaniach 
na czaple udział brały także kobiety ze stanu szlacheckiego; 
w tamtym czasie polowania z ptakami drapieżnymi stały się 
bardzo popularną rozrywką elit. Najwyższym kunsztem było 
ułożenie ptaka łowczego do polowania metodą lotu towa-
rzyszącego. Po wypłoszeniu zwierzyny ptak ją atakował (bił). 
Polowano też konno z ptakiem na rękawicy. Po wypłoszeniu 
zwierza sokolnik zdejmował z łebka ptaka karnal i puszczał 
go do ataku. Dużych ptaków drapieżnych (orłów) używano do 
polowań na wilki, sarny, lisy, zające, łabędzie, gęsi. Średnich 
ptaków łowczych (białozorów, sokołów wędrownych, jastrzębi) 
używano na drobne ssaki i ptaki (czaple, zające, króliki, kaczki, 
cietrzewie, kuropatwy). Ze względu na wysokie ceny sokołów 
i coraz większe trudności w ich zdobyciu w sokolarniach zie-
miańskich częściej zaczęto zastępować sokoły pospolitymi 
jastrzębiami.

Ptaki drapieżne używane w sokolnictwie przetrzymywano 
w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach wież, podda-
szy zamków. Dawało to możliwość zachowania w miarę stałej 
temperatury przez cały rok i spokoju. W domach szlacheckich 
adaptowano izbę w budynku mieszkalnym. Sokolarnię wyposa-
żano w odpowiedni sprzęt, to znaczy obierz. W zależności od za-
możności sokolnika akcesoria miały różny standard. Berła (drągi 
sokolnicze), kapturki (karnale), dłużce, pęta, dzwonki, rękawice, 
torby, obręcze, wabidła, łupieże wykonywano z najprostszych 
materiałów (drewno, skóra) bez zdobień – po najbardziej wyszu-
kane wzory z najlepszych materiałów (skóra specjalnie garbo-
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wana, brokat, macica perłowa, jedwab) przyozdabianych złotem 
i kamieniami szlachetnymi.

Średnio zamożny szlachcic miał jednego sokoła, parę rarogów 
lub jastrzębi. Jan Chryzostom Pasek – w Pamiętnikach… – przed-
stawiał swoje sukcesy myśliwskie:

Bywało też to u mnie myśliwstwo z podziwieniem ludzkiem. 
Począwszy od ptaków, zawsze miewałem bardzo dobre sokoły, 
jastrzębie, drzemliki [gatunek sokoła (Falco aesalon)], kobuzy 
[mały ptak drapieżny], kruki, co do berła [drąg, na którym siada 
ptak myśliwski] chodziły i kuropatwy pod nim i ulegały, zające 
zalatywały, jako raróg; wszystko to ptastwo praktykowało swoję 
powinność. Jastrzębia raz miałem takiego, który był zbyt rosły, 
a tak rączy, że każdego ptaka uganiał i najmniejszej ptaszyny 
nie lenił się, okraczywszy ją owemi srogiemi szponami i zawsze 
żywiusieńkiego odebrał. Rzuciłeś go też do największego ptaka, 
i tego się nie wstydził; gęsi, kurki, czaple, kanie, kruki uganiał 
tak, jako przepiórki, bo ich na dzień i kilka ugonił. Tak był moc-
ny, że z zającem starym się związawszy się i udusiwszy, to czasem 
poprawił się i, na drugi zagon podlatując sobie z nim, podnosił 
go od ziemie jak kuropatwę. Miałem go ośm lat, póki mi nie 
zdechł28.

Za panowania Augusta III następował powolny schyłek sokol-
nictwa, który stał się bardzo wyraźny za panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Działo się tak ze względu na coraz 
częstsze używanie – stale udoskonalanej i skutecznej – broni pal-
nej, zapewniającej łatwiejsze pozyskiwanie zwierzyny. Tradycje 
sokolnictwa, tępione przez zaborców jako przyczółek polskości, 
kultywowano na wschodnich rubieżach kraju, lecz dawny blask 
tej sztuki łowieckiej przygasał. Z początkiem XIX wieku sokol-
nictwo, jako rozrywka panujących, zostało unicestwione przez 
rewolucyjne ruchy społeczne i pokłosie wojen.

VIII

Warunki przyrodnicze, zasobność łowisk w zwierzynę drobną, 
zapał książąt i szlachty do łowów spowodowały, że popularność 
sokolnictwa w Polsce wzrastała, a swym bogactwem „łowy pod 

28 J.Ch. Pasek: Pamiętniki Jana Chryzostoma z Gosławic. Red. J. Czubek. 
Kraków 1923, s. 304–305 (wyjaśnienia w nawiasach podaję wg ustaleń redak-
tora wydania).
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pierzem” przerosły nawet uprawiane za granicami kraju. O ich 
popularności świadczą pierwsze dzieła opisujące ten sposób 
polowania i pożytki, jakie przynosiły. W roku 1549 w Krakowie 
wydano Księgi o gospodarstwie i o opatrzeniu rozmnożenia roz-
licznych pożytków każdemu stanowi potrzebne autorstwa Piotra 
Krescentyna. Księga XI, traktująca o myślistwie, rozpoczyna 
się tematyką sokolniczą – między innymi: Jako się z krogulcem 
obchodzić zwyczając, aby się od pana nie odchadzał, ale się go 
rozmiłował, O jastrzębiu, czy O różności i cudności poznania 
sokołów. Znajdują się tam również porady, dotyczące układania 
oraz leczenia ptaków łowczych29.

Wyłącznie o ptakach traktowało Myślistwo ptasze, dzieło 
mazurskiego szlachcica Mateusza Cygańskiego, wydrukowane 
w Krakowie w 1584 roku,30. Są tu mową wiązaną przedsta-
wione wszystkie gatunki ptaków występujące w Polsce według 
porządku alfabetycznego („narody ptasze”) oraz prozą opisane 
sposoby ich odłowu i metody układania ptaków drapieżnych 
używanych w sokolnictwie tudzież pożytki płynące z polowania 
z nimi.

Znakomity ornitolog hrabia Kazimierz Wodzicki w niezwy-
kłym dziele, O sokolnictwie i ptakach myśliwskich (1858), przed-
stawił historię sokolnictwa staropolskiego, opisał łowienie, ukła-
danie i polowania z ptakami używanymi w sokolnictwie oraz 
szczegółowo scharakteryzował i zilustrował podstawowe gatunki 
ptaków łowczych31. Charakteryzując tę dziedzinę łowiectwa, 
które od końca wieku XVIII w Europie i Polsce zaczęło upadać, 
martwił się, że „gdzieniegdzie napotyka się jeszcze sokoły, jako 
pozostałości po dawnych dworach magnatów, tułające się po 
kuchniach i drewutniach; straciwszy charakter i znaczenie tak, 
jak ich panowie. […] sokół, pies i koń, nasi dawni towarzysze, 

29 Zob. P. de Crescenzi: Kxięgi o gospodarstwie, y o opatrzeniu rozmnożenia 
rozlicznych pożytkow, każdemu stanowi potrzebne. Kraków 1549.

30 M. Cygański: Myślistwo ptasze, W którym się opisuie sposób dostawania 
wszelakiego Ptaka. K temu przydane iest opisanie narodow ptaszych, y iakiego 
który piora. Raków 1629 [drukarnia J. Siebeneicher, (wydanie bezimienne), 
pierwsza połowa XVII wieku, Raków, drukarnia Sebastian i Paweł Sternac-
cy; przedr. homogr. K. Stroczyński, Warszawa 1840; przedr. A. Waga Sylwan,
t. 17, 1841 i wydanie osobne Myślistwo ptasze, dzieło z XVI. wieku, obej-
mujące wykład wszystkiego co wowczas do ptasznictwa w Polszcze należa-
ło, a obok tego wymieniające rodzaje i gatunki ptaków krajowych. Warszawa
1842].

31 Zob. K. Wodzicki: O sokolnictwie i ptakach myśliwskich. Warszawa
1858.
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pomału jeden za drugim w kąt idą…”32. W Polsce w latach 
międzywojennych sokolnictwem zajmował się zoolog – profesor 
August Dehnel – który napisał vademecum pod tytułem O ukła-
daniu ptaków drapieżnych do łowów wydane w roku 1937.

Kto wie, może to właśnie któreś ze wspomnianych dzieł 
bibliofilskich albo ostatnie wymienione kompendium o sokolni-
ctwie trafiło do rąk Gałczyńskiego i dało impuls jego wyobraźni, 
stając się źródłem początku dialektyki procesu twórczego, zapo-
czątkowało pisanie Polowania z sokołami? A może tym źródłem 
inspiracji było któreś z dzieł sławnych mistrzów malarskich, 
ukazujące łowy pod pierzem, oglądane podczas podróży po Eu-
ropie: Hansa Holbeina (1497–1543) – Robert Chesman – portret 
z sokołem 1534, Sokolnik; Jacques’a Callota (1592–1635) – Wiel-
kie polowanie; Juliusza Kossaka (1824–1899) – Hetman kozacki, 
Żmija na polowaniu z sokołem, Polowanie z sokołem; Henriego 
Émiliena Rousseau (1875–1933) – Polowanie z sokołami?

IX

Dzięki wyobraźni poeta potrafi dotrzeć do tego, co niewi-
dzialne, nieuchwytne, niewyrażalne, potrafi nadać kształt uczu-
ciom metafizycznym, przeżywać i interpretować świat w katego-
riach reakcji swojego życia wewnętrznego, którym nadał miano 
„polowania z sokołami”. To polowanie stało się szczególną 
formą przeżywania świata: sprawiło, iż rzeczywistość natury 
i przyrody stała się częścią jego wewnętrznej rzeczywistości, ale 
też nabrała ich własności, nieustannego przepływu ulotnych 
chwil przeżywanego doświadczenia. Treści tego nieuchwytnego 
doświadczenia wewnętrznego nie sposób opowiedzieć, ponieważ 
jest ona tajemnicą, której odkrycia trzeba nadal poszukiwać. 
Najlepiej wraz z innymi.

Gdy się zorientowali, że im nic nie powiem,
w przygasającym blasku
rozbiegło się mrowie
po lasku;
i wróciły Cyganki z rubinami, ze szmaragdami,
i też szukały tego „Polowania z sokołami”;
kucharki i żołnierze, i tramwajarze z Woli
w dębów liściach patrzyli skrzydełek sokolich;

32 Ibidem, s. 71.
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kobuzów i kapturów, i pierścieni w chmurach,
polan złotych Kazimierza Wielkiego albo Króla Artura;
i zmykające cienie sokolników tropili ospowaci konfidenci;
jedynie odsuwały się od wszystkiego baranie twarzyczki
pań i panów z inteligencji33.

Dlaczego „zmykające cienie sokolników tropili ospowaci 
konfidenci”; a od zagadkowego polowania z sokołami odsuwały 
się jedynie „baranie twarzyczki pań i panów z inteligencji” – 
nietrudno zrozumieć. Dużą rolę w piłsudczykowskim systemie 
„silnej ręki” odgrywał policja, umocniona siecią donosicieli 
i agentów, kontrolująca społeczeństwo. Satyryczna uszczypliwość 
dotycząca reprezentantów władzy autorytarnej – konfidentów 
– którzy „w Roku Pańskim 1935 w Lasku Bielańskim” tropili 
nawet „cienie”, zawierała niedopowiedzenie, że w systemie 
„rządu pułkowników” każdy przejaw „inności” traktowano jako 
działanie wrogie wobec państwa. Państwa, w którym po dziesię-
ciu latach rządów sanacji ludziom doskwierały: „nuda i bieda, 
myszy, deszcz i Polska” (List znad rzeki Limpopo, pierwodruk 
prawdopodobnie w „Buncie Młodych”, 1934). Dlatego wiersz 
Wciąż uciekamy wyraża niepokój, protest przeciw beznadziej-
ności położenia „ginącej klasy” inteligencji, wykrzyczany ze 
szpalty „Prosto z Mostu” (1936, nr 8).

W Ludowej zabawie (1934) pod adresem inteligenta, który 
„w stawie się utopił”, ktoś rzuca obelżywe słowa, „psia jego 
mać”. W tych poniżających słowach świadka tego dramatycz-
nego wydarzenia, które raczej powinno wywołać współczucie, 
pogarda wobec inteligenta jest konsekwencją rozwarstwienia 
społecznego, konfliktów socjalnych i degresji solidaryzmu, 
a zatem faktów w krajach europejskich powszechnych, znako-
micie uchwyconych w Balu u Salomona (1933), gdzie ciężko pra-
cujący robotnicy poczuli się upokorzeni próbą ofiarowania im 
złotej papierośnicy. I za ten wielkopański gest jałmużny pobili 
tego, który w ten sposób znieważył ich godność.

Podobna nieufność, dystans społeczno-obyczajowy między 
kucharkami, żołnierzami i tramwajarzami a racjonalnie nastro-
jonymi paniami i panami z inteligencji powodowały, że ci ostatni 
nie dali się porwać wesołemu prądowi leśnych harców, kiedy 
niezwykły czar, bijący od cygańskich „szmaragdów i rubinów”, 
ogarnął i porwał wszystkich prostych ludzi do zabawy w „polo-

33 K.I. Gałczyński: Polowanie z sokołami…, s. 361. 
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wanie z sokołami” w Lasku Bielańskim. Inteligenci „zbaranieli”, 
więc z dystansem trzymali się od – dla nich niezrozumiałego, 
„magicznego rytuału”, który zainicjował zapewne jakiś szalony 
osobnik, oczarowany blaskiem „szmaragdów i rubinów” radoś-
nie pląsających Cyganek, krótko mówiąc – nie mieli ochoty na 
wspólną zabawę z pospólstwem, obdarzającym sensem czegoś, 
co nie istnieje.

(Szmaragdy i rubiny.
Szmaragdy i rubiny.
W dole Polska. W górze marsz chmur.

Szmaragdy i rubiny.
Karuzele. Dziewczyny. 
„À Paris dans chaque faubourg…”)34 

Tymczasem poeta, nie tracąc swojego wyobrażenia o „polo-
waniu z sokołami” – które go cieszyło i pociągało, wzmagało 
jego ukontentowanie bycia wśród przyjaznych ludzi i przyrody, 
wśród przyjemnych doznań zadowolenia ze świata, może znów 
na myśl o tej „dziewczynie w zielonym berecie, która nie należy 
do nikogo” – przypomniał sobie walca z francuskiej piosenki, 
À Paris dans chaque faubour. Jej słowa słyszał zapewne w kinie 
na „magicznym” filmie René Claira o miłości, Quatorze juillet 
[Czternasty lipca (1933)]. Tego romantycznego walca, skompono-
wanego przez Marice’a Jauberta, śpiewała Lys Gauty.

Le soleil de chaque journée
Fait en quelques destinées
Éclore un rêve d’amour
Parmi la foule un amour se pose
Sur une âme de vingt ans
Pour elle tout se metamorphose
Tous est couleur de printemps
À Paris quand le jour se lève
À Paris dans chaque faubourg.
À vingt ans on fait des rêves
Tout en couleur d’amour 
Ils habitaient le même faubourg
La même rue et la même cour
Il lui lançait des sourires
Elle l’aimait sans lui dire

34 Ibidem. 



„Nagle wyszły Cyganki z zieleni” 311

Mais un jour qu’un baiser les unit
Dans le ciel elle crut lire
Comme un espoir infini 
Après des jours dépourvus d’espoir
Tous deux se sont rencontrés un soir
Ils n’ont pas osé sourire
Mais leurs regards ont pu lire
Que bientôt ils pouvaient être heureux
Et s’ils n’ont rien pu se dire
Leurs yeux ont parlé pour eux.
À Paris dans chaque faubourg
Quand la nuit rêveuse est venue
À toute heure une âme émue
Évoque un rêve d’amour 
Des jours heureux il ne reste trace
Tout est couleur de la nuit
Mais à vingt ans l’avenir efface
Le passé quand l’espoir luit
À Paris dès la nuit venue
À Paris dans chaque faubourg
À toute heure une âme émue
Rêve encore à l’amour35.

W blasku rubinów i szmaragdów zachodzącego słońca, 
w rytmie wirujących karuzel z pięknymi dziewczętami zakręcił 
się cały świat, obracający się teraz w takt popularnej melodii, 
À Paris dans chaque faubourg. Niezwykła przygoda, która przy-
darzyła się poecie w Lasku Bielańskim, kończyła się piosenką 
o zakochanych, i sens jej słów umacniał przesłanie Polowania 
z sokołami – że szczęście człowieka opiera się na miłości.

Wieczorem nad Lasek Bielański nadciągnęła gwiaździsta noc. 
Kończyło się spotkanie z tym miejscem, gdzie świat wymyka 
się dotychczasowym doświadczeniom, gdzie w egzystencję ludzi 
wkracza to, co nieznane i nowe. Co w „zaszyfrowanym zapisie 
rzeczywistości” odpowiada rzeczom niepojętym, niepoznawal-
nym, niewyrażalnym36.

35 L. Gauty: À Paris dans chaque faubourg [online] https://www.google.
com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwj11_723_DpAhUVAhAIHU9FAk0QFjAIegQIAhAB&url=http%3A%
2F%2Fwww.deljehier.levillage.org%2Ftextes%2Fchansons_anciennes%2Fa_
paris_dans_chaque_faubourg.htm&usg=AOvVaw1_SooSsdH1PTGZKpT7ES3f 
[dostęp: 07.06.2020].

36 Zob. R. Nycz: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w no-
woczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001, s. 5–14.
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Szaro. Zeszły się barwy smutne i kobiece…
Gwiazdy były jak dzieci trzymające świece,
a wieczór był jak pochyłość.
A działo się to w Roku Pańskim
1935 w Lasku Bielańskim.
A „morkosz” znaczy w języku cygańskim
miłość37.

X

Pozostaje jeszcze kwestia dystansu dzielącego Polowanie z so-
kołami od ideowej linii tygodnika „Prosto z Mostu” – od roku 
1937 realizującego program ONR-u. Ów dystans przez kolejne 
lata Gałczyński starał się potwierdzać liryką osobistą, której 
domenę stanowiła sfera przeżyć, obiektywizacji uczuć i reflek-
sji, „układająca się w fantasmagoryczną historię miłosną”38. 
Wyrazem tego była przewaga, rzec można „reprezentatywność” 
tematyki miłosnej w Utworach poetyckich. Na samoistność, 
oryginalność tego zbioru wierszy, które w sposób prekursorski 
łączyły liryzm z fantastycznością, jako pierwszy zwrócił uwagę 
Kazimierz Wyka. Bronił „czystej poetyckości” – „najbardziej 
wzruszającego cygana liryki polskiej”, przed literackim partyjni-
ctwem, czyniącym z niego sztandarowego poetę idei w „Prosto 
z Mostu”39. Bycie „poetą okolicznościowym”, wcielanie do 
wierszy przeżyć i wzruszeń „zwykłych dni przeżywanych lat” 
– wszystko to sprawiało, że kiedy lirykę Gałczyńskiego próbo-
wano zamknąć w jedną formułkę, tak naprawdę nie udało się 
jej pochwycić w ogóle40. Dlatego najbliższy prawdzie o randze 
artystycznej Utworów poetyckich może był Witold Gombrowicz, 
który zabrał głos jako dyletant. Mógł więc pozwolić sobie na 
wyznanie, że „księżycowa, kocia i cygańska” poezja Gałczyń-
skiego jest wspaniała”41. Że te „czarujące”, „zachwycające”, 

37 K.I. Gałczyński: Polowanie z sokołami…, s. 361. 
38 T. Stępień: Serwus, madonna. Wokół „Utworów poetyckich” z 1937 roku. 

W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 2. Red. A. Kulawik, 
J.S. Ossowski. Kraków 2005, s. 601–624.

39 Zob. K. Wyka: Poeta i partyjnictwo. W: Idem: Rzecz wyobraźni. Warszawa 
1977, s. 72–81.

40 Zob. K. Wyka: Próbka sprawy Gałczyńskiego. W: Idem: Rzecz wyobraź-
ni…, s. 82–88.

41 W. Gombrowicz: Uwagi dyletanta. W: Idem: Dzieła. T. XII. Kraków 1995, 
s. 356–357.
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wiersze są „stuprocentowo doskonałe”, ponieważ jest w nich 
„silna dawka prozy, anegdoty, psychologii, nawet polityki” 
– tak zresztą stopionych w całość organiczną, że świadczy to 
jeszcze raz o dogłębnej wybitności autora, któremu dzięki 
„nonszalancji i mistyfikacji” udaje się zrzucać zbyt obfite cię-
żary obowiązków, kanonów i zasad dyktowanych współczesnej 
literaturze42.

Gałczyński jednak wcale nie zrezygnował z bagażu serwitu-
tów, z publikowania na łamach endeckiego tygodnika tekstów 
satyrycznych, niekiedy ostrych, jak: Polska wybuchła w roku 
1937 (1937, nr 9), Dialog z szubrawcami (1937, nr 51), Chwalmy 
dyrektorów (1939, nr 11), niepozostawiających wątpliwości, po 
której stronie politycznej barykady walczy43. Podejmował tema-
tykę związaną z obyczajowością, poglądami, wyobrażeniami 
i konfliktami polskiej inteligencji mieszczańskiej. Ukazywał 
gorzki, pesymistyczny wizerunek życia „górnych warstw” ów-
czesnego społeczeństwa – snobistyczne mody i pozy, fałszywe 
ambicje elity intelektualnej i literackiej. By te serwituty „partyj-
nictwa” nie wyglądały zanadto zgrzebnie, opakowywał wiersze 
satyryczne w zwiewną estetykę groteski, ironii i humoru44. Na 
końcu proponował życiowy ideał „nieangażowania się”, jak 
w Nieporozumieniach, kiedy w miłosnym wyznaniu ogłaszał 
swoją żonę „cesarzową” (1939, nr 14/15).

Po czterech latach nieprzerwanej „świętej wojny o Poezję” 
(„Jubileuszowa” rozmowa z Kirą, „Prosto z Mostu” 1938, nr 34), 
doszedł do przekonania, że polskie życie przypomina „sromotną” 
„Wyspę Strach” (albo azjatycką Wyspę Timor, zamieszkiwaną 
przez Malajów i Papuasów, na trwałe podzieloną przez histo-
rię walk kolonialnych), nadającą się więc na symbol państwa 
polskiego, gdzie nonsensowne batalie toczą ze sobą bywalcy 
warszawskich „kawiarni” literackich, po których twórczości 
pozostanie jedynie „bzdura i humor”, wraz z goryczą klęski 
poniesionej przez całą europejską literaturę (Insula Timor, 1939, 

42 Zob. ibidem, s. 358–359.
43 Zob. J. Pieszczachowicz: Ajzyk Słonimsker i ataman Wasiutko – czyli ana-

tomia nienawiści. W: Idem: Smutek międzyepoki. Szkice o literaturze i kulturze. 
Kraków 2000, s. 38–52.

44 E. Sidoruk: Błazen katastrofistą podszyty. Groteska w poezji Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego. W: Idem: Groteska w poezji Dwudziestolecia. Leśmian 
– Tuwim – Gałczyński. Białystok 2004, s. 219–286, M. Dąbrowski: Estetyka 
ironii u Gałczyńskiego. W: Idem: Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literac-
kie. Kraków 2005, s. 201–212.
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nr 14/15). Wcześniej Stanisław Ignacy Witkiewicz w powieści 
Jedyne wyjście (pisanej w latach 1931–1933, wydanej w roku 
1968) postawił tezę o schyłkowym stanie literatury, filozofii 
i sztuki polskiej, a później w tym pesymizmie wtórował mu 
Witold Gombrowicz.

Bohater Das ewig Polnische (1939, nr 14/15), choć powiada, iż 
„nie jest bity w ciemię”, ale widząc, że jednak nie da rady zostać 
Conradem, wpada na desperacki pomysł:

najlepiej się powieszę,
wietrzyk mnie pokołysze,
raz na Wschód, raz na Zachód – 
das ewig Polnische45.

Na szczęście nie opuszcza go typowo polski optymizm. Ma 
nadzieję, że przyjdzie lato (być może tak samo piękne, jak to 
przeżyte i ujęte niegdyś w zapis epifanicznych wydarzeń w Po-
lowaniu z sokołami), które pomyślnie odmieni jego los pisarski. 
Swojej desperackiej inicjatywie mówi więc stanowczo – „Nie”:

Nie. Poczekam do lata.
Latem piękny ptak lata.
Koło lubelskiej szosy
rosną dęby w niebiosy…
jak złoty posąg wchodzę w te zielone nisze…
włóczę się. Muszki. Szum.
Tak… taak…
Tak… taak…
Das ewig Polnische
zieht mich herum46.

Na kartach historii polskiej liryki miłosnej ów poeta po-
zostawi wiekopomne wiersze: Anińskie noce (1937, nr 37), 
A la russe (1937, nr 43), Już kocham cię tyle lat (1938, nr 13), 
Jak się te lata mylą (1939, nr 14/15), a wśród nich znakomity 
poemat Noctes Aninenses (1939, nr 31). Na pytanie, dlaczego 
właśnie liryka osobista Gałczyńskiego zasługuje na miano 
wiekopomnej, zdecydowanej odpowiedzi udzielił Konstanty 
A. Jeleński:

45 K.I. Gałczyński: Das ewig Polnische. W: Idem: Poezje. T. 1. Red. K. Gał-
czyńska, B. Kowalska. Warszawa 1979, s. 434.

46 Ibidem.
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Na próżno chcielibyśmy się dopatrzeć w ogromnej większości 
polskiej poezji jakiegokolwiek klucza do wewnętrznego życia jej 
twórców. Nie wiemy, jakie są ich rozpacze, zwątpienia, jakie mi-
łości i rządze, nie wiemy, czy są biedni czy bogaci, a już o myśli 
nieszlachetne nie sposób ich posądzić: w tych wierszach zwykle 
jest górno i chmurno, dumnie, burzliwie – co najwyżej tęskno 
[…]. Gałczyński jest niepolskim zjawiskiem jako poeta, ale naj-
bardziej polskim poetą. Nikt tak nie uchwycił nurtu polskiej rze-
czywistości, nikt nie potrafił tak przemienić w gorzką i miłosną 
poezję szarej inteligenckiej rzeczywistości „skumbrii w tomacie, 
skumbrii w tomacie”47.

Wszystkie dotychczasowe linie szczęścia, uwidaczniające się 
stopniowo w liryce miłosnej Gałczyńskiego, zbiegały się w jed-
nym punkcie – w osobie Natalii. W miłości poety zawsze chodziło 
o nią, o subiektywne „ja” wyrażające to, kim była dla niego, 
kiedy pisał: Prośbę o wyspy szczęśliwe, Balladę ślubną I, Szczęście 
w Wilnie, Wesoły most, Modlitwę do Anioła Stróża, Farlandię, 
Piosenkę, Wizytę. Kochał ją, ponieważ była sobą w żywionych 
doń swych uczuciach, dzięki czemu mógł być poetą piszącym 
dla niej wiersze miłosne. A więc spotkanie i życie z Natalią spra-
wiły, że stał się piewcą miłości, której twórczy charakter umoż-
liwił mu realizację samego siebie48. Miłosne uczucia wspierały 
i inspirowały go jako poetę; dzięki nim mógł niejako wyrastać 
ponad siebie na poziom, jakiego nigdy by nie osiągnął, gdyby był 
pozostawiony samemu sobie. Ta świadomość, że się nie jest już 
samemu, stanowi może najbardziej wymowne świadectwo twór-
czego charakteru miłości opisywanej w Polowaniu z sokołami. 
Miłość generuje doświadczenie wyrażone w terminach „speł-
nienia i szczęścia”, sprawia, że bohater wiersza jest autentycznie 
ludzki, pełnią swego szczęścia pragnie w radości podzielić się 
z innymi. Co więcej, dzięki powiedzeniu „tak” miłości podmiot 
czuje się w swoim świecie szczęśliwy, inaczej patrzy na świat. 
Miłość ukazana w Polowaniu z sokołami dowodzi, że dzięki niej 
człowiek zmierza ku swojemu przeznaczeniu, znajduje spełnienie 

47 K.A. Jeleński: Bluzka z błękitnych pereł. W: Idem: Szkice. Kraków 1990, 
s. 218–219.

48 R. Dźwigoł: Kobieta w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W: 
Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 1. Red. A. Kulawik,
J.S. Ossowski. Kraków 2005, s. 141–156; M. Jędrychowska: Gałczyńskiego pa-
radygmat miłosnej ekspresji. W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego. T.1…, s. 121–140.
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swego człowieczeństwa dzięki pragnieniu wolności i szczęścia 
drugiego człowieka.

XI

Zazębiające się sfery wyobraźni i myślenia obrazami, które od-
syłały do symboliki „polowania z sokołami” i karuzel w Lasku 
Bielańskim, stawiały czytelnika w obliczu rzeczywistości trudno 
dostępnych konkretnemu myśleniu pojęciowemu, dotyczyły 
bowiem czegoś niewysłowionego, odsyłały zawsze do jakiejś 
transcendencji. Symbolika cygańskich szmaragdów i rubinów 
stanowi więc wyobrażenie powodujące powstanie tajemniczego 
znaczenia, jest epifanią tajemnicy człowieka, który przeżywa 
szczęśliwe uniesienie miłosne. Z kolei w tej jego najintymniejszej 
biografii pojawia się, przydające jej dodatkowych znaczeń sym-
bolicznych, „polowanie z sokołami”, będące jakby kontynuacją 
działania „cygańskiej magii”. Gesty bohatera lirycznego wobec 
obserwujących go ludzi (kucharki, żołnierze, tramwajarze) były 
dla nich gestami rytualnymi, a skandowane słowa: „polowanie 
z sokołami” – tajemniczymi treściami jakiejś transcendencji. 
Transcendencji dla nich i dla niego, który wcześniej przy ośle-
piającym błysku pierścieni usłyszał wypowiedziane w języku 
cygańskim – niczym zaklęcie – słowo „morkosz”. I odtąd blask 
rubinów i szmaragdów cygańskich tanecznic jawił się mu jako 
symbol szczęścia, jako coś, co otwierało serce na epifanię miłości. 
Wówczas, gdy oddawał się marzeniom, wyobraźnia podsunęła 
mu obraz „polowania z sokołami”. W nieodwracalnym rozdarciu 
między ulotnością tego obrazu a długowiecznością znaczeń usta-
nowionych wypełniającymi go symbolami („kobuzy i kaptury”, 
„polany złote Kazimierza Wielkiego albo Króla Artura”) zagłę-
biał się w tradycję jako ciągłą mediację między nadziejami na 
szczęście ludzi, którzy przyszli odpocząć do Lasku Bielańskiego, 
a ich doczesnym losem („w dali było smutno”). Szczęśliwy poeta 
uświadomił sobie, że oto znalazł się w miejscu, gdzie dawniej 
odbywały się polowania z sokołami i koczowały tabory cygań-
skie. Teraz dzięki cygankom i wypowiadanym w ich wróżebnym 
języku słowom: „Morkosz”, „Morkosz”, uprzytomnił sobie, że 
jest szczęśliwy w miłości.

Najbliższe szczęściu jest psychiczne poczucie błogości, czyli 
przyjemności o najwyższym natężeniu, której zawsze towarzyszą 
wrażenia, a także wyobrażenia i myśli narratora lirycznego. Przy-
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jemność doznawana z widoku kwitnących robinii akacjowych, 
z odpoczynku pod szumiącymi drzewami ma źródło w wielu 
bodźcach i wrażeniach: wzrokowych, słuchowych, zapachowych, 
ale przede wszystkim w uczuciu miłości. Do tych przyjemnych 
wrażeń przyłączają się doznania związane z płynącą opodal 
rzeką Wisłą i drogą kojarzenia pozytywne wyobrażenia na jej 
temat. Na stan uczuciowy odpoczywającego bohatera najsilniej 
wpłynęły jednak wesołe cyganki, strojne w szmaragdy i rubiny, 
oraz ich radosna przepowiednia zawarta w słowie „Morkosz”, 
która wywołała radosny błogostan.

Człowiek, który czuje, że kocha i jest kochany, cieszy się 
wszystkim, wszystko mu się podoba. Jakaś dziwna alchemia 
wprawia go w stan radosnego uniesienia, które uzmysławia mu, 
że oto spotyka go największe z możliwych szczęście w życiu. 
Kiedy zastanawia się nad tym, czego doznaje, jego świadomość 
przebiega przyjemna myśl, że być może, będąc tutaj w przeszłości, 
uczestniczyłby w „polowaniu z sokołami”. To wywołuje w nim 
jakąś niezwykłą euforię szczęścia. Podrywa się więc i zaczyna 
tańczyć taniec radości, orientując się wkrótce, że robi rzeczy nie-
zrozumiałe dla gapiów obserwujących tę scenę na polanie. Mimo 
że są zaskoczeni i zdumieni, on nadal odgrywa swój tajemniczy 
rytuał „polowania z sokołami” tak sugestywnie, że niektórzy 
z nich nawet zaczynają ulegać tej jego poetyckiej magii, niejako 
wbrew tym, którzy nie są do niej przyjaźnie usposobieni.

Kiedy nad Puszczę Mazowiecką i Puszczę Kampinoską nad-
ciągnął szary i smutny wieczór, szczęściem w bilansie tego 
radosnego dnia stały się słowa i melodia francuskiej piosenki 
o miłości. Wbrew temu, co zwykło się sądzić o przelotności 
uczuć, choć minęły okoliczności, dzięki którym uczucia utrwa-
liły się w świadomości bohatera lirycznego, przekształciły się one 
w nastrój zadumy, jakby ogólne dobre usposobienie. Zabarwiło 
ono dodatnio wszystko, co przebiegło przez myśl bohaterowi 
wiersza. Kiedy więc, jakby w formie kronikarskiej, notował czas 
i miejsce owych szczęśliwych wydarzeń w Lasku Bielańskim i na 
końcu dodawał, iż w języku cygańskim słowo „morkosz” oznacza 
miłość, sprawiał, że wraz z nim czytelnicy wiersza przychylnie 
traktowali sprawy, które inaczej uszłyby ich uwagi – jako zbyt 
błahe, kiedy to w zwykłych okolicznościach życiowych spotyka 
się cyganki. W tych dobrych nastrojach czytelnik Polowania 
z sokołami nie ulegał złym nowinom, jakie docierały do niego 
ze szpalt „Prosto z Mostu” w drugiej połowie lat trzydziestych, 
i mógł nie martwić się nimi zbytnio. Dobrym zaś wieściom 
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płynącym z minipoematu Gałczyńskiego, utworu wyrażającego 
pochwałę czarodziejskiej mocy cygańskich szmaragdów i rubi-
nów, choć były niepewne, mógł wierzyć, jeśli potrafił się cieszyć 
poezją opiewającą szczęśliwą miłość.
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W krew się zmienia
O Chlebie Tadeusza Różewicza

Skomplikowane są Różewiczowskie związki z życiem i twór-
czością Mickiewicza. Wypada posłużyć się tą szkolną frazą 
o „życiu i twórczości”, bo uwikłanie obejmuje ideę romantycznych 
podróży, problem autokreacji i roli poety, jedności egzystencji ze 
sztuką oraz refleksję nad poetyckim słowem. Różewicz cytaty 
z dzieł poprzednika wkłada w kontekst nowych czasów i nowego 
sposobu istnienia, zarówno wiersza, jak i autora. Fragmentaryzuje 
dzieła Mickiewicza i poddaje je obróbce określonej przez niego 
samego jako recykling – proces, w którym, zachowując tę samą 
materię, tworzy się nową rzecz. Różewicz odkrywa w ten sposób 
niezwykłe właściwości nie tyle języka, ile właśnie „poetyckiej 
materii”. Odłamuje z pomnika spuścizny wieszcza kawałki, jakby 
był z gipsu, a nie ze spiżu, i przykłada je do swoich tekstów. Nie 
jest to jednak zabieg mechaniczny, dający efekt kolażu, palimp-
sestu czy mozaiki. Przyciąga uwagę to, że słowa Mickiewicza 
funkcjonują w nowych wierszach jak ich organiczna tkanka, są 
zakorzenione w nowy sens i nową treść, wybrzmiewając często 
dobitnie w pozycji puenty, powtórzenia, anafory.

Lektura utworów Różewicza odsłania obraz powolnego rozsta-
wania się poety z romantycznym wieszczem – od początkowej 
fascynacji Odą do młodości, kiedy rysuje się jeszcze dialog czy 
polemika z dawnym poetą1, poprzez zrywanie z formą i szy-

1 Zob. T. Różewicz: Przystosowanie. W: Idem: Utwory zebrane. Poezje. T. 1. 
Wrocław 2005, s. 103.
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dercze nuty2; niezwykłą fascynację okresem lozańskim3, aż po 
figurę dwóch dębów i pełen spokojnej stanowczości gest oddania 
„klocka” – Mickiewiczowskiej formuły poetyckiej, wykonywany 
przy dźwiękach trenu4.

Tyle uwag początkowych, niezbędnych, choć sformułowanych, 
owszem, z perspektywy wielu już lat po napisaniu Chleba przez 
Różewicza.

Utrwalona jest w literaturoznawstwie interpretacja tego wier-
sza, powstałego w 1955 roku, w rocznicę zgonu wieszcza, jako 
swoistego peanu „na cześć”: 

Chleb
który żywi i zachwyca
który się w krew narodu zmienia

poezja Mickiewicza

sto lat nas karmi 
ten sam chleb
siłą uczucia rozmnożony5

Czesław Zgorzelski wybrał Chleb na motto i pomieścił we 
wstępie do fototypicznego wydania dzieł Mickiewicza6. Z kolei 
Kazimierz Wyka pisze na podstawie tego liryku o szczególnym, 
„jakże głębokim”, stosunku Różewicza do tradycji i formułuje 
jasne tezy: „[…] o Mickiewiczu napisał, że jest on po prostu 
chlebem poezji narodowej”, wiersz zaś „został oparty na dog-
macie o przeistoczeniu”7. Podobnie na pochwalny ton utworu 
wskazuje Andrzej Skrendo: „Przykładem nowego sacrum ma być 
karmienie się poezją Mickiewicza”8. Co więcej, wiersz druko-
wany w podręcznikach szkolnych doczekał się kilku instruktaży 

2 Jak na przykład w Pijanym Józku, Humorze z zeszytów szkolnych, eciepecie 
o poecie. W: Idem: Utwory zebrane…, s. 194, 197, 228.

3 Zob. T. Kłak: Liryki lozańskie Różewicza. W: Idem: Spojrzenia. Szkice 
o poezji Tadeusza Różewicza. Katowice 1999, s. 117–138.

4 Zob. T. Różewicz: klocek. W: Idem: Zawsze fragment. Wrocław 1999,
s. 51. 

5 T. Różewicz: Utwory zebrane. Poezja. T. 2. Wrocław 2005, s. 29. Wiersz 
pochodzi z Poematu otwartego z 1956 roku.

6 Zob. Cz. Zgorzelski: Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autogra-
fów. Część pierwsza 1819–1829. Wrocław 1973, s. 5.

7 K. Wyka: Różewicz parokrotnie. Warszawa 1977, s. 11.
8 S. Skrendo: Wstęp. W: T. Różewicz: Wybór poezji. Wrocław 2017,

s. 85. Autor dodaje, że potem ta idea została przez Różewicza uznana za nie- 
aktualną.
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metodycznych. Bożena Chrząstowska odczytuje jego sens w ten 
sposób: przez przywołanie symbolu chleba Różewicz „mówi 
o chlebie żywym, o eucharystii, o zbawczej sile”. Zatem poezja 
Mickiewicza to „pokarm, który dostarcza nam energii, ma 
także siłę przetwarzania i oczyszczania człowieka, stanowi 
podstawową wartość narodową”9. Inna wartościowa pozycja 
dydaktyczna informuje i zaleca:

Liryk, będąc hołdem złożonym Mickiewiczowi, ukazując najwyż-
szą rangę jego poezji, równocześnie w błyskawicznym skrócie 
przedstawia podstawowe ludzkie potrzeby: głód piękna, wspól-
nych wartości – świętości narodowych, uczuć jednoczących całą 
wspólnotę. Poezja Mickiewicza zaspokaja te potrzeby od przeszło 
stu lat. Dzieci uczą się wiersza na pamięć10.

Na tym poprzestanę.
Różewicz pisał, że ten wiersz uwiera go „jak cierń”11.
Zastanawiam się, czy nie doszło do przekłamania. Czy nie 

znając nawet późniejszych wierszy, można było już z Chleba 
wyczytać zgoła inne sensy?

Stosuje w nim poeta pewien zabieg polegający na substytu-
owaniu szczegółu. Słowa chleb – krew – zmienia łatwo mogą 
zbić się w semantyczną papkę prowadzącą do Ewangelii i eu-
charystii oraz odczytania poezji Mickiewicza jako narodowego 
sacrum. Tymczasem podczas obrzędu mszy chleb zmienia się
w ciało (Jezusa), a nie w krew. Różewicz jest tu nieprecyzyjny, 
niewierny, nieścisły. Bawi się tekstem, formą z dezynwolturą cy-
nika podmienia słowa – i to jakie słowa! Te ze sfery najbardziej 
nietkniętej, niedostępnej, mistycznej. Dostrzeżenie tej zmiany 
sprawia, że sens zaczyna się przekształcać: sacrum jest pocięte, 
nadszarpnięte, zmodyfikowane. Należy to uwzględnić, jeśli chce 
się budować paralele między nim i twórczością Mickiewicza. 
Jego stosunek do poezji wieszcza to nie pietyzm, uwielbienie 
i nabożeństwo, wręcz przeciwnie: pozwoli sobie Różewicz ją dzie- 
lić, transplantować – i będzie to robił z chirurgiczną precyzją oraz 
finezją godną poety. Skrywana irytacja bezwiednym zachwytem 
nad tym, którym trzeba się zachwycać, jest bliższa wymowie 
Chleba niż sensy pochwalne.

 9 B. Chrząstowska: Kształcenie literackie w klasie 7. Przewodnik metodycz-
ny. Warszawa 1984, s. 53.

10 Zob. M. Jędrychowska, Z.A. Kłakówna, H. Mrazek, M. Potaś, I. Stecz-
ko: To lubię! Klasa 1 gimnazjum. Książka nauczyciela. Kraków 2001, s. 231.

11 Cyt. za: S. Skrendo: Wstęp…
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Różewicz projektuje i obnaża pewną „nawykowość” myślenia. 
Wyprowadza czytelnika na manowce wzniosłego kontekstu. 
W istocie rzeczy umniejsza znaczenie obu wartości, sacrum 
i poezji wieszcza, i lekko, dyskretnie z nich drwi. Pełen zapału 
patetyczny ton jest przykrywką dobrze przemyślanej konstruk-
cji, która zachwyt tylko udaje. Nasuwa się jeszcze uwaga, że 
w Chlebie to poezja wieszcza jest agensem, wykonawcą czyn-
ności: „zachwyca” „karmi”, „żywi”. „My” jesteśmy bierni – 
„zachwycani”.

Podobną technikę – podmienienia szczegółu – Różewicz stosuje 
w Drewnie12, innym wierszu z tego samego co Chleb Poematu ot-
wartego. Wśród słów odsyłających do sfery sacrum: „Chrystus”, 
„średniowieczne misterium”, „cierniowa” pojawia się „cierniowa 
obroża”, a nie „korona”. Zaryzykuję tezę, że inspiracją był 
obraz Hieronima Boscha Chrystus lżony i cierniem koronowany, 
datowany na lata 1450–1500. Czterej oprawcy trzymają narzę-
dzia kaźni: jeden – cierniową koronę, inny z kolei nosi na szyi 
nabijaną kolcami obrożę13. W każdym razie stały motyw i epitet 
„cierniowa korona”, podobnie jak fraza o przemianie chleba 
i wina, został rozbity, a ważki jego szczegół jest substytuowany. 
Tak samo dyskretnie czy wręcz oszukańczo. Wielu czytelników 
widzi w tym wierszu ukoronowanego cierniem Boga14 i stąd wy-
prowadza sens – czytając tekst tylko jako utwór pasyjny lub opis 
stacji drogi krzyżowej. Mamy bowiem pewien stały i nieuważny 
sposób odbioru. Dostrzeżenie „obroży” w miejscu spodziewa-
nej „korony” sprawia, że nawyk czytelniczy zostaje obnażony, 
a wiersz nabiera nowych treści.

Technika przesunięcia szczegółu wpisuje się we właściwość 
poezji Różewiczowskiej tak charakteryzowanej przez Andrzeja 
Skrendę:

12 „Drewniany Chrystus / z średniowiecznego misterium / idzie na czwo-
rakach // cały w czerwonych drzazgach // w cierniowej obroży / z opuszczoną 
głową / zbitego psa // jak to drewno łaknie”. Cyt. za: T. Różewicz: Wybór 
poezji. Wrocław 2017, s. 166. 

13 Obraz Hieronima Boscha Chrystus lżony i cierniem koronowany, znany 
jest także po tytułami Chrystus wyszydzany i Cierniem koronowanie, znajduje 
się w National Gallery w Londynie. Postaci skupione wokół Jezusa są aluzją 
do czerech rodzajów temperamentu człowieka; obraz ma wymiar uniwersalny 
i takie światło rzuca na wiersz Różewicza. Dręczyciel z obrożą w kapelusz 
wetknięty ma trudny do zinterpretowania liść dębu – być może stąd wypro-
wadza poeta refleksję na temat drewna. 

14 Ciekawe analizy tego wiersza przeprowadza W. Bortnowski: Jak uczyć 
poezji w szkole. Warszawa 1998, s. 89–93.
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Sztuka literacka Różewicza okazuje się przewrotna, teatralna, 
może nawet – gdyby naiwny czy prostoduszny czytelnik brał de-
klaracje poety całkowicie na serio – w jakimś sensie oszukańcza, 
w takim mianowicie, w jakim oszukuje na scenie aktor, udający 
emocje […]15.

Przytoczone ustalenia dotyczące pozornie tylko sakralnego 
i sakralizującego wymiaru tego tekstu byłyby zgodne z figurą 
niewiary16, właściwą Różewiczowi. Przez jej pryzmat raczej na-
leży czytać Chleb, a nie tradycyjnej religijności narodu polskiego. 
Ktoś, kto w wieku lat siedemnastu porzucił wiarę, a potem od-
szedł od metafizyki w ogóle, nie może szczerze posługiwać się 
symboliką religijną w celu waloryzowania innych zjawisk. Pod-
niosły ton i wprowadzenie dogmatu o odkupieniu są sygnałem 
wręcz przeciwnym. Ponadto wypowiada się tu osoba niezwykle 
oszczędna w słowach, jeśli chodzi o relację z Bogiem, i daleka od 
jednoznacznych deklaracji.

Słowa: „który się w krew narodu zmienia…” znaczą: ‘krąży 
w żyłach’, ‘wchodzi w krew’, ‘stają się czymś własnym, oczy-
wistym’. Ale nasuwają też oskarżycielską frazę ‘mieć krew 
na rękach’ lub ‘krwawić’ czy: ‘zapłacić za coś własną krwią’. 
Mogą to być typowe zarzuty stawiane poezji romantycznej 
po klęskach powstańczych, nie tylko XIX-wiecznych. Przede 
wszystkim jednak widziałabym tu odesłania do twórczego trudu 
poety, który ze skorupy Mickiewiczowych fraz musi czy chce się 
wydostać i od nich uwolnić. Ten proces to ogromny wysiłek, 
cierpienie, trud odnajdywania własnej tożsamości. Ból rodzenia 
siebie.

Słowo poetyckie Mickiewicza to rzeczywiście chleb powsze-
dni, którym się myślało i mówiło, i który wszedł w krew. Jest 
jak nawyk lub nałóg. Prowokuje do postawienia pytania: „kto 
mi związał ręce?”17 i nasuwa obraz twórcy osaczonego przez nie-
gdysiejsze formy, teraz rzucające się na niego i rozdzierające go:

15 A. Skrendo: Wstęp…, s. 63.
16 Ta sprawa wymyka się jednoznacznym rozstrzygnięciom, ponieważ 

Różewicz jest bardzo dyskretny i ostrożny w składaniu jednoznacznych de-
klaracji na temat swojej religijności. Na pewno też jego postawa ewoluowa-
ła, by wybrzmieć znaną ankietą dla „Znaku”, w której pisze o Chrystusie 
jako Osobie, i kilkunastoma wierszami (na przykład Bez czy jest taki po-
mnik z tomiku Szara strefa). W roku 1955 była to jednak postawa bliższa
ateizmowi.

17 Te słowa padają w wierszu Rozmowa z księciem. T. Różewicz: Utwory 
zebrane. Poezja. T. 2. Wrocław 2006, s. 121.
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jeszcze oddychające mięso
wypełnione krwią
jest pożywieniem
tych form doskonałych

zbiegają się tak szczelnie nad zdobyczą
że nawet milczenie nie przenika
na zewnątrz 18

Cytuję ten fragment ze względu na korespondujący z wier-
szem Chleb obraz krwi. Tu doskonałe formy doprowadzają do 
jej rozlewu, są krwiożercze, żądne krwi. Usłużne wobec tkanki 
martwej występują przeciwko tkance żywej i przeciwko twórcy. 
Na jego obraz składają się w wierszu synekdochiczne określe-
nia: „oddech”, „mięso”, „krew”, i – „milczenie”. Ten opis jest 
uprzedmiotowiający, fizjologiczny, nieprzyjemny i niejasny (gdy 
chodzi o milczenie) – a jednak z niego ma szansę wydobyć się 
poezja. Bo źródło poezji jest ciemne19 i krwawe:

źródło z którego płynie
poezja żywa 
jest obok
ciemne postacie
myją w nim ręce
z których spływa krew
bezpański pies 
chłepce w ciszy wodę20

– pisze Różewicz w wierszu Zwiastowanie. To wiersz meta-
poetycki, w którym można zobaczyć wyobraźnię skażoną wo-
jenną traumą, ale datowanie wiersza na rok 1995 odsuwa tę 
i uprawdopodobnia inną hipotezę. Rysująca się w nim zbrodnia 
ma charakter mordu rytualnego. Jest potrzebny, aby tworzyć. 
Mord krwawy, bezwzględny, wyrachowany, z wynajętym zabójcą. 
Trzeba uśmiercić poprzednika21. Uważam, że „bezpański pies”

18 Ibidem. Formy, s. 61. Wiersz napisany w grudniu 1956 roku.
19 Zob. T. Różewicz: Ciemne źródła. W: Idem: Utwory zebrane. Poezje.

T. 1…, s. 397–402. Por. P. Próchniak: Różewicz: wiersze z ciemności. „Czyta-
nie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 2, s. 75–96.

20 T. Różewicz: Zwiastowanie. W: Idem: Utwory zebrane. Poezja. T.3. Wroc-
ław 2006, s. 364.

21 Posługuję się metaforycznym określeniem ze znanej teorii wpływu. Nie 
ma w tym szkicu miejsca, by uruchamiać całe instrumentarium pojęciowe 
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jest metaforą poety. Pije krwawą wodę, bo żywą poezję, auten-
tyczną, czerpie się zawsze z tego samego źródła, w którym płynie 
krew wielu poetów. Krew jest w poezji Różewicza jej organiczną 
tkanką, materią poetycką, zamiennikiem słowa22.

Nie trzeba jednak aż tak w przód wyruszać w czasie. W tym 
samym tomiku, w którym zamieszczony został Chleb, znajduje 
się poemat Zasłony, aluzyjny do liryku Nad wodą wielką i czystą. 
Ze względu na okres lozański, kiedy to powstał ów wiersz, oraz 
na jego rozrachunkowy charakter można czytać Zasłony jako 
odniesienie do całej twórczości Mickiewicza. I już w pierwszej 
części wyłania się obraz krwi: 

zasłona młodości
chmury mosiężne i czarne
zderzają się nad milczącymi polami
krew spływa z oblicza ziemi
wynurza się zielona nadzieja23.

Nowa poezja – „zielona nadzieja” – potrzebuje krwi, która 
wsiąknie w ziemię. Mickiewiczowska zasłona utkana ze słów 
opada, słowa zostają zamordowane. Nowa poezja wyłoni się 
ze skrwawionej gleby, wydobędzie się z niej – pisze później 
Różewicz – jako słaby pęd, kopczyk ziemi, będzie jej grudką24. 
I będzie cicha. Bezpański pies chłepta wodę w ciszy.

Milczenie łączy się z ruchem do wewnątrz. Z ascezą, otwar-
ciem i doświadczeniem pustki. Jego przeciwieństwem jest pewna 
ekspansywność, ruch od siebie, wielość, które widać w pierwszej 
części Chleba, zarówno w budowie zdania, jak i w czołobitnym 
„żywi” i w emocjonalnym „zachwyca”. Formuła „siłą uczucia 
rozmnożony”, powtarzająca na końcu wiersza ów gest, czyni 
z wiersza liryk zamknięty, jednoznaczny, natarczywy. 

A jednak budowa wiersza zawiera pewne rozszczelnienie 
formy, przez które wydobywa się milczenie. Nie widziałabym 
w centralnym usytuowaniu epitetu „poezja Mickiewicza” za-

Harolda Blooma. Por. Idem: Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. Bielik-
-Robson, M. Szuster. Kraków 2002.

22 W Róży pisze Różewicz: „otwiera się / w środku / nocy / czerwona po-
woli / rozkwita do żywego / mięsa słowa / mięso żerna czarna”. T. Różewicz: 
Róża. W: Idem: Utwory zebrane. Poezje. T. 1…, s. 70. 

23 T. Różewicz: Utwory zebrane. Poezja. T. 2…, s. 20.
24 Zob. na przykład Mozaika bułgarska z roku 1978 roku z tomu zawsze 

fragment lub jeden z Ojców kościoła poezji, Credo, Elegia z tomu Cóż z tego, że 
we śnie. W: T. Różewicz: Utwory zebrane… T. 3., s. 346 i T. 4, s. 337, 344, 381.



Dorota Tałaj328

biegu podnoszącego jej rangę. Ta twórczość leży raczej w wier-
szu jak chleb pośrodku stołu, gotowy do wzięcia, czekający, po 
przeistoczeniu, na słowa: „Bierzcie i jedzcie”. Ale zamiast nich 
padają inne, wieloznaczne:

sto lat nas karmi 
ten sam chleb

Teraz więc „chleb” oglądamy z pewnego dystansu. 
Trzecia strofa znacząco różni się od pierwszej. Nie ma racji 

Wyka, pisząc, że ten utwór składa się z jednego zdania roz-
winiętego25. Mamy tu do czynienia najpierw z rozpoczętym 
wypowiedzeniem wielokrotnie złożonym, bogatą, patetyczną 
frazą ze spiętrzeniem zdań podrzędnych przydawkowych – która 
pozostaje niedokończona. Urywa się, jakby głos uwiązł w krtani, 
po czym „z zaciśniętego gardła” wydobywają się słowa: „poezja 
Mickiewicza”. Czy to Mickiewicz „zaciska gardło” poecie? O ile 
w pierwszej strofie wyraźnie zaznacza się autorskie „ja” i pysz-
nie panoszy się podmiot czynności twórczych, to na początku 
drugiej strofy jest wyraźnie wycofany. Słowa stają się oszczędne 
i tak krótkie, jak to tylko możliwe. Obniżenie tonu. Unik. Mil-
czenie. Głos niewydobyty. Przestrzeń dla czytelnika.

Różewicz w tej strofie tworzy zdanie lokucyjne, które mogłoby 
być wzorem dla objaśnienia Austinowskiej koncepcji aktu mowy. 
Zdanie boleśnie zależne od kontekstu. Może być pochwałą, 
skargą, wyrazem nudy i zniecierpliwienia, znakiem furii, 
wołaniem o bunt. Bo słowa są tylko zasłonami. Stałe związki 
wyrazowe wyrabiają nawyki myślowe i estetyczne – i one też są 
zasłonami. Tylko uważność na szczegół oraz poszukiwanie jego 
właściwego miejsca mogą pokazać pęknięcie lub szparę, przez 
którą wydobędzie się sens. Chleb z tego wiersza zanurzony jest 
we krwi.

Znasz-li tę krew?

Bibliografia

Bloom H.: Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. Bielik-Robson, 
M. Szuster. Kraków 2002.

Bortnowski W.: Jak uczyć poezji w szkole. Warszawa 1998.
Chrząstowska B.: Kształcenie literackie w klasie 7. Przewodnik metodyczny. 

Warszawa 1984.

25 Zob. K. Wyka: Różewicz…, s. 37.



W krew się zmienia… 329

Jędrychowska M., Kłakówna Z.A., Mrazek H., Potaś M., Steczko I.: To lubię! 
Klasa 1 gimnazjum. Książka nauczyciela. Kraków 2001.

Kłak T.: Liryki lozańskie Różewicza. W: Idem: Spojrzenia. Szkice o poezji
Tadeusza Różewicza. Katowice 1999.

Próchniak P.: Różewicz: wiersze z ciemności. „Czytanie Literatury. Łódzkie 
Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 2.

Różewicz T.: Szara strefa. Wrocław 2002.
Różewicz T.: Utwory zebrane. Poezja. T. 2. Wrocław 2006.
Różewicz T.: Utwory zebrane. Poezja. T.3. Wrocław 2006.
Różewicz T.: Utwory zebrane. Poezje. T. 1. Wrocław 2005.
Różewicz T.: Wybór poezji. Wrocław 2017.
Różewicz T.: Zawsze fragment. Wrocław 1999.
Skrendo A.: Wstęp. W: T. Różewicz: Wybór poezji. Wrocław 2017.
Wyka K.: Różewicz parokrotnie. Warszawa 1977.
Zgorzelski Cz.: Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów.

Część pierwsza 1819–1829. Wrocław 1973.



Barbara Pytlos

Konstanty Ildefons Gałczyński: 
Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich

Dylematy interpretacyjne
(na podstawie wybranych materiałów 

z lat 2001–2016)

Pani Profesor Teresie Wilkoń, Szanownej Jubilatce, jestem 
wdzięczna, że po lekturze Jej książki Poematy Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego obudziła się we mnie chęć sięgnięcia 
po wiersze lubianego przeze mnie poety. Przypomniałam sobie, 
jak będąc w mazurskich lasach, uczyłam się na pamięć Kroniki 
olsztyńskiej. Myślę, że wielu czytelnikom nadal bliskie są jego 
utwory, o Pieśniach nie wspominając. Przeczytanie książki Pani 
Profesor skłoniło mnie jednak do sięgnięcia po tekst ciągle aktu-
alny, jakim są Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich. Pozostał 
w mej pamięci jako świetne zaprezentowanie przestrzeni na placu 
przed katedrą Notre Dame nocą, być może w czasie kończącej się 
wojny. Czasu tragicznego, co w utworze zostało uwidocznione. 
W książce Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Pani 
Profesor rozdział drugi zatytułowała: Poemat o rozpaczy: „No-
tatki z nieudanych rekolekcji paryskich”. Wśród badaczy poemat 
ten wywołuje wielorakie odczucia. Teresa Wilkoń pisze o nim: 

Poemat ten uderza osobliwością i niezwykłością w porówna-
niu z tym, co Gałczyński napisał i napisze po powrocie do kra-
ju. Niezwykłość polega na tym, iż jest on prawdziwą, liryczną 
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spowiedzią poety. Nie brakło wątków osobistych we wcześniej-
szych utworach, te nie były jednak tak pełne skargi i niepokoju. 
Twórca poematu umiał zdobyć się na dystans, i to nawet wte-
dy, gdy stawał się autentycznym i pełnym niepokoju outsiderem 
(jak w Balu u Salomona), wyznania są jeszcze pełne dyskrecji, 
przemilczeń, zawieszonych pytań. W Notatkach z nieudanych re-
kolekcji paryskich Gałczyński odsłania się ze szczerością dotąd
nieznaną1.

Zacytowany fragment refleksji Profesor Teresy Wilkoń dowo-
dzi, że poemat Gałczyńskiego, nacechowany dramatyzmem, 
stwarza możliwości różnorodnych linii odbioru. Ponadto w No-
tatkach z nieudanych rekolekcji paryskich poetycka szczerość 
autora należy do wyjątkowych, a sytuacje liryczne potęgują roz-
terki sumienia wędrującego nocą po Paryżu podmiotu lirycznego 
(bohatera wiersza), w ogromnym stopniu wzmacniając autorską 
szczerość.

Poemat Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich powstawał 
w trudnym pod względem osobistym okresie życia poety. Nie 
bez znaczenia też była niejasna i niepewna powojenna sytuacja 
polityczna. Gałczyński stawał w obliczu niełatwego wyboru, 
a ponieważ wywodził się z generacji twórców, którzy nie wyob-
rażali sobie pozostania na obczyźnie i wybrania losu emigranta, 
to sytuacja mogła napawać poetę lękiem2. Zdawał sobie też 
sprawę z tego, że po powrocie do kraju również czekają go nieła-
twe wybory3. Tak przynajmniej na ten okres w życiu ojca patrzy 
córka Kira. Składało się na to wiele przyczyn, a spośród nich 
na plan pierwszy wysuwały się osobiste problemy. Dotyczyły 
one zdrady ukochanej żony Natalii4. Na polityczne zawirowania 
w ojczyźnie trudno było znaleźć mądrą i trafną odpowiedź5.

Wybór powrotu do ojczyzny stanowił dla Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego prawdziwy dylemat, bo przecież, po 
pierwsze dla autora Balu u Salomona ojczyste niebo stanowiło 
specjalny rodzaj poetyckich inspiracji. A po drugie, pozostanie 
na emigracji równało się dla niego ze zdradą powinności wobec 
ojczyzny. Krytycznie ocenił przecież decyzję Czesława Miłosza 

1 T. Wilkoń: Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Katowice 2010, 
s. 39.

2 Zob. M. Wyka: Wstęp. W: Konstanty Ildefons Gałczyński: Wybór poezji. 
Oprac. M. Wyka. Wrocław–Kraków 2003, s. LI.

3 Zob. K. Gałczyńska: Gałczyński. Wrocław 1998, s. 128–129.
4 Zob. ibidem, s. 128.
5 Zob. ibidem, s. 129.
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o emigracji w Poemacie dla zdrajcy6. I choć, po trzecie, zda-
wał sobie dobrze sprawę z tego, że powrót przyniesie kłopoty 
i trudności7, zdecydował, że wraca, a w Notatkach z nieudanych 
rekolekcji paryskich wszystkie te jego rozterki znalazły odzwier-
ciedlenie.

W poemacie mocno widoczna jest nuta smutku nad dalszym 
jego losem jako poety. Smutne i tragiczne są te – jak je poeta 
nazywa – jego rekolekcje. Bardzo osobiste, a w efekcie tego praw-
dziwe, bo rekolekcje są osobiste, cechuje je swoista intymność. 
Czy do końca w poemacie odczuwalna jest owa intymność? 
Trudno znaleźć właściwą odpowiedź na to pytanie.

Paweł Szymański zauważa, że szkic poematu Notatek… 
przygotował poeta jeszcze w Paryżu w 1946 roku8. I jak badacz 
twierdzi, jest to najbardziej dramatyczna spowiedź w literaturze 
polskiej, bo wykorzystująca „augustiańskie rozpiętości”9. W jego 
interpretacji znajdujemy interesujące uwagi odnośnie do genezy 
poematu: 

Notatki nazwał podobno poeta swym „pożegnaniem katolicy-
zmu”. Trudno powiedzieć, ile w tej decyzji było świadomego wy-
boru, a ile >pomocy< ze strony niektórych publicystów katoli-
ckich, nierozumiejących poezji Gałczyńskiego. Faktem jest, że do 
powracającego kilkakrotnie w tym okresie motywu „Tygodnika 
Powszechnego” wykazuje poeta wyraźny dystans (Sprzysiężenie, 
Czterdziesty szósty Kraków)10.

Badacz dowodzi, że w Notatkach… znajduje się odzwierciedle-
nie dramatu, który dotyczy człowieka niezdecydowanego, niepo-
trafiącego podjąć właściwej decyzji. Co prawda nie brak w tek-
ście poetyckiej finezji, jaka cechowała twórczość Gałczyńskiego 
(„jak na dnie zielonego morza odnalezione partytury”, „księżyc 
Tam! Znad domu”) ale stanowi ona pewnego rodzaju ubezpie-
czenie poetyckiej spowiedzi11. Poetycka spowiedź? Nasuwa się

 6 Zob. ibidem, s. 121–131. Poemat drukowano w „Nowej Kulturze” w 1952 
roku.

 7 Zob. ibidem.
 8 Zob. P. Szymański: Konstanty Ildefons Gałczyński „Wjazd na wielorybie”. 

W: Liryka polska. Interpretacje. Red. J. Prokop, J. Sławiński. Gdańsk 2001, 
s. 444–448.

 9 Ibidem, s. 445.
10 Za: P. Szymański: Konstanty Ildefons Gałczyński „Wjazd na wielorybie”… 

s. 446.
11 Zob. ibidem, s. 447.
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kolejna wątpliwość: czy jest autentyczna w swej szczerości, wszak 
przecież poetom zawsze wolno więcej powiedzieć i więcej im się 
powinno wybaczać. Paweł Szymański podkreśla wyjątkowość 
Notatek…, podobnie jak Profesor Teresa Wilkoń. Niewątpliwie 
jest to utwór niezwykły i odmienny od innych wierszy, w któ-
rych Gałczyński bawi się słowem, stosuje swoiste gry, korzysta 
z różnych poetyk12. 

Z kolei Jerzy Stefan Ossowski wymienia wiele wyznaczni- 
ków, które budują wielkość poematu Gałczyńskiego w szkicu 
Notatki do „Notatek z nieudanych rekolekcji paryskich”13. A jest 
ich sporo. Podobnie jak inni, badacz uważa utwór Gałczyń-
skiego za wyjątkowy, określa go arcydziełem, w którym poeta 
przekracza standardy artyzmu, zwraca uwagę na rozterki świa-
topoglądowe, które są w nim obecne, podobnie jak na poglądy 
polityczne, także niepokój człowieczego sumienia w czasie prze-
łomu pojałtańskiego14. Ossowski przypomina też, jak ogromnie 
rozdarty jest podmiot liryczny, który stoi przed wyborem nowej 
drogi; podnosi wartość bogatej metaforyki dla działań owego 
podmiotu, jak również wieloznaczność symboliki religijnej 
i trudności w odkryciu tajemnicy ludzkiego losu15. Pragnienie 
przeżyć mistycznych („galilejska fletnia, noc augustiańska”), 
wpisuje się w prezentację wędrówki pisarza w scenerii paryskiej 
ulicy16. Jerzy Ossowski zauważa, że w poemacie Gałczyńskiego 
uwidacznia się tęsknota za wiarą, jaką pasjonowało się chrześ-
cijańskie średniowiecze za czasów św. Augustyna17. Poetycko 
bogate są więc paryskie rekolekcje poety, bo składa się na nie 
modlitwa – prośba, a po niej dramatyczna rozmowa ze Stwórcą18. 
Owe wymienione tylko w części wyznaczniki poetyckie czynią 
z Notatek… utwór przełomowy, ale również ciągle otwarty na 
różnorodność przestrzeni interpretacyjnych19.

Marta Wyka także pisze o inności poematu Notatki z nieuda-
nych rekolekcji paryskich. Uczona zauważa, że międzywojenne 

12 Zob. T. Wilkoń: Poematy…, s. 41.
13 Zob. J.S. Ossowski: Notatki do „Notatek z nieudanych rekolekcji pary-

skich” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. „Annales Universitatis Paedagogi-
cae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2003, z. 3, s. 113–143. 

14 Ibidem, s. 114.
15 Ibidem, s. 114–115.
16 Ibidem, s. 116.
17 Zob. ibidem, s. 128 i nast.
18 Zob. ibidem. 
19 Zob. ibidem.
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poematy Gałczyńskiego prezentowały dwa nurty jego poezji: 
groteskowo-absurdalny (Koniec świata) i liryczno-katastroficzny 
(Bal u Salomona). Notatki… natomiast łączą w sobie oba te nurty 
i stanowią artystyczne zamknięcie tamtego okresu poetyckich 
dokonań Gałczyńskiego20. Zwraca też uwagę, że w Notatkach… 
w poetyckim obrazie z tłumu wyróżniają się dwie twarze: „oszu-
sta i potępionego”21. Określenia te charakteryzują formalną kon-
strukcję podmiotu (dzięki temu staje się on niejednoznaczny), 
a także odnoszą się do rozterek biograficznych22. W interpretacji 
Marty Wyki w tej niezwykłej, poetyckiej spowiedzi interesująco 
jawi się charakterystyka emocjonalnej zawartości Notatek…:

Więc może nie tylko katolicki i religijny wątek stanowi o emocjo-
nalnej sile Notatek…? Ta poetycka spowiedź ma za temat jeden 
właściwie grzech główny: zdradę i odstępstwo. Zważmy jednak, 
iż żadna zdrada nie miała miejsca, żadne etyczne normy nie 
zostały naruszone. Twarz „potępionego” należy, być może, do 
poety, podobnie jak twarz oszusta. Czy to kolejne maski? Jeśli 
założymy, że tak, to musimy dodać: nie zasłaniają one szczelnie 
twarzy prawdziwego grzesznika23. 

Według Marty Wyki w Notatkach… Gałczyński tłumaczy 
powstanie Poematu dla zdrajcy24. Czy tak było rzeczywiście 
– trudno dociec, ale w pewnym stopniu poemat dotyczył jego 
własnej zdrady, którą przewidywał w Notatkach…, bo przecież 
socjalistyczne kryteria dotyczące kultury wymagały innego 
sposobu poetyckiego wyrazu. Poetyka Gałczyńskiego była pod-
dawana krytyce25. Według Marty Wyki, Notatki z nieudanych 
rekolekcji paryskich są niewątpliwie utworem lirycznym o dużej 
sile emocjonalnego wyznania poetyckiego26. Trudno się z tym 
twierdzeniem nie zgodzić, bo czytając je, nie można ustrzec się 
emocjonalnego zaangażowania w tekst.

Tę otwartość interpretacyjną Notatek z nieudanych rekolekcji 
paryskich podnosi także Zofia Zarębianka w artykule Epifania 

20 Zob. M. Wyka: Wstęp…, s. XLIII–XLIV.
21 Ibidem, s. XLVIII.
22 Zob. ibidem.
23 Zob. ibidem, s. L.
24 Zob. ibidem, s. LI: Poemat dla zdrajcy powstał po tym, jak Czesław 

Miłosz zdecydował się na emigrację, i był drukowany w „Nowej Kulturze” 
w roku 1952.

25 Zob. ibidem, s. XX. Z krytyką poetyki Gałczyńskiego wystąpił A. Ważyk.
26 Zob. ibidem, s. VIII–IX.
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negatywna w „Notatkach z nieudanych rekolekcji paryskich” 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego27. Badaczka poszukuje 
w poemacie pola sensów religijnych i duchowych28, dla których 
Gałczyński w tekście stworzył odpowiedni klimat, w którym 
usytuuje spotkanie bohatera z Nadprzyrodzonym:

Miejscem akcji jest Paryż, konkretnie wyspa La Cité, mała uliczka 
Saint Louis w pobliżu katedry Notre Dame i plac przed katedrą 
oraz niewielki fragment bulwarów nadsekwańskich ze stragana-
mi bukinistów. To historyczne serce Paryża, mityczny początek 
miasta. Jest to o tyle ważne, iż tak określona przestrzeń jest ele-
mentem, tworzącym nastrój, na pół nierzeczywistą, na pół sen-
ną, magiczną atmosferę lirycznej scenerii, w której – czy pośród 
której – bohater przeżyje swoje nieudane spotkanie z Nadprzyro-
dzonym29.

Magiczną atmosferę pogłębia jeszcze – według badaczki – noc 
(pora akcji), podczas której bohater wiersza, Polak, pośród nie-
zwykłego otoczenia (muzyka Bacha, księżyc, gitara, szmaragdy) 
czeka na przemianę wewnętrzną, do czego nie dochodzi30 
mimo przełomowych zdarzeń historycznych. Zofia Zarębianka 
w szczególny sposób odnosi się do sfery sacrum, która według 
badaczki, w poemacie pozostaje niedookreślona, podobnie jak 
sensy religijne31. To niedookreślenie rodzi dylematy interpreta-
cyjne i pozostawia miejsce na nowe spojrzenia na utwór. Spośród 
przyczyn duchowego niepowodzenia bohatera autorka szkicu 
wymienia jego fałszywe oczekiwania i wyobrażenia, bo pragnie 
zmysłami doświadczać tego, co duchowe, a przede wszystkim 
brak wiary, gdyż w jego życiu znaczenie pierwszoplanowe mają 
rzeczy ziemskie, małe, egzystencjalne32. Uzasadniając tytuł 
szkicu, Zofia Zarębianka stwierdza:

Epifanią negatywną zdaje się […] w wierszu… sam bohater li-
ryczny. Rozumiem powyższe stwierdzenie na dwa sposoby. Naj-

27 Z. Zarębianka: Epifania negatywna w „Notatkach z nieudanych rekolekcji 
paryskich” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W: Dzieło i życie Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 2. Red. A. Kulawik i J.S. Ossowski. Kraków 2005, 
s. 647.

28 Zob. ibidem, s. 648.
29 Zob. ibidem.
30 Zob. ibidem, 649.
31 Zob. ibidem, s. 650–651.
32 Zob. ibidem, s. 653.



Barbara Pytlos336

pierw w odniesieniu do „ja” lirycznego, które zamiast ujawnionej 
autentyczności przeżycia proponuje maskującą grę, w której na 
pierwszy plan wysuwa się teatralizacja siebie i własnych doznań, 
uczynionych przedmiotem owej gry. W ten sposób bohater sa-
mym sobą zaprzecza niejako możliwości najprostszej epifanii, 
dokonującej się za pośrednictwem i poprzez samego człowieka, 
objawiającego sobą jakąś tajemnicę Nadprzyrodzonego. Wydaje 
się, iż ucieczka w minoderyjny świat udawania skutecznie ten 
poziom epifanijności blokuje, uniemożliwia33.

Refleksje badaczki w pewien sposób potwierdzają spostrzeże-
nia ks. prof. Józefa Tischnera, który pisał, że „prawdziwy chrześ-
cijanin zbudowany jest z dwóch doświadczeń: z doświadczenia 
wolności i doświadczenia nadziei”34. Zwraca uwagę, że nadzieja 
objawia się w przynajmniej w dwóch wymiarach: wymiarze fa-
ryzeusza i wymiarze wdowy. Pierwszy daje z dostatku, a wdowa 
ostatni grosz, bo ona wierzy w rzeczywistość, która jest po 
śmierci. Odwołując się do poematu Notatki… Gałczyńskiego, 
w którym znajdujemy modlitwę o możliwość porzucenia „po-
łatanej kanapy, lampy z abażurem”35 i innych ziemskich rzeczy, 
Tischner wskazuje na postawę ojca Maksymiliana Kolbe, który 
kilka lat przed modlitwą autora utworu, zgłosił się na śmierć za 
drugiego człowieka. Konkludując, Tischner pisze: „Wydaje się, 
że obydwaj byli bliscy pewnego wspólnego rdzenia – kondycji 
wdowy. Jeden prosił, a drugi ją po prostu pokazał”36. Spojrzenie 
na poemat przez ks. Józefa Tischnera, dowodzi, jak silna jest 
jego inspirująca rola dla odbiorcy.

Profesor Teresa Wilkoń analizując poemat Konstantego Ilde- 
fonsa Gałczyńskiego Bal u Salomona w książce Katastrofizm 
w poezji polskiej w latach 1930–1939. Szkice literackie, wyod-
rębniła sposoby kształtowania monologu wewnętrznego przez 
poetę37. Badaczka zauważa, że

Podmiot liryczny, prowadząc swój monolog, łączy różne moty-
wy egzystencjalne monologu. Istotną cechą ogólną monologu 
jest swobodny tok skojarzeniowy, odnoszący się do przeżyć psy-

33 Zob. ibidem, s. 653.
34 J. Tischner: Krótki przewodnik pożyciu. Nieznane teksty. Kraków 2017, 

s. 182.
35 Ibidem, s. 184.
36 Ibidem, s. 185.
37 Zob. T. Wilkoń: Katastrofizm w poezji polskiej w latach 1930–1939. Szki-

ce literackie. Katowice 2016.
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chicznych, które były świadome i podświadome (wykorzystujące 
słowa klucze i archetypy). Łatwo daje się wyodrębnić następujące 
warianty monologu:
– wewnętrzny, skupiający się na przeżyciach i stanach ducho-

wych oraz psychicznych podmiotu wiersza,
– realizujący w pełni zasadę ėcruture automatiuque, stanowiący 

luźny tok skojarzeń,
– dopuszczający elementy rzeczywistości zewnętrznej oraz 

wprowadzający struktury dialogowe,
– traktujący wewnętrzne przeżycia bohatera lirycznego w kate-

goriach pewnego ładu, kompozycji, ciągłości opisów i reflek-
sji, porządku chronologicznego, a także filozoficzno-intelektu-
alnego (przynajmniej w odniesieniu do fragmentów utworu)38.

Wydaje się, że w Notatkach z nieudanych rekolekcji paryskich 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wszystkie te wyznaczniki 
monologu są obecne. Ale spośród wszystkich jego utworów na 
poetyckie szczyty utwór ten prowadzą jego siła emocjonalna 
i oddziaływanie na wyobraźnię czytelników odmienne w każ-
dym czasie.
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Nagrody Związku Pisarzy Polskich 
 na Obczyźnie 1951–2018

Nagroda Literacka Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 
(dalej: ZPPnO), ustanowiona w 1951 roku w Londynie, była 
jedną z pierwszych w powojennej polskiej diasporze1. Po niej 
powstało wiele innych, jak na przykład od 1954 roku – nagroda 
paryskiej „Kultury”, od 1958 roku – londyńskich „Wiadomości, 
od 1964 roku – nowojorskiej Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, 
ale żadna z nich nie przetrwała do dziś – z wyjątkiem Nagrody 
Literackiej Fundacji im. Kościelskich (od 1962 roku) z siedzibą 
w Genewie. 

Nagradzanie twórczości literackiej wpisywało się w próbę 
kontynuowania pewnych form życia literackiego okresu dwu-
dziestolecia międzywojennego. Jak słusznie stwierdziła obecna 
prezes ZPPnO Regina Wasiak-Taylor:

Nadawały one życiu literackiemu na uchodźstwie cech normal-
ności, a roztaczając mecenat kulturalny, zachęcały pisarzy o pra-
cy twórczej. Należy przypomnieć, że ten pierwszy, powojenny 
etap wchodzenia polskich uchodźców w życie barierami natury 
językowej, kulturowej, obyczajowej społeczeństw, głównie euro-
pejskich i amerykańskich, najeżony był niekończącymi się barie-
rami natury językowej, kulturowej, obyczajowej, które kierowały 
wysiłki wielu pisarzy do wyczerpującej walki o codzienny byt. 

1 Zob. R. Wasiak-Taylor: Dzieje nagrody literackiej Związku Pisarzy Pol-
skich na Obczyźnie 1951–2011. Londyn 2011, s. 11.
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Niejeden pisarz zmuszony był do zaniechania pracy literackiej. 
Wpływało na to również duże rozproszenie polskich twórców po 
świecie i dokuczliwy brak kontaktu z żywym, codziennym ję-
zykiem polskim. W nagrodzie psarskiej ujawniła się solidarność 
społeczeństwa z pracą twórczą pisarzy, „chroniła go ona – mówił 
Tymon Terlecki – przed samotnością”2.

Przypomnieć należy, że Londyn od czasów II wojny światowej 
był dużym skupiskiem ludzi pióra3. Maria Danilewicz-Zielińska 
wyraziła opinię, że skład środowisk pisarskich dyktowała sytua-
cja wojenna, przypadek: 

W pierwszych falach, przed dopływem Polaków z Rosji, prze-
ważali mężczyźni w wieku poborowym, kobiet piszących było 
niewiele – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria Kunce-
wiczowa. Rej wodzili […] pisarze starsi wiekiem, rezerwiści 
[…] – Edward Ligocki, Józef Andrzej Teslar, Antoni Bogusławski 
i ich satelici. Objęli oni placówki oświatowo-kulturalne w wojsku 
i obsłudze cywilów4. 

Do nich dołączyli: Ferdynand Goetel, Wacław Grubiński, 
Marian Hemar, Herminia Naglerowa, Zygmunt Nowakowski, 
Tymon Terlecki, Melchior Wańkowicz, Stefania Zahorska. To 
oni najpierw wysoko ustawiali poprzeczkę literaturze na obczyź-
nie. Po wojnie zrozumieli, że ograniczenie, będącej pod ścisłą 
kontrolą komunistycznej cenzury literatury krajowej, jest siłą 
wolnej literatury emigracyjnej. Ideę Nagrody Literackiej ZPPnO 
poprzedziło ustanowienie w 1950 roku przez byłych polskich 
żołnierzy z Mannheim Nagrody Polskich Kompanii Wartowni-

2 Ibidem.
3 Zob.: A.P. Coleman: Polscy pisarze na emigracji. „Dziennik Polski” (da-

lej: DP) 1941, nr 209, s. 3; A. Bogusławski: Powieść polska na emigracji.
DP 1941, nr 198, s. 3; Idem: Poezja polska na emigracji. DP 1941, nr 364, s. 2; 
Idem: Nowe książki wydane w Londynie. DP 1941, nr 350, s. 4; K. Nienaski 
[Wacław A. Zbyszewski]: Polska powieść emigracyjna. DP 1943, nr 1067, s. 2; 
Literatura polska na obczyźnie 1940–1960. T. 1–2. Red. T. Terlecki. Londyn 
1964–1965; S. Kossowska: Mieszkam w Londynie. Londyn 1994; Eadem: Przy-
jaciele i znajomi. Toruń 1998; J. Chwastyk-Kowalczyk: Londyński „Dziennik 
Polski” 1940–1943. Kielce 2005, s. 39–138; Eadem: Londyński „Dziennik Pol-
ski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu 
komunikatów kulturowych. Kielce 2008, s. 97–270.

4 M. Danilewicz-Zielińska: O literackim środowisku londyńskim. W: Mię-
dzy Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku. Red. M. Fik. Warsza-
wa 1992, s. 135–148.
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czych przy Armii Amerykańskiej. Miała ona swój regulamin, 
środki finansowe, lecz nie miała jurorów. Przedstawiciele tego 
środowiska zwrócili się do ZPPnO o powołanie takiego grona 
ekspertów. W tym samym roku kilku członków ZPPnO zasiliło 
ekipę jurorów Nagrody Katolickiego Ośrodka Wydawniczego 
„Veritas” w Londynie. To przyspieszyło ustanowienie Nagrody 
Literackiej przez ZPPnO. Środki finansowe początkowo zapewnił 
Komitet Obywatelskiej Pomocy Uchodźcom Polskim w Wielkiej 
Brytanii, potem Związek Polskich Kombatantów (do 2010 roku), 
fundatorzy instytucjonalni – Fundacja Domu Pisarza, Ognisko 
Polskie, Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, 
Samopomoc Marynarki Wojennej, Dom Polski im. gen. Włady-
sława Sikorskiego w Glasgow, Towarzystwo Oświatowe w Glas-
gow, Koło byłych Wychowanków Szkół Polskich w Isfahanie 
i Libanie, Fundacja Feliksa Laskiego. Także prywatni darczyńcy, 
w tym przez dwadzieścia lat prawnik Mieczysław Chmielewski 
(partyzant AK na Wileńszczyźnie, długoletni więzień Workuty), 
Juliusz L. Englert, Wanda Jagoda, Feliks Laski, Herminia Nagle-
rowa, Włada Majewska, Irena Michałowska, Antoni Motel, Kry-
styna Muraszko, Albin Ossowski, podpułkownik Jan Sochacki, 
Stanisław Stroński, Tadeusz Walczak. Wartość każdej nagrody 
opiewała na dwieście5 do pięciuset funtów szterlingów.

Pierwszą Nagrodę Literacką ZPPnO ogłoszono na Walnym 
Zgromadzeniu Pisarzy 14 lipca 1951 roku. Laureatką została 
Herminia Naglerowa, „zasłużona pisarka starszego pokolenia, 
z dużym dorobkiem literackim z okresu międzywojennego, 
z piękną żołnierską kartą zapisaną na szlaku wędrówki 2. 
Korpusu”6. Kolejne nagrody przyznano również twórcom zna-
nym i cenionym na emigracji: Janowi Lechoniowi, Tymonowi 
Terleckiemu (współtwórcy Nagrody Literackiej ZPPnO), An-
toniemu Bogusławskiemu, Marianowi Czuchnowskiemu – za 
całokształt twórczości literackiej. Należy zaznaczyć, że począt-
kowo ta nagroda nie miała charakteru rekomendacji, nagradzała 
bowiem pisarzy już ukształtowanych. 

Według Statutu Nagrody Literackiej ZPPnO, miała ona 
wyróżniać twórców za wniesione do literatury wartości. Mógł 
ją otrzymać pisarz żyjący, tworzący w języku polskim, stale 
mieszkający poza granicami kraju i podzielający stanowisko 

5 Zob. Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. „Pamiętnik Lite-
racki” (dalej: PL) 1976, t. 1, s. 157.

6 R. Wasiak-Taylor: Dzieje nagrody literackiej…, s. 12.
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niepodległościowe ZPPnO (przynależność do Związku nie była 
konieczna). Kryteria te odpowiadały ówczesnemu antykomu-
nistycznemu stanowisku emigracji polskiej, zgodnej z podjętą 
Uchwałą Związku Pisarzy dnia 7 lipca 1947 roku dotyczącą ofi-
cjalnego bojkotu drukowania w kraju7. Dopiero w styczniu 1958 
roku ZPPnO na walnym zebraniu w Londynie podjął uchwałę 
zezwalającą pisarzom emigracyjnym na publikowanie swych 
prac w kraju8.

Z czasem w 1954 roku ZPPnO ustanowił Nagrodę „Mło-
dych”, której adresatem było pokolenie debiutujących twórców, 
dwujęzycznych i dwukulturowych absolwentów brytyjskich 
uniwersytetów. Miała ona „służyć popieraniu literatury polskiej 
powstającej w wolnym świecie, zapewnieniu jej swobodnego 
rozwoju, aby mogła wyrażać i podnosić na duchu świadomość 
narodu i świadczyć o nim wśród obcych społeczeństw”9. Rozbili 
oni przyzwyczajenia literackie emigracji niepodległościowej, jej 
upodobania do „gładkich” opowieści i „kabaretowego” wier-
szowania. Nagroda „Młodych” wprowadziła początkujących 
pisarzy, którym bliższa była poezja Cypriana Kamila Norwida 
niż poetyka Skamandra, do oficjalnego obiegu literatury. Wśród 
laureatów odnajdziemy krąg twórców „Merkuriusza”, „Nowego 
Merkuriusza – Kontynentów”: Adama Czerniawskiego, Bog-
dana Czaykowskiego, Mariana Czuchnowskiego, Wojciecha 
Gniatczyńskiego, Mieczysława Paszkiewicza, Floriana Śmieję, 
Bolesława Taborskiego.

Od 1957 roku wprowadzono Nagrodę imieniem Herminii 
Naglerowej za wybitne dzieło, z czasem określaną „za najlepszą 
książkę minionego roku wydawniczego”. Jak ustaliła Regina 
Wasiak-Taylor:

Zapis testamentowy pisarki gwarantował ufundowanie kilku 
nagród, po jego wyczerpaniu długoletni przyjaciel Naglero-
wej, mecenas Mieczysław Chmielewski, zapewnił jej trwanie 
(do 1988 r.) z własnych funduszy. Była to nagroda, która na-
dawała wydarzeniu kulturalnemu większy wymiar, […] ściśle 

7 Dokumenty – nieuporządkowane Archiwum ZPPnO, Londyn; Uchwała 
Związku Pisarzy. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (dalej: DPiDŻ) 1947, 
nr 159, s. 2; Uchwała Związku Pisarzy. DPiDŻ 1947, nr 183, s. 2; Więcej zob. 
J. Chwastyk-Kowalczyk: Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 
1944–1989…, s. 213–215.

8 Zob. Uchwała Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie – Pisarze emigracyj-
ni mogą publikować swe prace w Kraju. DPiDŻ 1958, nr 2, s. 3.

9 R. Wasiak-Taylor: Dzieje nagrody literackiej…, s. 13.
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wiązała interesy pisarzy, czytelników i wydawców. […]. Nagro-
da za najlepszą książkę stała się również sukcesem wydawcy 
emigracyjnego10.

Pierwszym laureatem tej nagrody był Czesław Miłosz. 
Kolejni to: Ferdynand Goetel, Maria Danilewiczowa, Ignacy 
Wieniewski, Danuta Mostwin. Początkowo jury nagradzało za 
całokształt twórczości, nie wybierało najlepszej książki. Kon-
tynuatorką Nagrody imieniem Herminii Nagerowej była znana 
pieśniarka, aktorka Teatru Hemara i programów radiowych 
RWE Włada Majewska. W 2008 roku ustanowiła nagrodę swo-
jego imienia za najlepszą książkę wydaną przez polskiego pisarza 
zamieszkałego poza krajem lub za dzieło dotyczące literatury 
emigracyjnej.

Od lat sześćdziesiątych XX w. jury Nagrody ZPPnO uwypu-
klało tematykę pamiętnikarską i książkę historyczną. Niemniej 
o potrzebie dostrzegania nowoczesnych trendów w literaturze, 
wyjścia z XIX-wiecznych schematów wypowiedział się juror 
Józef Kisielewski11. Jurorzy pokolenia „niezłomnych” nie rozu-
mieli najnowocześniejszych trendów w kulturze europejskiej, co 
zapewne tłumaczy brak nagrody choćby dla Witolda Gombro-
wicza. Dodać należy, że nie rozumieli ich także jurorzy Nagrody 
londyńskich „Wiadomości”, których wiele burzliwych obrad 
opisała Stefania Kossowska w publikacji pt. Od Herberta do 
Herberta. O nagrodzie „Wiadomości” 1958–1990 (Londyn 1993), 
w tym dotyczących wyróżnienia Dzienników Gombrowicza 
w 1962 roku.

Jurorzy Nagrody Literackiej ZPPnO cenili książki podejmujące 
tematykę zakazaną w Polsce do czasu oficjalnego zlikwidowania 
cenzury w 1989 roku, czyli wątki dotyczące Kresów Wschodnich 
II Rzeczypospolitej, zbrodni katyńskiej, Józefa Piłsudskiego, po-
wstania warszawskiego. W 1995 roku ówczesny prezes ZPPnO 
Józef Garliński wprowadził klauzulę do regulaminu nagrody: 
za popularyzację kultury polskiej w kraju osiedlenia. Uznał 
bowiem, że pisarz może odegrać dla polskiej kultury wielką 
rolę popularyzatorską. Pierwszymi laureatami tej nagrody byli 
Ryszard Kazimierz Lewański z Włoch i Andrzej Nils Uggla ze 
Szwecji. W 2008 roku dodano jeszcze nagrodę przyznawaną za 
wybitne opracowania naukowe podejmujące zagadnienia litera-

10 Ibidem, s. 14.
11 Zob. J. Kisielewski: Literatura a polityka. Wolne opinie. Londyn 1947,

s. 11.
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tury emigracyjnej. Jej laureatami mogą zostać autorzy krajowi 
oraz emigracyjni. Od maja 2011 roku po śmierci fundatorki, nosi 
ona nazwę Nagrody imieniem Włady Majewskiej.

Członkami jury Nagród ZPPnO są członkowie Związku 
wybrani przez Zarząd. Obecnie (2018) zasiadają w tym gronie: 
Andrzej Krzeczunowicz – przewodniczący (po raz ostatni w tym 
roku), ksiądz profesor Janusz Ihnatowicz, doktor Aleksandra 
Ziółkowska-Boehm, doktor Adam Wierciński, ksiądz profesor 
Bonifacy Miązek (zmarł w 2018 roku, niestety). Jury ZPPnO w la-
tach 1950–1968 obsługiwało również Nagrodę Pisarską Polskich 
Oddziałów Wartowniczych, a w latach 1953–1969 – Nagrodę 
Koła byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Pełny chronologiczny 
wykaz laureatów nagród ZPPnO w latach 1951-2011 znajduje się 
w opracowaniu Reginy Wasiak-Taylor pt. Dzieje nagrody litera-
ckiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 1951–2011 (Londyn 
2011). Pozostałe znajdują się w poszczególnych tomach „Pamięt-
nika Literackiego”, będącego organem ZPPnO. 

Zanim zaczął ukazywać się w 1976 roku „Pamiętnik Literacki”, 
wszystkie doniesienia na temat nagród przyznawanych przez 
Związek, które dają „zaszczyt duży, zysk mniejszy”12, ukazywały 
się regularnie przez dekady w londyńskim „Dzienniku Polskim 
i Dzienniku Żołnierza”, o czym pisała autorka niniejszego arty-
kułu w swojej wcześniej wydanej publikacji13. Kilkakrotnie się 
zdarzyło, że nagrody nie zostały przyznane lub nie przyznano 
nagrody głównej14. Przyczyną był brak funduszy. Przypomnieć 
należy, że Nagrody ZPPnO nigdy nie miały stałego fundatora 
i oparcia materialnego. Często do ostatniej chwili zbierano datki 
od przedstawicieli emigracji polskiej na ten cel. Wiele decyzji 
jury Nagrody ZPPnO budziło kontrowersje. W Kronice Związku 
w 2011 roku wyjaśniono, że 

Doroczna dotacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Lon-
dynie została cofnięta. Pozostał natomiast fundusz od Włady 
Majewskiej za książkę poprzedniego roku wydawniczego. […] 
Nie odbył się wieczór wręczenia nagrody. Prezes Andrzej Krze-
czunowicz skierował do prasy notatkę następującej treści: „Zwią-
zek Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie z przy-
krością zawiadamia, że zapowiedziany na 5 lutego 2011 wieczór 

12 R. Wasiak-Taylor: Dzieje nagrody literackiej…, s. 69.
13 Zob. J. Chwastyk-Kowalczyk: Londyński „Dziennik Polski i Dziennik 

Żołnierza” 1944–1989…, s. 210–270.
14 Nagród nie przyznano w latach: 1960, 1962, 1990, 2004. 
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wręczenia Nagrody Literackiej ZPPnO Tadeuszowi Chabrowskie-
mu z Nowego Jorku został odwołany z racji informacji, które 
do nas dotarły o współpracy poety ze Służbą Bezpieczeństwa 
PR w latach 1961–1963. Decyzja ta zostanie utrzymana do czasu 
wyjaśnienia sprawy”15. 

Nagroda przyznana Chabrowskiemu wywołała zacięte dys-
kusje w prasie emigracyjnej; najobszerniejsze – w konserwa-
tywnym londyńskim „Nowym Czasie”16. Jako właściciel pisma 
i redaktor naczelny, Grzegorz Małkiewicz udzielał jego łamów 
autorom tropiącym agenturalną przeszłość Polaków, znanych 
postaci życia emigracyjnego na całym świecie. Historyk z IPN-
u, Sławomir Cenckiewicz na podstawie teczek odnalezionych 
w różnych archiwach, a nie teczki osobowej samego literata, 
opisał tajnego współpracownika o pseudonimie „Leonard” – 
poetę, mieszkającego w Nowym Yorku, byłego paulina Tadeusza 
Chabrowskiego17, który w 2010 roku otrzymał nagrodę literacką 
Włady Majewskiej za najlepszą książkę roku dla pisarza stale 
mieszkającego poza Polską, przyznaną przez Związek Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie w Londynie18. Cenckiewiczowi trudno 
było pojąć, „jak można pogodzić nagradzanie byłego tajnego 
współpracownika bezpieki o pseudonimie »Leonard« z autory-
tetem Włady Majewskiej, producentki kabaretowych występów 
wielkiego antykomunisty Mariana Hemara”19. Kolejny numer 
„Nowego Czasu” pomieścił komentarz G. Małkiewicza20, Komu-
nikat ZPPnO w Londynie, odwołujący zapowiadany na 5 lutego 
2011 roku wieczór wręczenia Nagrody Literackiej ZPPnO za Poe-
zje wybrane dla Tadeusza Chabrowskiego21. Udostępniono także 
na stronie 3. tego numeru zaświadczenie z IPN-u nadesłane do 
redakcji periodyku przez T. Chabrowskiego, wyjaśnienia Insty-
tutu Pamięci Narodowej, że takie zaświadczenie nie rozstrzyga 
i nie może być w żadnym wypadku „świadectwem moralności”. 

15 Kronika Związku. PL 2011, t. 41, s. 142.
16 Więcej zob. J. Chwastyk-Kowalczyk: Londyński „Nowy Czas” na po-

czątku XXI wieku. Kielce 2019, s. 88–89.
17 Zob. S. Cenckiewicz: Agenturalna przeszłość poety Tadeusza Chabrow-

skiego. Człowiek prozy czy rymu…. „Nowy Czas” (dalej: NC) 2011, nr 1 (158), 
s. 10.

18 Zob. R. Wasiak-Taylor: Dzieje nagrody literackiej…, s. 67.
19 S. Cenckiewicz: Agenturalna przeszłość poety…, s. 10.
20 G. Małkiewicz: [b. tyt.]. NC 2011, nr 2 (159), s. 3; Idem: Na czasie. NC 

2011, nr 2 (159), s. 13.
21 Zob. Komunikat ZPPnO. NC 2011, nr 2 (159), s. 3.
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Także wyjaśnienie Cenckiewicza, że zaświadczenie, jakie upub-
licznił Chabrowski na łamach „Nowego Czasu”, jest „jedynie 
informacją, że zamieszczone na tzw. liście Wildsteina w 2004 r. 
dane osobowe nie dotyczą jego (zbieżność nazwisk). […] To jest 
taki typowy dla agentów wykręt na pokazanie, że są czyści”22. 
Dla równowagi wydrukowano również list do redakcji od Izabeli 
Barry z Nowego Jorku, broniący byłego zakonnika, zarzucający 
redakcji periodyku, że 

uległa brzydkiej manipulacji Sławomira Cenckiewicza. Nie wiem, 
jakimi motywami kieruje się Cenckiewicz, od wielu lat grasujący 
po Ameryce i ostatnio w Anglii, i uzurpujący sobie prawo fero-
wania wyroków. Wiemy natomiast wszyscy, że jego pseudona-
ukowy warsztat budzi oburzenie wielu historyków i obrzydzenie 
uczciwych ludzi. Artykuł napisany zresztą fatalną polszczyzną, 
nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i fakt, że zamieściliście 
go w swojej gazecie, zaprzecza dobrym obyczajom23.

W tę lustracyjną dyskusję włączyła się Krystyna Cywińska, 
dawna felietonistka londyńskiego „Dziennika Polskiego i Dzien-
nika Żołnierza”, nie kryjąc, że „nie ma zaufania do młodych, 
gorliwych węszycieli historii i nie ma też zaufania do oceny prze-
szłości pisarza Chabrowskiego w interpretacji Cenckiewicza”24. 
Małkiewicz pobudza lustracyjną spiralę lęków do dnia dzisiej-
szego25. Przeprowadzał wywiady z dziennikarzami piszącymi 
o czasach funkcjonowania żelaznej kurtyny w Europie Wschod-
niej, jak przykładowo z Anne Applebaum po wydaniu jej książki 
pt. Iron Curtain. The Crushing of Eastern Europe (London 2012), 
która dowodzi, że główną ofiarą tamtych czasów było społe-
czeństwo obywatelskie26. 

W „Pamiętniku Literackim” utrwalił się pewien schemat ce-
lebrowania corocznych Nagród nadawanych przez ZPPnO oraz 
nagrodzonych literatów. Od 1983 roku (t. 7) była to prezentacja 
sylwetek laureatów dorocznych nagród pisarskich ZPPnO w wy-
wiadach w dziale Nasi laureaci, które przeprowadzała Regina Wa-
siak. Jako pierwszych zaprezentowano Zbigniewa Zaniewieckiego27

22 S. Cenckiewicz: [b. tyt.]. NC 2011, nr 2 (159), s. 3.
23 List do redakcji. NC 2011, nr 2 (159), s. 3.
24 K. Cywińska: Niedosyt informacji. NC 2011, nr 2 (159), s. 12.
25 Zob. G. Małkiewicz: Na czasie NC 2011, nr 3 (160), s. 11.
26 Zob. Główną ofiarą było społeczeństwo obywatelskie. Z Anne Applebaum 

rozmawia Grzegorz Małkiewicz. NC 2012, nr 8 (185), s. 12.
27 Zob. Nasi laureaci. Korespondent własnego życia. PL 1983, t. 7, s. 79–86.
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oraz Alicję Iwańską28. Z czasem doroczne święto literatury posze-
rzono o laudacje, fragmenty utworów laureatów, wspomnienia 
znajomych. Jury, wskazując kandydatów,

kieruje się wstępnymi zasadami, w których świetle dokonuje wy-
boru. Skupia zatem uwagę na osobach literatury, które są (były) 
klasycznymi emigrantami politycznymi. Spośród zasłużonych 
twórców emigracji stara się wydobyć z zapomnienia postaci nie-
docenione w życiu publicznym, nie znajdujące się nigdy w świet-
le medialnych reflektorów, istotne własne osiągnięcia urzeczy-
wistniające jakby „na boku”, a jednak w ten niełatwy sposób 
stanowiące jednoosobowe instytucje powojennej emigracji. Za 
społecznie cenne przyjęło wyróżnianie osób, które w pracy pisar-
skiej i w działalności na polu kultury współczesnej są odważne 
w docieraniu do prawdy – nie poddają się „poprawności poli-
tycznej”, ani środowiskowej29. 

Tom specjalny 42. PL z grudnia 2011 roku odnotował 60-lecie 
Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. 
Swoją grafiką opatrzyła go Joanna Ciechanowska30. 

Przedrukowano wykład profesora Jana Zielińskiego, krytyka 
literackiego ze szwajcarskiego Uniwersytetu we Fryburgu, wygło-
szony na jubileuszu Nagrody Literackiej ZPPnO 2 października 
2011 roku w Sali Malinowej POSK-u, omawiający nagrody lite-
rackie w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, powojenne 
nagrody krajowe oraz powojenne nagrody emigracyjne31. Na-
stępnie podano listę pisarzy nagrodzonych w latach 1951–2011 
w porządku alfabetycznym32. Zamieszczono obszerny fragment 
świeżo wydanej publikacji Reginy Wasiak-Taylor syntetyzującej 
Dzieje nagrody literackiej 1951–201133. Adam Czerniawski po-
dzielił się refleksjami na temat fascynacji twórczością Norwida, 
kiedy przypadkiem jako dwunastolatek natrafił w Bejrucie 
w szkole amerykańskiej na cieniutki tomik zawierający Anhel-
lego i Ojca zadżumionych, wydany w Szkocji w czasie wojny34. 
Przyznał, że Norwid zaważył na całej jego twórczości. 

28 Z Alicją Iwańską o wojennych odcinkach. PL 1983, t. 7, s. 87–91.
29 Nagroda ZPPnO. PL 2008, t. 36, s. 68.
30 Zob. PL 2011, t. 42, s. 8, 44, 62, 98, 126, 144.
31 J. Zieliński: Przechadzka po polskich nagrodach literackich. PL 2011,

t. 42, s. 9–17.
32 Zob. Nagrodzeni pisarze 1951–2011 od A do Z. PL 2011, t. 42, s. 18.
33 Zob. R. Wasiak-Taylor: Zaszczyt wielki, korzyść mniejsza. PL 2011, t. 42, 

s. 19–25.
34 Zob. A. Czerniawski: Norwid i ja. PL 2011, t. 42, s. 29–32.
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Z dwukrotnym laureatem Nagrody Literackiej ZPPnO (1959 – 
Nagroda „Młodych”, 1991) Florianem Śmieją, poetą, epikiem, 
iberystą, wywiad dla pisma przeprowadziła Joanna Sokołowska
-Gwizdka (USA)35. Profesor Śmieja, który przez dwadzieścia 
dwa lata (1969–1991) wykładał język hiszpański w Kanadzie 
na Uniwersytecie w Ontario, nie krył, że „w prowincjonalnej 
Kanadzie skupisko polonijne, integrujące nowych emigrantów, 
z trudem próbowało w mało znanym środowisku znaleźć się 
gospodarczo, zakładało staroświeckie parafie i kontentowało się 
najprostszymi daniami kulturalnymi”36. Chcąc zmienić tę sytu-
ację, w 1972 roku Śmieja pomógł założyć Polski Klub Dysku-
syjny, który organizował spotkania i przygotowywał kulturalną 
ofertę, przygotował sto pięćdziesiąt półgodzinnych audycji dla 
lokalnej telewizji z cyklu Mosaic London, jak również w lokalnej 
bibliotece czytał poezję po polsku i po angielsku. Podzielił się 
z czytelnikami ciekawą, celną, wręcz uniwersalną dla ludzi pióra 
na obczyźnie refleksją:

Twórczość jest darem. Mogło jej nie być, mogła być bardziej 
wybitna, bogatsza. Nie była moją główną aktywnością i nie od-
bywała się w próżni, ale w życiu dość dramatycznym, na ob-
cych ziemiach, wśród różnych ludzi, w przyswojonych językach. 
Wybory nie były wolne, przypadkowość wymagała szczęścia. 
A w czasach spokojniejszych było zbyt wiele pokus, obowiąz-
ków, powinności, ciążeń, prób, ciekawości. I one tę twórczość 
wybierały i kształtowały, ograniczały i wzbogacały. […] Niekiedy 
musiała wystarczyć powierzchowność, muśnięcie, wspomnienie. 
Twórczość musiała zadowolić się marginesem, skradzioną chwi-
lą, ułamkiem atencji37.

Z kolei Jerzy Kulczycki, właściciel wydawnictwa „Odnowa” 
(1964–1990) oraz księgarni „Orbis” (1972–2008) w Londynie, 
uświadamiał na wieczorze poświęconym Nagrodzie Literackiej 
ZPPnO, jak ważna jest książka historyczna dla emigracji pokolenia 
„niezłomnych”, uważającego się za kustosza prawdy historycznej 
(od lat czterdziestych po lata dziewięćdziesiąte XX wieku)38.

O dwóch nagrodzonych przez ZPPnO książkach: Isfahan – 
miasto polskich dzieci (Londyn 1987) oraz Brześć, niezapomniane 

35 Zob. J. Sokołowska-Gwizdka: Słowa ze skradzionych chwil. PL 2011,
t. 42, s. 33–38.

36 Ibidem, s. 35.
37 Ibidem, s. 37.
38 Zob. J. Kulczycki: O książce historycznej. PL 2011, t. 42, s. 39–40.
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miasto (Londyn 1998) wypowiedziała się dwukrotna laureatka 
nagrody ZPPnO (1998) Danuta Kamieniecka39. Krzysztof Ro-
wiński przypomniał trudne dzieje pokolenia młodych polskich 
poetów, w większości po ukończonych studiach na irlandzkich 
i brytyjskich uniwersytetach, którzy tworzyli w swym rodzimym 
języku i wkrótce zaczęli odwiedzać kraj oraz publikować w Polsce, 
mimo że emigracja potępiała ich za kontakty z PRL-em40. Pisali 
także w języku angielskim i zajmowali się tłumaczeniami, byli 
skupieni wokół studenckiego „Merkuriusza”, a potem „Nowego 
Merkuriusza – Kontynentach”, prowadzonego początkowo przez 
Floriana Śmieję. Wydali w Anglii publikację pt. Ryby na piasku. 
Antologia wierszy poetów „londyńskich” (Londyn 1965) w serii 
Londyńska Biblioteka Literacka (tom 15.), określając swoją od-
rębność. ZPPnO chciał mieć z nimi kontakt, dlatego ustanowił 
tę nagrodę. Rowiński zdecydowanie wyróżnił twórczość Floriana 
Śmiei, Bogdana Czaykowskiego, Bolesława Taborskiego, Adama 
Czerniawskiego i Zygmunta Ławrynowicza.

Z okazji jubileuszu 60-lecia Nagrody Literackiej ZPPnO lau-
reatka tego wyróżnienia (2007) Aleksandra Ziółkowska-Boehm 
z Wilmington w USA nadesłała list, który został odczytany na 
uroczystości w Londynie41. Autorka postulowała w nim, byśmy 
„byli dobrzy i wyrozumiali dla pisarzy”. Czytelnicy periodyku 
mogli się wcześniej zapoznać z jej warsztatem pisarskim42. O an-
glojęzycznych książkach pisarki z autorką rozmawiała Joanna 
Sokołowska-Gwizdka z Kanady43. 

W dalszej części tomu 42. PL znajdujemy listę laureatów na-
gród literackich ZPPnO do 2011 roku, z podziałem na lata i do-
kładnymi danymi na temat nagrodzonych książek oraz rodzajem 
nagrody, opracowaną przez R. Wasiak-Taylor44.

Czytelnicy PL mogą zapoznać się również z referatem, jaki 
wygłosiła Krystyna Kardyni-Pelikánova (Czechy) pod tytułem 
O tradycjach, zadaniach i wyzwaniach czeskiej polonistyki literackiej 

39 Zob. D. Kamieniecka: Przemówienie Isfahanki. PL 2011, t. 42, s. 41–43.
40 Zob. K. Rowiński: Dwujęzyczni, dwukulturowi laureaci Nagrody „Mło-

dych”. PL 2011, t. 42, s. 45–46.
41 Zob. A. Ziółkowska-Bohem: Bądźmy dobrzy dla pisarzy. PL 2011, t. 42, 

s. 47–48.
42 Zob. A. Ziółkowska-Bohem: Wstęp, czyli przesłanie Isaaka B. Singera. PL 

2006, t. 32, s. 83–90.
43 Zob. J. Sokołowska-Gwizdka: Wokół angielskojęzycznych książek

Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm. PL 2015, t. 49, s. 75–81.
44 Zob. Laureaci Nagród Literackich ZPPnO. PL 2011, t. 42, s. 49–61.
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na Spotkaniu Czeskich Polonistów 26 czerwca 2011 r. w Brnie45. 
Profesor Eugeniusz S. Kruszewski (Dania) zwrócił uwagę na to, 
że środowisko emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii 
w pierwszych 30 latach po II wojnie światowej zawdzięczało 
swą niezłomną siłę twórczej i naukowej inteligencji, którą ce-
chowała postawa ideowa, narodowo-chrześcijańska46. Ukazał to 
na przykładzie poczytnego przez pół wieku publicysty, od wojny 
osiadłego w Londynie, historyka profesora Józefa Jasnowskiego. 
O doświadczeniach pracy twórczej w obcej kulturze, gdzie „te-
raźniejszość, niepowstrzymana w swojej aktywności, formułuje 
i dyktuje wszystko od nowa” słowem, ciekawy esej napisał poeta 
z Niemiec Stefan Zajonc47. Z Belgii wspomnienie o profesorze 
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, pianiście, 
wirtuozie – Janie Hoffmanie (1906–1995) nadesłał jego uczeń, 
poeta, publicysta, muzyk Bolesław Bieniasz48.

„Zestawienia nagród pisarskich na obczyźnie”, w tym 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie od początku istnienia 
„Pamiętnika Literackiego” stanowią stały dział periodyku. Od-
najdziemy w nim także informacje na temat składu jury każdej 
z wyszczególnionych nagród. Czasami pojawiała się rubryka 
Nasza nagroda, gdzie pomieszczano informacje, kto został 
laureatem nagrody ZPPnO, poszerzone o biogramy literatów49. 
Po zmianach politycznych w Polsce w 1989 roku zamieszczano 
czasami w periodyku Wyróżnienia krajowe dla pisarzy na emi-
gracji50. Nieregularnym wyróżnieniem są Nagrody Specjalne 
Zarządu ZPPnO przyznawane od 2008 roku Pierwszymi lau-
reatkami były: ówczesna doktor historyk literatury z Instytutu 
Badań Literackich PAN Beata Dorosz za opracowanie do druku 
publikacji pod tytułem Mieczysław Grydzewski, Jan Lechoń, Listy 
1923–1956, t. 1 i 2 (Biblioteka Więzi, Warszawa 2007)51 oraz 

45 Zob. K. Kardyni-Pelikánová: O tradycjach, zadaniach i wyzwaniach cze-
skiej polonistyki literackiej. PL 2011, t. 42, s. 69–77.

46 Zob. E.S. Kruszewski: Profesor Józef Jasnowski i „Wiadomości”. PL 2011, 
t. 42, s. 81–90.

47 Zob. S. Zajonc: Poeta wobec czasu współczesnego. PL 2011, t. 42, s. 91–97.
48 Zob. B. Bieniasz: Jan Hoffman (1906–1995). PL 2011, t. 42, s. 105–108.
49 Przykładowo: Nasza nagroda (ks. Infułat dr Jan Jaworski z RPA). PL 2000, 

t. 25, s. 137; Nasza nagroda (prof. Eugeniusz Stanisław Kruszewski z Danii).
PL 2001, t. 26, s. 151.

50 Po raz pierwszy: „Wyróżnienia krajowe dla pisarzy na emigracji”. PL 
1990, t. 15, s. 141.

51 Zob. N. Taylor-Terlecka: Nagrody Specjalne Zarządu Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie (2008). PL 2009, t. 37, s. 27–30.
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profesor doktor habilitowana Mirosława Ołdakowska-Kuflowa za 
monografię pod tytułem Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, 
orędownik zbliżenia narodów. Biografia (Towarzystwo Naukowe 
KUL, Lublin 2006)52. Wydrukowano opowieść Beaty Dorosz 
o historii jej przygód badawczych z Lechoniem i Grydzewskim53.

Przywołane już wcześniej opublikowane zestawienie nagród 
przyznanych przez ZPPnO, które przygotowała Regina Wasiak- 
-Taylor od 1951 roku, kończy się na roku 2010. Kolejne lata 
laureatów przedstawiają się następująco:

2011 
– ksiądz Jan Ihnatowicz (USA) – nagroda główna za całokształt 

twórczości poetyckiej, prozatorskiej i translatorskiej ufundo-
wana przez Ninę i Józefa Janczewskich (500 funtów).

– Maria Delaperrière (Francja) – Nagroda imieniem Włady 
Majewskiej za najlepszą książkę napisaną w języku polskim 
przez pisarza mieszkającego na stałe poza Polską – Literatura 
polska w interakcjach. Szkice porównawcze z literatury i kultury 
(Warszawa 2000), (osiemset funtów).

– Edward Zyman (Kanada) – Nagroda imieniem Włady Majew-
skiej za opracowanie naukowo-badawcze dotyczące literatury 
emigracyjnej bez względu na miejsce zamieszkania autora 
– Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego 
dzieła na obczyźnie na przykładzie Polskiego Funduszu Wydaw-
niczego w Kanadzie w latach 1978–2008 (Toronto-Rzeszów 
2010) (osiemset funtów).
Jury: Andrzej Krzeczunowicz (przewodniczący), doktor ha-
bilitowana Beata Dorosz – Warszawa IBL PAN, doktor Nina 
Taylor-Terlecka – Oxford, doktor Aleksandra Ziółkowska – 
Boehm–Wilmington USA.

2012
– profesor Anna M. Cienciała (USA) – nagroda główna za cało-

kształt twórczości.
– profesor Wojciech Jerzy Podgórski (Polska) – Nagroda imie-

niem Włady Majewskiej za najlepszą książkę napisaną w ję-
zyku polskim przez pisarza mieszkającego na stałe poza Polską 
– Emigracja walczących (Warszawa 2011).

52 Zob. J.J. Krasnodębski: Biografia wielkiego emigranta. PL 2009, t. 37,
s. 21–26; N. Taylor-Terlecka: Nagrody Specjalne Zarządu Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie (2008). PL 2009, t. 37, s. 27–30.

53 Zob. B. Dorosz: Moja prywatna historia kilku małych cudów, czyli zanim 
rozdano nagrody. PL 2009, t. 37, s. 31–36.
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– Koło Polaków z Indii 1942-1948 – za prace wydawnicze, 
w szczególności za edycję zbiorową pod tytułem Polacy w In-
diach 1942–1948 w świetle dokumentów i wspomnień (Londyn 
2000).
Jury: Andrzej Krzeczunowicz (przewodniczący), doktor ha-
bilitowana Beata Dorosz – Warszawa IBL PAN, doktor Nina 
Taylor-Terlecka – Oxford, doktor Aleksandra Ziółkowska – 
Boehm–Wilmington USA. 

2013
– profesor Jerzy Roman Krzyżanowski (USA) – nagroda główna 

za całokształt twórczości.
– Wojciech Karpiński (Francja) – Nagroda imieniem Włady 

Majewskiej za najlepszą książkę napisaną w języku polskim 
przez pisarza mieszkającego na stałe poza Polską – Twarze 
(Warszawa–Paryż 2012).

– Charles Kruszewski (USA) – za upowszechnianie kultury pol-
skiej w świecie. Zaznaczyć należy, że to nowa nagroda ZPPnO 
wpisana do statutu Związku, który rejestruje działalność 
tłumaczy literatury polskiej na język angielski i inne języki. 
Pojawia się coraz więcej programów ZPPnO oraz spotkań 
z tłumaczami, często przy współpracy z Instytutem Kultury 
Polskiej w Londynie, ponieważ większość tych imprez odbywa 
się w języku angielskim.

– profesor Oskar Stanisław Czarnik – za książkę pod tytułem 
W drodze do utraconej Itaki. Prasa, książki i czytelnictwo na 
szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940–1942) 
oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu (1941–1946), 
(Warszawa 2012).
Jury: Andrzej Krzeczunowicz (przewodniczący), doktor ha-
bilitowana Beata Dorosz – Warszawa IBL PAN, doktor Nina 
Taylor-Terlecka – Oxford, doktor Aleksandra Ziółkowska – 
Boehm–Wilmington USA.

2014
– doktor Maja Elżbieta Cybulska (Wielka Brytania) – nagroda 

główna za całokształt twórczości.
– Maciej Patkowski (USA) – Nagroda imieniem Włady Majew-

skiej za najlepszą książkę napisaną w języku polskim przez 
pisarza mieszkającego na stałe poza Polską – Kryptonim „Pa-
derewski” (Łomianki 2013).
Jury: Andrzej Krzeczunowicz (przewodniczący), doktor ha-
bilitowana Beata Dorosz – Warszawa IBL PAN, doktor Nina 
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Taylor-Terlecka – Oxford, doktor Aleksandra Ziółkowska – 
Boehm-Wilmington USA, ksiądz doktor Janusz Ihnatowicz – 
Houston USA.

2015
– Anna Frajlich (USA) – nagroda główna za całokształt twórczo-

ści literackiej.
– profesor Ewa Thompson – za upowszechnianie kultury pol-

skiej w świecie.
Jury: doktor habilitowana Beata Dorosz – Warszawa IBL PAN, 
doktor Nina Taylor-Terlecka – Oxford, doktor Aleksandra 
Ziółkowska – Boehm-Wilmington USA, ksiądz doktor Janusz 
Ihnatowicz – Houston USA. 

2016
– trzej polscy pisarze mieszkający w Brazylii: Henryk Siewierski, 

Tomasz Łychowski, ksiądz Zdzisław Malczewski – za popula-
ryzowanie kultury polskiej na świecie.
Jury: Andrzej Krzeczunowicz (przewodniczący), doktor ha-
bilitowana Beata Dorosz – Warszawa IBL PAN, doktor Nina 
Taylor-Terlecka – Oxford, doktor Aleksandra Ziółkowska – 
Boehm-Wilmington USA, ksiądz doktor Janusz Ihnatowicz – 
Houston USA.

2017
– Katarzyna Bzowska-Budd – Nagroda imieniem Włady Majew-

skiej za najlepszą książkę napisaną w języku polskim przez 
pisarza mieszkającego na stałe poza Polską – Mieszkam na 
Wyspie (Toruń–Londyn 2016).

– Elżbieta Bortkiewicz-Morawska – za popularyzowanie kultury 
polskiej na terenie Hiszpanii; tłumaczka z języka polskiego na 
język hiszpański.
Jury: Andrzej Krzeczunowicz (przewodniczący), doktor ha-
bilitowana Beata Dorosz – Warszawa IBL PAN, doktor Nina 
Taylor-Terlecka – Oxford, doktor Aleksandra Ziółkowska – 
Boehm-Wilmington USA, ksiądz doktor Janusz Ihnatowicz – 
Houston USA, ksiądz profesor Bonifacy Miązek.

2018
– profesor Libor Martinek – za upowszechnianie kultury i li-

teratury polskiej przez pisarza mieszkającego poza Polską. 
Czeski polonista, historyk literatury, krytyk literacki, poeta, 
wykładowca literatury czeskiej na Śląskim Uniwersytecie 
w Opawie i na Uniwersytecie Wrocławskim, tłumacz z pol-
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skiego, angielskiego i ukraińskiego. Jest badaczem odrębności 
Ziemi Cieszyńskiej.

– Jacek Hajduk – Nagroda imieniem Włady Majewskiej za naj-
lepszą książkę roku 2017 dotyczącą literatury emigracyjnej – 
zbiór esejów pod tytułem. W rejony mroku (Wojnowice 2017).
Jury: Andrzej Krzeczunowicz (przewodniczący), doktor ha-
bilitowana Beata Dorosz – Warszawa IBL PAN, doktor Nina 
Taylor-Terlecka – Oxford, doktor Aleksandra Ziółkowska – 
Boehm-Wilmington USA, ksiądz doktor Janusz Ihnatowicz – 
Houston USA.

Wręczenie nagród odbyło się w maju 2019 roku w Warszawie 
podczas 10. Warszawskich Targów Książki. Redakcja w imieniu 
Zarządu ZPPnO złożyła podziękowania profesor Beacie Dorosz 
i doktor Ninie Taylor-Terleckiej za członkostwo w jury nagród 
ZPPnO przez dekadę, ponieważ obie panie z racji innych obo-
wiązków musiały zrezygnować z pełnienia tych funkcji.

Oto kilka wybranych przykładów celebrowania w piśmie 
Nagrody Literackiej ZPPnO. W maju 1984 roku jury ZPPnO 
wyróżniło dwóch pisarzy. Sławomir Mrożek otrzymał nagrodę 
za całokształt twórczości, a Wojciech Karpiński – za zbiór 
esejów pod tytułem Chusteczka Imperatora, wydanych w 1983 
roku nakładem wydawnictwa Polonia w Londynie. W PL z 1984 
roku w tomie 8. zamieszczono tekst Kilka myśli o Mrożku Reginy 
Wasiak, w którym autorka skupiła uwagę na wszechstronnym 
i uniwersalnym dorobku S. Mrożka, który tworzył tylko w ję-
zyku polskim i był tłumaczony na wiele obcych języków54. 
Przypomnieć należy, że o Mrożku pisano w periodyku wcześ-
niej: w tomie 5. PL zamieszczono autoryzowany wywiad z dra-
maturgiem, przeprowadzony przez Józefa Garlińskiego55, oraz 
jego biogram, w którym wyszczególniono, poza informacjami 
biograficznymi, jego debiut książkowy, dramaty wystawione 
na scenach świata oraz przekłady na języki obce56. Następnie 
w tomie 8. Józef Garliński omówił książkę Karpińskiego57.

ZPPnO w maju 1984 roku przyznało nagrodę za całość 
twórczości poetce Marcie Reszczyńskiej-Stypińskiej, która swoje 

54 Zob. R. Wasiak: Kilka myśli o Mrożku. PL 1984, t. 8, s. 110–114.
55 Zob. Teatr uniwersalny. Autoryzowany wywiad ze Sławomirem Mrożkiem. 

PL 1982, t. 5, s. 27–32.
56 Zob. Mrożek Sławomir. PL 1982, t. 5, s. 107–111.
57 Zob. J. Garliński: Najlepsza książka 1983 roku. PL 1984, t. 8, s. 114–

117.
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utwory dramatyczne adresowała do dzieci i młodzieży Polonii58. 
Jej sztuki pełne polskości, bez nachalnej dydaktyki realizował 
Teatr Syrena w Londynie, o czym bajkopisarka opowiedziała 
w wywiadzie, który przeprowadziła Regina Wasiak59. Drugą 
nagrodę przyznano największej osobowości dziennikarskiej 
przedwojennej Polski Janowi Erdmanowi, który mieszkał 
w USA, za książkę pod tytułem Droga do Ostrej Bramy, będącą 
symbolem tragedii polskiego narodu w II wojnie światowej, 
a szczególnie pokolenia walczącego o wolność, jednak przegra-
nego, pokonanego, upokorzonego. Według Józefa Garlińskiego, 
Erdman „napisał książkę, która przykuwa, wzburza, fascynuje 
i wzrusza”60.

W 1991 roku w tomie 16. poinformowano czytelników, kto 
został wyróżniony nagrodą ZPPnO za całokształt twórczości 
literackiej i naukowej przez jury 28 sierpnia 1991 roku – Flo-
rian Śmieja, mieszkający od 1969 roku w Kanadzie. Obszerne 
omówienie jego dokonań literackich ukazało się w kolejnym 17. 
tomie w następnym roku. Przypomnieć należy, że wyczerpujący 
biogram Śmiei ukazał się w periodyku w 1980 roku w tomie 3.61.
Wydrukowano przemówienie Józefa Bujnowskiego wygłoszone 
na uroczystym nadaniu Florianowi Śmiei nagrody ZPPnO 
25 listopada 1991 roku w POSK-uw Londynie62.

Drugim nagrodzonym za najlepszą polską książkę wydaną 
poza krajem w roku 1991 był inżynier elektronik Zbigniew Sie-
maszko, za historyczną, opartą na wielu źródłach archiwalnych 
publikację W sowieckim osaczeniu 1939–1943 (Londyn 1991). 
Józef Garliński podzielił się refleksjami na temat jego ciekawej 
naukowej, pozazawodowej twórczości historycznej (książki 
wydane w Londynie nakładem PFK: Narodowe Siły Zbrojne, 
1982, Wojsko od podszewki, 1983)63. Garlińskiego z Siemaszką 
łączyły zainteresowania historyczne oraz pochodzenie z Kresów 
Wschodnich.

Za szerzenie polskości i polskiej kultury na terenie Danii lau-
reatem nagrody ZPPnO za rok 2000 został profesor Eugeniusz 
Stanisław Kruszewski, mieszkający od 1970 roku na stałe w Ko-

58 Zob. Nie tylko dla dorosłych. PL 1986, t. 10, s. 70
59 Zob. R. Wasiak: ***. PL 1986, t. 10, s. 70–74.
60 J. Garliński: Droga do Ostrej Bramy. PL 1986, t. 10, s. 75–77.
61 Zob. Słownik pisarzy polskich na obczyźnie. PL 1980, t. 3, s. 111–112.
62 Zob. J. Bujnowski: Dopełnienie pewnego obrzędu. PL 1992, t. 17, s. 124–

130.
63 Zob. J. Garliński: Zbigniew Siemaszko. PL 1992, t. 17, s. 131–134.
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penhadze, który w 1977 roku zainicjował działalność duńskiego 
Towarzystwa Pro Polonia, a od 1992 roku redagował „Rocznik 
Instytutu Polsko-Skandynawskiego”64. 6 listopada 2001 roku 
w Sali Malinowej POSK-u odbył się wieczór ZPPnO, na którym 
profesor Kruszewski otrzymał nagrodę Związku. W tomie 27. 
„Pamiętnika Literackiego” z 2002 roku opublikowano laudację 
Andrzeja Krzeczunowicza oraz odpowiedź na nią laureata 
nagrody65.

Dużej uwagi w periodyku doczekał się laureat Nagrody 
Związku Pisarzy Polskich za Granicą (taką wtedy nazwę nosił 
ZPPnO) z 2007 roku Bolesław Taborski poeta, dramaturg, publi-
cysta, tłumacz, teatrolog, krytyk literacki. Wnikliwego omówie-
nia jego twórczości podjął się polski historyk literatury, eseista, 
krytyk literacki profesor doktor habilitowany Wojciech Ligęza66. 
Słowa, obrazy i dźwięki płynące z poezji laureata opisała doktor 
Ewa Lewandowska-Tarsiuk67. Wieloletni bliski współpracownik 
B. Taborskiego w Sekcji Polskiej BBC w Londynie, dziennikarz 
Wojciech Płazak ukazał przestrzeń radiowej sztuki, która była 
udziałem poety68. Obraz ten uzupełnia garść wspomnień o na-
rodzinach Bolesława Taborskiego, jako poety w czasie powstania 
warszawskiego, w okresie wstrząsających osobistych przeżyć, 
kiedy jego życie było zagrożone. Wspomnieniami podzielił się 
Zbigniew Pełczyński – jego towarzysz broni z konspiracyjnej 
grupy młodzieżowej pod nazwą Grupy Katolickie69. W 5. rocz-
nicę śmierci B. Taborskiego (zm. 6 grudnia 2010 roku) ukazał się 
w PL apel rodziny i przyjaciół skierowany do pisarzy o życzliwe 
wspomnienie70.

64 Zob. J. Garliński: Nasi laureaci. PL 2001, t. 26, s. 151. Szerzej o dokona-
niach profesora Kruszewskiego zob. Jubileusz 85-lecia Eugeniusza Stanisława 
Kruszewskiego. Szkic biograficzny i bibliografia 1971–2014. Red. J. Wasylkow-
ski. Kopenhaga 2014.

65 Zob. A. Krzeczunowicz: Jaki jest sens naszego przebywania poza krajem?. 
PL 2002, t. 27, s. 97–101; E.S. Kruszewski: Polacy na terenie Danii. PL 2002, 
t. 27, s. 102–110.

66 Zob. W. Ligęza: Poezja sprzeciwu i doświadczenia. PL 2007, t. 34, s. 27–
39.

67 Zob. E. Lewandowska-Tarasiuk: Bolesława Taborskiego słowa, obrazy 
i dźwięki… PL 2007, t. 34, s. 41–46.

68 Zob. W. Płazak: „Tu mówi Radio Atlantyda”. PL 2007, t. 34, s. 47–53
69 Zob. Z. Pełczyński: „Juliusz” – garść wspomnień o Bolesławie Taborskim. 

PL 2011, t. 41, s. 135–138.
70 Zob. Rodzina i Przyjaciele: O Bolesławie Taborskim – w 5. rocznicę 

śmierci. PL 2014, t. 48, s. 91–92.
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Odnotowano także dwukrotny sukces Aleksandry Ziółkow-
skiej-Boehm, która wydała w 2007 roku w Stanach Zjednoczo-
nych (I wydanie: Warszawa 2006) bestseller pod tytułem Kaia 
Heroine of the 1944 Warsaw Rising 1 (Kaja od Radosława, czyli 
historia Hubalowego krzyża) – o losach Cezarii Iljin-Szymańskiej 
(zgrupowanie AK „Radosław” w powstaniu warszawskim), którą 
autorka znała od trzydziestu lat71. Przypomnieć należy, że frag-
menty tej szkatułowo zbudowanej książki, pełnej dygresji, pęka-
jącą od faktografii były drukowane w t. 32. PL w 2006 roku72.
Jury Nagrody ZPPnO nagrodziło w 2007 roku tę publikację, 
a Regina Wasiak-Taylor przeprowadziła obszerny wywiad 
w Londynie z laureatką, znaną jako była sekretarka Melchiora 
Wańkowicza i autorka książek o pisarzu73.

Uznania ZPPnO w 2011 roku doczekał się w „Pamiętniku 
Literackim” poeta, prozaik, tłumacz z języka hebrajskiego 
i angielskiego, ksiądz profesor University of St. Thomas w Hu-
ston w Teksasie, członek Związku – Janusz Ihnatowicz z USA. 
Laudację na cześć laureata nagrody głównej za całokształt 
twórczości wygłosiła Aleksandra Ziółkowska-Boehm74. Nagro-
dzony tradycyjnie wyraził słowa podziękowania za dowartoś-
ciowanie jego pracy literackiej i przekładowej75. Dopełnieniem 
obrazu działalności laureata, jego mistrzów poetyckich, roli, 
jaką odgrywa twórczość literacka w jego życiu, kłopotów 
z cenzurą krajową jest obszerny wywiad przeprowadzony z ks. 
Ihnatowiczem przez Joannę Sokołowską-Gwizdkę, zamieszczony 
w 2017 roku76.

Dorobek trzydziestolecia działalności Polskiego Funduszu Wy-
dawniczego w Kanadzie wraz z okolicznościową sześciusetstroni-
cową publikacją Edwarda Zymana pod tytułem Mosty z papieru 
opisała w 2012 roku Beata Dorosz77. Był to laur ZPPnO za 2011 
rok w kategorii „opracowanie naukowo-badawcze dotyczące 

71 Zob. R. Wasiak-Taylor: Dwukrotny sukces Aleksandry Ziółkowskiej-
-Boehm – książka i nagroda. PL 2008, t. 35, s. 65–66.

72 Zob. A. Ziółkowska-Bohem: Wstęp, czyli przesłanie Isaaka B. Singera.
PL 2006, t. 32, s. 83–90.

73 Zob. R. Wasiak-Taylor: Na tropach Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm.
PL 2008, t. 35, s. 67–81.

74 Zob. A. Ziółkowska-Boehm: Laudacja. PL 2012, t. 43–44, s. 9–12.
75 Zob. J.A. Ihnatowicz: Słowa podziękowania. PL 2012, t. 43–44, s. 13–14.
76 Zob. J. Sokołowska-Gwizdka: Człowiek i sztuka w czasach cywilizacji 

obrazkowej. PL 2017, t. 54, s. 105–110.
77 Zob. B. Dorosz: Laudacja, rewizja czy wiwisekcja?. PL 2012, t. 43–44,

s. 15–21.



Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 1951–2018 357

literatury emigracyjnej bez względu na miejsce zamieszkania 
autora”

za odwagę głoszenia prawd niepopularnych i bezkompromiso-
wość w diagnozowaniu problemu, ale nade wszystko za podanie 
nam do ręki tego szczególnego narzędzia do naprawy Rzeczy-
pospolitej Emigracyjnej, którego wartość wydaje się w obecnych 
realiach bezdyskusyjna78.

Wydrukowano także list schorowanego (dlatego nieobecnego 
na uroczystej gali wręczenia nagród) Edwarda Zymana skiero-
wany do Prezesa ZPPnO Andrzeja Krzeczunowicza, w którym 
nagrodzony wyraził swoją wdzięczność79.

Nagrodę literacką ZPPnO imieniem Włady Majewskiej za 
najlepszą książkę roku 2011 wydaną przez autora mieszkającego 
poza granicami Polski przyznano historykowi literatury Marii 
Delaperrière z Paryża za Literaturę polską w interakcjach. Szkice 
porównawcze z literatury i kultury (Warszawa 2010). Jurorka 
Nina Taylor-Terlecka stwierdziła, że tę nagrodę można uzasad-
nić samym szerzeniem kultury polskiej na obczyźnie, w kraju 
osiedlenia80. Nagrodzona nie kryła onieśmielenia i wzruszenia 
z powodu otrzymania tej zaszczytnej i zobowiązującej nagrody.

W roku 2016 wybór jury konkursu literackiego ZPPnO padł 
na pisarzy zamieszkujących w Brazylii. Tom 54. PL z 2017 roku 
opatrzony kolorowymi reprodukcjami obrazów olejnych Stefana 
Stachowicza81 otwierają laudacje pod adresem aż trzech laurea-
tów z zza równika: księdza doktora Zdzisława Malczewskiego82, 
Henryka Siewierskiego83, Tomasza Łychowskiego84. Znajdziemy 
w nim również odpowiedzi nagrodzonych85, także fragment 
eseju Henryka Siewierskiego pod tytułem Wielokulturowość 
i kultura narodowa w procesie globalizacji opublikowany w kra-
kowskim miesięczniku „Znak” (2005), a podczas wręczania na-

78 Ibidem, s. 21.
79 Zob. E. Zyman: Wielce Szanowni Państwo. PL 2012, t. 43–44, s. 23–24.
80 Zob. N. Taylor-Terlecka: Polska literatura bez granic. PL 2012, t. 43–44, 

s. 25–28.
81 PL 2017, t. 54, s. 72, 104, 176, 224.
82 Zob. A. Ziółkowska-Boehm: Laudacja. PL 2017, t. 54, s. 11–12.
83 Zob. N. Taylor-Terlecka: Pan Henryk w Brazylii. PL 2017, t. 54, s. 15–24.
84 Zob. A. Ziółkowska-Boehm: Laudacja. PL 2017, t. 54, s. 29–34.
85 Zob. Z. Malczewski: Słów kilka od laureata. PL 2017, t. 54, s. 13–14;

H. Siewierski: Słowa podziękowania. PL 2017, t. 54, s. 25–25; T. Łychowski: 
Refleksje dziękczynne. PL 2017, t. 54, s. 35–36.
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gród ZPPnO w Warszawie w 2017 roku odczytany przez aktora 
Janusza Guttnera86.

Nowością w periodyku są kolorowe zdjęcia laureatów (s. 10) 
oraz z samej uroczystości (fot. A. Kotlarz, s. 28).

W 2017 roku przyznano tylko dwie nagrody. Pierwsza, Na-
groda imieniem Włady Majewskiej za najlepszą książkę napisaną 
w języku polskim przez pisarza mieszkającego na stałe poza 
Polską przypadła Katarzynie Bzowskiej-Budd za zbiór felietonów 
publikowanych wcześniej w londyńskim „Dzienniku Polskim 
i Dzienniku Żołnierza” pt. Mieszkam na Wyspie (Toruń–Londyn 
2016). Laudację na temat autorki mieszkającej w Londynie od 
1980 roku wygłosiła Beata Dorosz, podkreślając „mozaikowy, 
socjologiczny charakter emigracji w pigułce”, jaki wyłania się 
z jej tekstów87. Zamieszczono także podziękowanie laureatki88. 
Z kolei Nina Taylor-Terlecka przedstawiła laureatkę nagrody 
ZPPnO przyznanej Elżbiecie Bortkiewicz-Morawskiej za „niezwy-
kłe zasługi w upowszechnianiu literatury polskiej w Hiszpanii, 
gdzie mieszka od 1983 roku” i tłumaczy polskojęzyczne teksty 
na język hiszpański89. Nagrodzona w swym podziękowaniu 
wspomniała, że na jej koncie translatorskim są tomiki Wisławy 
Szymborskiej, Adama Zagajewskiego, Ewy Lipskiej, wiersze Zbi-
gniewa Herberta, Juliana Tuwima, Bronisława Przyłuskiego, Zu-
zanny Ginczanki, „które z przyjaciółmi z Hiszpańsko-Polskiego 
Stowarzyszenia Kulturalnego FORUM prezentowała hiszpańskiej 
publiczności w formie spektakli, programów”90.

Fenomen Nagrody Związku Pisarzy polega na jej ciągłości 
i przede wszystkim na jej społecznym mecenacie. Nagrodę od 
początku utrzymuje społeczność polska w Wielkiej Brytanii, 
okazując wiele zrozumienia i ofiarności. 

Mecenasi i fundatorzy wraz z obdarowanymi wybrańcami 
muz spotykają się od 1951 r. na uroczystych wieczorach wrę-
czania nagród. Niejedna z wygłoszonych laudacji była drukowa-
na w prasie i przeszła do annałów emigracji. Na przykład mowa 
pochwalna pisarstwa Ignacego Wieniewskiego, tłumacza Iliady 

86 Zob. H. Siewierski: Wielokulturowość i kultura narodowa w procesie glo-
balizacji. PL 2017, t. 54, s. 27–28.

87 Zob. B. Dorosz: Od „Nieznanego” do „Oswojonego”, czyli o „Mieszkam 
na Wyspie” Katarzyny Bzowskiej-Budd. PL 2018, t. 56, s. 11–16.

88 Zob. K. Bzowska-Budd: Ulotność felietonisty. PL 2018, t. 56, s. 17–18.
89 Zob. N. Taylor-Terlecka: Artyzm i pasja. PL 2018, t. 56, s. 19–22. 
90 E. Bortkiewicz-Morawska: Warszawa, Madryt, czyli wszystkie drogi pro-

wadzą do Londynu. PL 2018, t. 56, s. 23–27.
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Homera, wygłoszona przez Mariana Hemara (1961), który dał 
olśniewający erudycją wykład znajomości heksametru, a na za-
kończenie włożył na skronie laureata wieniec z liści bobkowych, 
pochodzących z drzewa rosnącego w jego ogródku w Dorking91.

Z czasem program tych spotkań został urozmaicony recita-
lami, pokazami baletowymi, spektaklami teatralnymi. Oprawa 
artystyczna wymagała dodatkowego wsparcia finansowego, 
którego udzielili do tej pory Józef Pieniążek, Richard i Iwona 
Behar, Józef i Nina Jaczewscy, Ryszard Żółtaniecki i Zbigniew 
Makowiecki.

Można przypuszczać, że tak długo, jak będzie istniał ZPPnO, 
będą przyznawane nagrody literackie, ku uciesze wszystkich 
zainteresowanych życiem literackim na obczyźnie…
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Fuga na trzy wiersze i żart…

(czytając Adama Czerniawskiego)

Doświadczenie wskazuje, że zawsze, ilekroć nie-
świadomość wypowiada się, jak w tym wypad-
ku, o tak skrajnych przeciwieństwach, sytuacja, 
z jaką mamy do czynienia, daleka jest od jedno-
znaczności.

Carl Gustav Jung1

1

W eseju Architekt, czy też koń Adam Czerniawski napisał: 
„Wiersz składa się ze słów”2, a w De amicitia, nawiązując do 
swoich lat gimnazjalnych:

Wiersz należało traktować jako przedmiot autonomiczny. Nale-
żało go czytać i badać w izolacji, w zupełnym oderwaniu nie 
tylko od życiorysu autora, ale również często w oderwaniu od 
całokształtu jego dorobku”3.

W tych wzajemnie uzupełniających się sformułowaniach kryje 
się klucz do zrozumienia postawy lekturowej poety. Jest on 

1 C.G. Jung: Archetypy i symbole. Pisma wybrane. Wybrał, przeł. i wstępem 
opatrzył J. Prokopiuk. Warszawa 1993, s. 229.

2 A. Czerniawski: Światy umowne. Warszawa 2001, s. 7.
3 Ibidem, s. 130.
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uczniem szkoły New Criticism i wyznawcą workshop criticism4. 
Dlatego w swoich opiniach na temat poezji jest drobiazgowy 
i bezwzględny5. Pyta o wiersz w jego stanie tworzenia i kontekst 
w jego prawdziwości. W eseju Pro domo sua napisał jednak:

Mamy dowody na to, że wbrew powszechnym mniemaniom, 
dzieło niełatwo tłumaczy się warunkami, w jakich powstało. […] 
Nie od dziś i nie tylko przy ocenie poezji teoria idzie swoją dro-
gą, a kapryśna, nieokiełzana ludzkość, swoją6.

Mimo to poeta jest platonikiem, a nie arystotelikiem. Wierzy 
w obiektywną wartość dzieła i do niej dąży. Zastanawia go 
nawet tak wtórny, zdawałoby się, czynnik wierszotwóczy jak 
interpunkcja. Powiada w eseju Interpunkcja i strofy:

Bardziej przekonują poeci, którzy […] strukturę wiersza traktują 
jako rzecz otwartą. Decyzji w sprawie dużych liter, interpunkcji 
i rymów nie należy podejmować apriorycznie: wszystko musi być 
podporządkowane naczelnemu celowi, mianowicie stworzeniu 
zharmonizowanego dzieła sztuki7.

Czerniawski stoi po stronie liryki trudnej, stronie Norwida, 
Eliota, Pounda8, choć potrafi docenić także poetów sobie ob-
cych, na przykład Jana Lechonia9. U podstaw jego koncepcji 
poetyckiej, jego akceptacji i odrzucenia poszczególnych wierszy, 
tkwi przekonanie, że – jak czytamy w eseju Poemat dla niepa-
lących – „żaden poeta nie chce, by wartość jego utworu była 
kwestionowana”10. Jeżeli tak, to należy dołożyć wszelkich starań, 
by możliwie najdokładniej wniknąć w sens wiersza. Możemy na 

 4 Zob. M. Kisiel: U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego. Gliwice 
1991, s. 87; M. Rabizo-Birek: Romantyzm i nowocześni. Formy obecności ro-
mantyzmu w polskiej literaturze współczesnej. Rzeszów 2012, s. 302, 331.

 5 „Arnold, Eliot, Richards, Empson, Leavis, Blackmur, Brooks – oto moi 
mistrzowie, którzy uczyli mnie poprawnie i uważnie czytać poezję. Była to 
bezwzględna szkoła: kierowała uwagę czytelnika na tekst poetycki i tam ją 
więziła wbrew powabom różnych odchyleń w kierunku sentymentalizmu, 
manieryzmu, a przede wszystkim biografizmu”. A. Czerniawski: Światy 
umowne…, s. 130.

 6 Ibidem, s. 139.
 7 Ibidem, s. 31.
 8 Zob. M. Kisiel: U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego…, s. 30, 

38–40.
 9 Zob. A. Czerniawski: Światy umowne…, s. 54–59. 
10 Ibidem, s. 104.
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drodze dochodzenia do prawdy, obiektywizmu, pewności mylić 
się, błądzić, spierać się z sobą samym. Tego nie uda się uniknąć.

„Wiersz – napisał Czerniawski w eseju Dziś, tylko cokolwiek 
dalej – nie jest składnikiem chemicznym, który można ująć 
w formułę wykluczającą wszelką wieloznaczność. Dwie nawet 
sprzeczne interpretacje mogą okazać się równie wartościowe”11.

W czym tkwi zatem tajemnica wiersza i dlaczego staramy się 
do niej dotrzeć? Tkwi ona, naturalnie, w słowach i we właści-
wym, dokładnym ich odczytywaniu. Poetę-krytyka denerwuje 
nonszalancja, z jaką czytelnicy (także krytycy) podchodzą do tej 
niewielkiej – i ostatecznie skróconej – formy wyrazu, wybierając 
z niej tylko fragment i nie zważając na całość. Tu ujawnia się 
radykalizm interpretacyjny Adama Czerniawskiego. 

Dokładność czytania pozwala na tłumaczenie sensów ukrytych, 
odkrywa w wierszu pola istniejące w nim również potencjalnie, 
lokalizuje tekst w przestrzeni literatury i sztuk pokrewnych. 
Poeta-krytyk bardzo zwraca uwagę na tę kwestię, ponieważ – 
dowodzi – wiersz, który nie jest zakorzeniony w sztuce traci coś 
niezwykłego, mianowicie uodpornia się, by tak rzec, na dialog 
tworzywa. W eseju Światy umowne czytamy: „Właśnie sztuka 
jest od tego, by tworzyć światy, które poznajemy tylko w snach 
i marzeniach”12. Sztuka, czyli wszystkie formy artystycznej eks-
presji człowieka; nie tylko poezja, lecz także muzyka i malarstwo.

2

W poezji, prozie i eseistyce Adama Czerniawskiego refleksja nad 
istotą (ontologią), znaczeniem (epistemologią) i wartością (aksjo-
logią) literatury zajmuje jedno z centralnych miejsc13. Pytania 
o sens tworzenia są dla autora Jesieni równie ważne, jak pytania 
o sens egzystencji. Zagadka istnienia pisarskiego jest przez niego 
przywoływana wielokrotnie: już to pod postacią polemiki ze 
„skostniałymi postawami emigracyjnymi”14 (tak było – między
inymi – w debiutanckim zbiorze Polowanie na jednorożca)15, już 

11 Ibidem, s. 129.
12 Ibidem, s. 15.
13 Zob. M. Kisiel: U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego…, passim.
14 C. Miłosz: Historia literatury polskiej. Przeł. M. Tarnowska. Kraków 

2016, s. 823.
15 Szerzej na temat polemiki Czerniawskiego i innych członków grupy 

Kontynenty z owymi „skostniałymi postawami emigracyjnymi” zob. M. Ki-
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to w bezpośrednim dialogu z poetami rówieśnymi i – odważny 
pojedynek! – z poetami uznanymi za rewelatorów liryki XX-
wiecznej (tak było w późniejszych tomikach)16. Czerniawski, 
jak przypuszczam, swoje rozważania metapoetyckie prowadzi 
z jednego powodu: są one dla niego gwarancją świadomego 
uczestnictwa w „teatrze słowa”17, chociaż poeta dobrze wie, że 
w tym „teatrze” można grać zarówno rolę króla, jak i błazna.

W polskiej poezji po II wojnie światowej najwięcej miejsca 
kwestiom metapoetyckim poświecił w swojej twórczości Tade-
usz Różewicz. Wcześniej przed nim to zagadnienie interesowało 
w takim stopniu bodaj tylko Norwida i Przybosia. Ale, rzecz 
jasna, również wielu innych znaczących twórców tym rozwa-
żaniom się oddawało (nie bez powodu Artur Sandauer ukuł 
najpierw termin „samotematyzm”, a później „autotematyzm”18). 
Na ogół w jednym celu: aby przekazać czytelnikom – a pew-
nie także i krytykom – swoje wyraziste confessio fidei. Wiersze 
o metapoetyckim charakterze pełniłyby wówczas funkcję tak 
zwanej preambula fidei.

Zwykle takich confessio nie było zbyt wiele. Inaczej niż u Przy-
bosia, który głosił w swojej dziesiątej tezie z roku 1938:

Spostrzegłem, że zazwyczaj co innego głosiłem w teorii, a co in-
nego praktykowałem w poematach. Czyżby moje świadome wy-
mogi teoretyczne były tylko niechęcią do przyjętej w danej chwili 
postawy poetyckiej, zabiegiem przeciw skostnieniu? Wbrew tym, 
którzy budują teorie na przykładzie swoich osiągnięć, budowa-
łem ją przeciw tym osiągnięciom19.

I jak u Różewicza, którego przedustawną zasadą twórczości jest 
stawianie znaku równości między pisaniem i życiem. Pisanie jest 
bowiem zstępowaniem w głąb życia (czasem zaś wstępowaniem 
w jego somnambuliczne rejony), a i samo życie „pisze się” wedle 

siel: Bunt i satyra. Poeci z Kontynentów wobec fantazmatów polskości – zarys. 
W: Idem: Pamięć, biografia słowo. Szkice o poetach dwóch generacji. Katowice 
2000, s. 62–90.

16 Zob. M. Rabizo-Birek: Romantyzm i nowocześni…, s. 292–304, 331–342.
17 Zob. M. Kisiel: Metapoezja. O poezji Adama Czerniawskiego. W: Idem: 

Pamięć, biografia, słowo…, s. 103–115. 
18 A. Sandauer: Samobójstwo Mitrydatesa. Eseje. Warszawa 1968.
19 J. Przyboś: Tezy. „Pióro” 1938, nr 1, s. 14. To trudno osiągalne pismo 

zostało opublikowane w serii Archiwum Literackie. Kom. red. Z. Goliński,
J. Maciejewski, T. Ulewicz. T. 24: Źródła do dziejów awangardy. Oprac. T. Kłak.
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981; odnośny cytat na s. 198.



Fuga na trzy wiersze i żart… 367

określonego porządku. Nie ma tu miejsca na „maski” i „aktor-
stwo w pisaniu”, „największą chorobę poezji”20. Czym jest owo 
„aktorstwo”? „Nadużyciem słowa”21. Pozą, teatralizacją, zbęd-
nym naddatkiem. Kiedy poeta odrzuca „maskę” i „kostium”, 
„Opada »poezja«. Przemawia się głosem ludzkim, przerywanym 
przez wzruszenie”22. Przywołując Mickiewiczowski arcyfragment 
Uciec z duszą na listek…, Różewicz powie: „Odkryta została 
przed nami kraina nowej poezji, za którą kroczy milczenie. 
Najdoskonalsza i ostateczna forma poezji – jeśli można wierzyć 
wyznaniom poetów”23.

Skoro padło nazwisko Norwida i Różewicza, warto przypo-
mnieć fragment komentarza Poeci o Norwidzie (odpowiedź na 
ankietę), w którym pojawi się to, o czym chcemy mówić: zdrowy 
rozsądek i żart. Oto ta interesująca nas cząstka:

Rocznicowy antologista szuka u mnie motywów Norwidowych. 
Idąc jego śladem, znajduję tych sugestii sporo: wśród nich jest 
„Norwidowa rosa”, która tak się spodobała Tadeuszowi.
Przepowiadał sobie sławę pośmiertną, ale domagał się również 
uznania tu i teraz, był też przekonany, że nawet ci, którzy nim 
i jego pracą gardzą, winni go finansowo wspierać i z ostatecznej 
nędzy ratować. Dumny patrycjusz nie wstydził się żebrać, prze-
chwalać i mistyfikować.
Był więc, jak wszyscy opętani poezją – zespołem sprzeczności; 
uparty w swym posłannictwie, drażliwy i nieporadny; myślał – 
naiwny – że coś mu się od współczesnych należy.

W wierszu Czerniawskiego (PZ, s. 245–246), „dialogującym” 
z Norwidem i Różewiczem pojawia się to, co swoiste, nie do 
podrobienia i nie do powielenia. Tutaj (i w całej swojej poezji) 
autor Wieku złotego wprowadza jako zasadę semantyczną kryte-
rium zdrowego rozsądku. W odróżnieniu od poetów krajowych, 
często nader serio i pompatycznie piszących o samej poezji, 
Czerniawski – zgodnie z zasadą „zdrowego rozsądku” – tam, 
gdzie inni są patetyczni, jest swobodny, lekce sobie waży patos 
i wszelką pompatyczność. Przypuszczam nawet, że z niechęcią 
przystaje na „sztywność” reguł i formuł poetyckich. Apodyk-
tyczny (a przynajmniej: niedialogowy) jako krytyk, uparcie 

20 T. Różewicz: Przygotowanie do wieczoru autorskiego. Warszawa 1978,
s. 31.

21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 32.
23 Ibidem.
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domagający się jasnych kryteriów w ocenie sztuki poetyckiej 
i konsekwencji w tej ocenie, liberalny w odniesieniu do formuł 
interpretacyjnych (przypomnijmy: „nawet sprzeczne interpretacje 
mogą okazać się równie wartościowe”24), zupełnie inaczej pod-
chodzi w swojej poezji do poezji jako aktu pisarskiego. Tutaj wie, 
że krytyk jest zaledwie ułomnym odbiciem poety, że „prawdy” 
krytyka częstokroć odbiegają od „prawd” twórcy.

Znakomicie oddaje to wiersz Lekcja poezji (PZ, s. 255)25:

Poeta
który kiedyś napisał
„kocham cię do szaleństwa”
a potem
„nóż ci w bżuh”

Teraz pisze
„Twoja twarz już nieczytelna
jak starta tablica nagrobna”

Krytycy tropią przemiany formalne
notują meandry stylu i wymowy

3

Lekcja poezji traktuje o ewolucji, jaka zachodzi w samym 
poecie. Czerniawski przywołuje trzy stadia rozwoju twórczego. 
Wpierw – czas niedojrzałości poetyckiej, kiedy próbujący do-
piero swoich sił w sztuce wiersza poeta nie tyle oddaje swoją 
myśl, ile ulega pierwszym emocjom. Dalej – czas buntu (nie 
bez powodu został tu przywołany lekko zniekształcony tytuł 
futurystycznej jednodniówki), wyrażający się w radykalnym 
przekreśleniu swojego niedawnego myślenia, swoich natural-
nych emocji, własnego (niedojrzałego jeszcze) światoobrazu. 
W końcu wreszcie – przywołany zostaje obraz doświadczonego 
poety, który mówi o zawodnej pamięci, ale mówi i to, że owa 
zawodna pamięć jest dopiero zdolna oddać wagę wszystkich 
poprzednich stanów: biologicznej aprobaty i emocjonalnego 
buntu, naskórkowego widzenia świata i niedojrzałego sprzeciwu. 

24 A. Czerniawski: Światy umowne…, s. 129.
25 Wszystkie wiersze Adama Czerniawskiego cytuję za ostatnią edycją jego 

Poezji zebranych. Lublin 2014. Tu i dalej stosuję skrót PZ, cyfra po skrócie 
odsyła do odpowiedniej strony tego wydania.
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Konkluzja wiersza jest – oczywiście – ironiczna. Wspomnienie 
krytyków, doszukujących się większych treści nad te, jakie są 
zawarte w jawnych przytoczeniach poetyckich, musi wywołać 
uśmiech. Bo przecież w tym wierszu, tak przekornie nazwanym 
Lekcją poezji, nie o poezję chodzi, a przynajmniej nie o nią 
w sensie dosłownym.

Wiersz Adama Czerniawskiego jest w gruncie rzeczy utworem 
o miłości, zapisem reakcji człowieka na to uczucie. Wpierw tych 
reakcji pierwszych, zwanych „zakochaniem”, później – reakcji 
na odrzucenie przez ukochaną osobę (tytuł futurystycznej 
jednodniówki, będąc poetyckim intertekstem, pełni tu funkcję 
eufemistycznego przekleństwa), w końcu – wspomnienia o tej 
dawnej (pierwszej?) miłości, kiedy się już nic, a przynajmniej 
niewiele pamięta, poza może jakimś mgławicowym uczuciem, 
zatartą twarzą. Właśnie dlatego mowa tu o nieczytelnej twarzy, 
przypominającej startą płytę nagrobną.

Tak oto została zapisana owa reguła, którą powtarzamy za 
Lechoniem: „miłość i śmierć – obydwie zarówno”26.

A tytuł wiersza – przecież ważny? Jest skonstatowaniem faktu, 
że „przemiany formalne”, których doszukują się krytycy, są 
zmianami reakcji ludzkich, wyrażonych w języku odpowiednio 
do aktualnego stanu emocji, pamięci, i tym samym – ducha. I że 
w tym właśnie zawiera się poezja. Bo poezja jest – w najwyższym 
sensie tego słowa – życiem.

4

O związku poezji z życiem traktuje wiersz Poeta współczesny 
(PZ, s. 193), w którym Adam Czerniawski z właściwą sobie iro-
nią kreśli wizerunek dzisiejszych wieszczów. Utwór zbudowany 
z siedmiu punktów (więc niejako z siedmiu tez, czy też z siedmiu 
aksjomatów) pokazuje rzeczywiste relacje miedzy poetą (obojęt-
nie jakim: „natchnionym” [furiosus] czy „uczonym” [doctus]) 
a światem, w jakim żyje. Łączy się on z Lekcją poezji na zasadzie 
przeciwieństwa. O ile w tamtym wierszu poeta mówi o życiu 
ubranym w płaszcz poezji, o tle tutaj o poezji mówi się jakby 
w tle. Poezja (jej rola we współczesnym świecie) widziana jest 
przez pryzmat sytuacji egzystencjalnej poety, który:

26 J. Lechoń: [Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną…]. W: 
Idem: Poezje zebrane 1916–1953. Londyn 1954, s. 29. 
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1) zdobywa fortunę,
2) rozbraja kombatantów,
3) poskramia ideologie,
4) kocha się szczęśliwie,
5) wstępuje do nieba,
6) żyje w sercach licznych czytelników,
7) idzie do łazienki spłukać z oczu resztki snu.

Punkt pierwszy (teza pierwsza) jest jawną kpiną. Wiadomo, że 
na pisaniu poezji nikt się majątku nie dorobił (poza noblistami, 
rzecz jasna). Więcej nawet: w dzisiejszych czasach do poezji trzeba 
dołożyć. Współczesny poeta, aby zaistnieć w świecie literatury, 
niejednokrotnie sam z własnych oszczędności finansuje wydanie 
tomiku wierszy. Nie są to drobne grosze. Więc tę pierwszą tezę 
można odczytywać i tak: poeta „zdobywa fortunę” (jakąś „zna-
czącą sumkę”), aby w ogóle dać się poznać czytelnikom jako 
poeta.

Punkt drugi jest prawdziwy. Istotą poety współczesnego jest 
bowiem to, że przeciwstawia się „starym poetom”, klasykom, 
weteranom sztuki poetyckiej, „kombatantom” właśnie. To „roz-
brojenie kombatantów” odczytywać można w dwojakim sensie: 
literackim oraz prestiżowym. Więc najpierw – jako odrzucenie 
starych treści (zasadą „współczesności” jest to – przekonywali 
nas awangardziści – że żąda ona „nowości”, a nie ulega starym 
tworzydłom). Następnie zaś – jako pozbawienie „starych poetów” 
miejsca w hierarchii literatury. „Kombatanci” bowiem zbijają 
kapitał czytelniczy na swoich dawnych osiągnięciach, „odcinają 
kupony” od zajmowanej kiedyś pozycji. Poeta współczesny musi 
„rozbroić kombatantów”, inaczej nigdy nie stanie na ich miejscu.

Punkt trzeci: „poskramia ideologie” jest chyba czytelny. Otóż 
sztuka poetycka – jeśli pragnie być „sztuką” właśnie – nie jest 
przełożeniem jakichś doktryn ideologicznych; przeciwnie – 
powinna powstrzymywać ideologów, być wyrażeniem buntu 
wobec dogmatyzmów w myśleniu. Poezja ze swej natury jest 
adogmatyczna, ciąży ku dialogowi. Stwarzając własne systemy, 
burzy dawne porządki. Ideologia „zamyka”, poezja „otwiera”; 
„ideologia „zniewala”, poezja „wyzwala”. W tym sensie poezja 
jest rzeczywistym poskromieniem ideologii w sferze wyobraźni, 
choć – oczywiście – w sferze praxis nic wobec ideologii nie znaczy. 

Punkt czwarty: „kocha się szczęśliwie” jest w dwójnasób 
ironiczny. Wiadomo uważnym czytelnikom, że we współczesnej 
poezji bardzo trudno jest natrafić na wiersze o szczęśliwej mi-
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łości. Wydaje się więc, że poeta współczesny kochać szczęśliwie 
nie umie. Ale zaraz odsłania się tutaj drugi aspekt tego sformuło-
wania: przecież nie znaczy ono, że poeta jest „kochany”, lecz że 
to on „kocha się” – w dodatku „szczęśliwie”. Ma dar kochania, 
choć niekoniecznie musi go w tej miłości utwierdzać osoba, którą 
on kocha. Poeta zwykle chce być kochany przez czytelników, 
tutaj jednak sytuacja uległa odwróceniu. Czytelnicy raczej poety 
nie kochają, to on „kocha się szczęśliwie” w czytelnikach. Jest to 
rodzaj współczesnego Gustawa do niedosiężnej Maryli.

Punkt piąty jest kreślony również w podwójnym wymiarze. 
Więc – z jednej strony – poeta to taki „niebieski wycieruch”, 
jakby powiedział Bolesław Leśmian, ale z drugiej także ktoś, 
kto pisze o rzeczach górnych, rzadko nawiązując kontakt z czy-
telnikiem. „Wstępuje do nieba”, ale jakiego? Rzeczywistego czy 
metaforycznego? Pewnie do „nieba” sławy, która jest uwodząca, 
lecz przecież krótkotrwała i niepewna. 

Punkt szósty: „żyje w sercach licznych czytelników” jest 
oczywistą ironią w odniesieniu do sytuacji współczesnego 
poety. W sercach czytelników żyją raczej powieściopisarze, i to 
oferujący „pierwszorzędną literaturę drugorzędną”, a nie jakieś 
szarady słowne, które z trudem poddają się nawet filologicznej 
obróbce.

Punkt siódmy jest jednakże prawdziwy: poeta współczesny 
zwykle pisze po nocach (w dzień musi zarabiać na życie, wy-
konując inne zajęcia). Słowo „sen” użyte jest tu w dwojakim 
sensie: jako sen prawdziwy i „sen o potędze”. W tym życiu poeta 
z pewnością nie osiągnie wyżyn niebiańskich, „przemywanie 
oczu” jest także „otrzeźwieniem”. W łazience poeta korzysta 
nie tylko z kranu, ale i z rezerwuaru. W spływającej z szumem 
wodzie odbija się wtedy szacunek czytelnika do jego poezji.

Poeta współczesny Adama Czerniawskiego, tak detalizująco 
tutaj omówiony, jest – jak widać – zbudowany z trzech tez 
prawdziwych (1, 3, 5) i trzech tez wyraźnie fałszywych (2, 4, 6). 
Ostatnia teza (7) jest rodzajem syntetyzującego wniosku. Wiersz 
znakomity – ponuro kreślący losy poety współczesnego, ale 
i przyjmującego wyroki (dopusty) boże z uśmiechem. 

5

Jeśli Lekcja poezji jest wierszem o życiu odbijającym się w poe-
zji, Poeta współczesny – utworem o losach i pozycji poety za 
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jego życia, to Dzieła zebrane (PZ, s. 158) kreślą obraz twórczości 
(także – praktyki pisarskiej, rozumianej jako akt egzystencjalny) 
już zamkniętej, poddanej próbie czasu i pamięci, oddanej do 
dyspozycji czytelników i badaczy, którzy mogą z tą twórczością 
zrobić, co chcą. I otóż ten trzeci wiersz, jakkolwiek najbardziej 
ascetyczny, jest znakomitym dopełnieniem i wytłumaczeniem 
sensów dwóch wierszy poprzednich. Jest swoistą summą ich 
przesłania, choć niesie także niebagatelne znaczenia własne. 

Oto ten wiersz:

…niektóre wyrazy znikną już nawet ze słowników
potem będzie wiadomo tylko że tu jest przecinek
a tu brak zgłoski tu początek tu koniec…

Dzieła zebrane są utworem o, by tak powiedzieć, „materialnej” 
fakturze tekstu poetyckiego. Z upływem czasu i pamięci, słowo – 
jedyny składnik zdolny budować obraz myśli i emocji – narażone 
jest na zniszczenie. Z czasem zmieniają się sensy słowa, a i ono 
samo wylatuje ze słowników, bywa zastępowane innym. Dzieło, 
jakie człowiek pozostawia po sobie, nie jest tworem doskona-
łym. Bywa atakowane zarówno przez „nowy język”, jak i przez 
to, co moglibyśmy nazwać „przypadłością starości”. Papier 
butwieje, farba drukarska blaknie, całe stronice rozpadają się 
w rękach. 

W Dziełach zebranych Adam Czerniawski nie mówi o ideach, 
jakie zostały pieczołowicie zamknięte właśnie w dziele. Nie 
musi mówić. Idee okazują się bowiem czymś wtórnym wobec 
niedoskonałości języka i papieru. Stają się niezrozumiałe, gdy 
niezrozumiały okazuje się język, stają się martwe, gdy w popiół 
obraca się materiał, na którym zostały zanotowane.

Żart, ironia? Może. Ale przede wszystkim świadomość ironii 
losu, który dotyka poety. Gdy Dzieła zebrane okażą się „dziełami 
niezdolnymi do czytania”, śmiesznym szamotaniem z życiem 
stanie się cały wysiłek poety. Nieważne będą jego reakcje, jakie 
zanotował w Lekcji poezji, nikogo nie będzie obchodził jego los, 
uwidoczniony w Poecie współczesnym. 

6

Habent sua fata libelli… Ale poeci także. Zwłaszcza poeci 
współcześni.
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W rytmie wyliczeń
Stance Jerzego Kronholda

Jerzy Kronhold debiutujący w latach siedemdziesiątych mi-
nionego stulecia pod sztandarem Nowej Fali, z biegiem lat pisze 
coraz lepsze wiersze, zadziwia artystyczną dojrzałością. Nie-
dawno ukazały się Stance, w których znalazło się „wszystko, co 
najlepsze w dotychczasowej poezji Kronholda, podniesione do 
jeszcze wyższego poziomu”1. W roku 2000 (po okresie milczenia) 
poeta błysnął tomem Wiek brązu, ujawniając talent niesłychanie 
sprawnego „tancerza” słów2. Program „tanecznego” poezjo-
wania odczytuję w aluzjach metapoetyckich tomu Epitafium 
dla Lucy3, na przykład „Tańczyłeś z siostrą […] ulubionego jej 
walca […] przeczuwałeś / czym jest los unoszenie się […] śmierć 
miłość/ walcowanie” (Walc angielski, EdL, s. 13); „noc pięknie 
tańczy / jak Fred Astaire” (Co nosi noc, EdL, s. 84), a zwłaszcza 
w tytułowej formule wiersza Poezja to zaproszenie do tańca (EdL, 
s. 32). Korzystając z zaproszenia, pozwalam się porwać do „foks-
trota z widmami na Polach Elizejskich”, wraz z poetą chodzę 

1 To umieszczony na okładce tomu fragment recenzji Piotra Matywieckego. 
Zob. J. Kronhold: Stance. Warszawa 2017 (4. strona okładki). Wszystkie cy-
taty z tego tomu są opatrzone symbolem S, po którym podaję numer strony. 

2 Na funkcję „tanecznych” motywów zwraca uwagę sam poeta, tytułując 
jedną z części tomu Walc angielski. Zob. także D. Siwor: Taniec z obecnym 
i przeszłym (Jerzy Kronhold „Epitafium dla Lucy”). „Konteksty Kultury” 2013, 
nr 10, s. 147–154.

3 J Kronhold: Epitafium dla Lucy. Warszawa 2012. Cytowane wiersze 
z tego tomu oznaczam symbolem EdL, a następnie podaję numer strony. 
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„za niewidzialnym i niewyrażalnym” (Poezja to zaproszenie do 
tańca, EdL, s. 32) i poddaję się tanecznym rytmom jego wypo-
wiedzi. Słychać w nich mowę ciała, urwany oddech, znaczące 
pauzy i zawieszenia głosu, myślowe „kroki” – często pospieszne 
– kojarzące taniec życia z tańcem śmierci. Zazwyczaj Kronhold 
zapisuje to, o czym właśnie myśli, ale do refleksji – o rodzinie, 
historii, przemijaniu – prowadzi dotknięcie szczegółu. Ta auto-
biograficzna liryka rejestruje zdarzenia, które kształtowały jego 
tożsamość i osobowość. Spotkamy tutaj bliskie poecie osoby, 
ważne dla rodziny postacie historyczne, a także detale krajo-
brazowe oraz nazwy roślin, rzek, ulic, instrumentów, filmów, 
utworów muzycznych – wszystko, czym karmiły się jego oczy 
i uszy, co kształtowało wrażliwość dziecka i człowieka młodego. 
Cofając się w przeszłość, poeta wiele spraw widzi inaczej, pisze 
„epitafium dla świata, który – nieprzerwanie i nieubłaganie, 
zawsze – przemija”4.

W tej poezji niegdyś zapamiętany szczegół otwiera przestrzeń 
minionego, wywołuje emocje, nasuwa refleksje ogólniejszej 
natury5. Porozumienie z odbiorcą zapewnia wierność nowofalo-
wej zasadzie mówienia wprost. Dobrą komunikację gwarantuje 
idiom z jednej strony kolokwialny i użycie znaków wskazujących 
konkret (sytuacyjny, geograficzny, historyczny), choć z drugiej 
strony autor w taki sposób dobiera słowa, by ponad dosłownoś-
cią budowały się sensy poetycko zaszyfrowane (dzięki aluzjom, 
metaforom, niedomówieniom etc.).

W roku 2016 ukazuje się Skok w dal, w 2017 Stance – tomy 
utrzymane w różnych konwencjach. Pierwszy z wymienionych, 
opatrzony dwoma mottami – z Pieśni nad Pieśniami i Księgi 
Hioba6 – ma budowę dwudzielną. Na część pierwszą pt. Próby 
składają się wiersze, w których poeta próbuje ułożyć się z żałobą 
po śmierci żony i poukładać wiedzę o przeszłości przodków. 
Część drugą pt. Zjazd koleżeński wypełniają „skoki po pamięć”7.

4 L. Szaruga: Korniki historii. „Twórczość” 2012, nr 10, s. 106.
5 Zob. J. Drzewucki: Gramatyka konkretu. „Twórczość” 2017, nr 6, s. 92–

98.
6 Motto pierwsze: „Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na 

twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejed-
nana jak Szeol” – Pnp (8,6). Motto drugie: „Arfa moja obróciła się w żałobę, 
i organy moje w głos płaczących – Hiob (30,31). Przepisuję z 4. strony tomu 
według edycji J. Kronhold: Skok w dal. Kraków 2016. Cytując wiersze z tego 
tomu, podaję symbol Swd. 

7 To parafraza pointy wiersza pt. Tablice (Swd): „chcąc nie chcąc / skoczy-
łem / po pamięć / do getta”. J. Kronhold: Skok w dal…
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W Skoku w dal obwiązuje (typowy dla praktyk Kronholda) 
wiersz wolny, natomiast Stance to strofy rymowane. Posiłkuję 
się tautologią, by wyeksponować „muzyczną” różnicę między 
słowem potocznym (strofa) a określeniem archaicznym, odsy-
łającym do tradycji, literacko nacechowanym (stanca). Nadto, 
„stance” – dzięki współbrzmieniu – kojarzą się z tańcem. 
Tańczy się do śpiewu/muzyki, każdy taniec cechuje jakiś rytm. 
Metaforycznie powiem, że Koronhold myśli tańcem. Stale 
obecny w tej poezji motyw tańca powraca tutaj jako konkret 
sytuacyjny oraz istotny składnik porównania czy metafory. 
Stance porywają do tańca wielością środków muzycznych – 
poeta wcześniej stosował je z umiarem, nie w takim natężeniu. 
Właśnie tutaj spotykają się jego „rzemieślnicze” możliwości 
– na urodę tych strof składa się suma praktyk artystycznych, 
które obserwujemy niemal od początku. Do tańca nie wystar-
czą naturalne predyspozycje, dobry tancerz zna kroki i figury, 
słuchając „wewnętrznej muzyki”, wie kiedy zwolnić czy przy-
spieszyć. Mówię pożyczoną od poety metaforą, żeby wyekspo-
nować wielość jej sensów. Topos tańca życia/śmierci prowadzi 
w stronę refleksji metafizyczno-egzystencjalnych, natomiast 
„taniec słów” kojarzy metaliteraturę z konkretną osobą, bo „ja” 
mówiące to osobna, niepowtarzalna jednostka psychofizyczna. 
Nie używam kategorii „natchnienie”, pomijam somaestetykę, 
ale zwracam uwagę na zmysłowy odbiór tej poezji. Z pod-
miotem wypowiedzi spotykam się tutaj sensualnie – tanecznie 
– przez uszy. Tę wrażliwość zawdzięczam dziecinnej miłości 
do poetów „muzykalnych” (Tuwim, Leśmian, Iwaszkiewicz), 
którzy wdrukowali się w pamięć dzięki układom dźwiękowym. 
Tak właśnie zapisują się wiersze Jerzego Kronholda – uwodzą 
melodią zdań szybkich, rytmicznych, zamkniętych w rzadko 
dziś używanej formie oktostychu. Iwaszkiewicz tą formą de-
biutował (Oktostychy, 1919), Kronhold – jak sądzę – uprawia 
tę formę terapeutycznie. Stance są „muzycznym” otwarciem na 
życie, przejściem do kolejnego etapu. To pożegnanie z trenem 
i gest ucieczki z cmentarza oraz oczekiwanie na zmianę, powi-
tanie nowej miłości. Trudno pominąć fakt, że tom jest dedy-
kowany Joannie, a nie zmarłej żonie Irenie, bohaterce trenów 
z poprzedniego tomu.

Nie lekceważąc intelektualnych walorów tej poezji, zauważam 
w Stancach znaczący „skok w dal”, a raczej w głąb najstarszych 
pokładów europejskiej tradycji. Termin „stanca” odsyła do poezji 
prowansalskiej, która rozwijała się od XI do XIII wieku, tworząc 
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podstawy europejskiej poezji miłosnej8. Po formy wypracowane 
przez poetów średniowiecza sięgają autorzy liryki miłosnej przez 
kolejne stulecia. Wzory liryki prowansalskiej są obecne w twór-
czości Dantego i Petrarki, odnajdziemy je w baroku, ale też 
w poezji elżbietańskiej i romantyzmie. Wprawdzie wypracowany 
w średniowieczu typ pani anielskiej (donna angelicata) zastępują 
inne typy, niemniej jednak prowansalski repertuar wyszuka-
nych środków stylistycznych i kompozycyjnych utrzymuje się 
bardzo długo. Stosują go Mickiewicz, Morsztyn, Grochowiak 
i plejada innych. Z czasem te środki ulegają konwencjonalizacji, 
powracają w funkcji aluzji bądź służą stylizacji. Ich atrakcyjność 
trzeba łączyć z tematem miłości. Dworska sublimacja uczucia, 
którego nie sposób artykułować poza kulturą i estetyką, daje 
nieograniczone możliwości wyrażania, bo przecież w każdej 
epoce kochamy inaczej.

Głównym tematem liryki prowansalskiej była miłość, miłosnym 
obiektem – nieosiągalna dama (często żona księcia czy rycerza), 
do której trubadur mógł tylko wzdychać. Poeci średniowiecza 
śpiewali dla pań niedostępnych, wielbiąc je w wysublimowanych 
formach kultury dworskiej. Damę serca idealizowano, obowiązu-
jący styl wysoki sprzyjał formom kunsztownym, wyszukanym. 
Treści niestosowne (na przykład zmysłowość, żądze) musiały być 
zaszyfrowane, a jeśli dama nie zwracała na pieśniarza uwagi czy 
bywała okrutna, trubadur śpiewał o cierpieniu. Tytułowe Stance 
nieprzypadkowo kierują naszą uwagę w stronę dworskiej poezji 
miłosnej i jej wielowiekowej kontynuacji. Od poetyki tomu 
poprzedniego zdecydowanie odróżnia je „śpiew” poety, który 
dba o metrum, stosuje wyszukane rymy zewnętrzne, wbija się 
w gorset ciasnej stancy/strofy ośmiowersowej:

Miłość przychodzi nagle bez słów, bez pukania,
Wietrzy izby, otwiera drzwi, okna i śluzy.
Wszystkie rany, kalectwa, jak skarbiec odsłania,
Każdemu daje więcej niż na to zasłużył.
Miłość nigdy się nie pcha i nigdy nie zwleka,
Widzi adres w ciemnościach, łez świętych nie liczy,
Zawsze hojna i ufna, przedziwnie przejęta,
umie kiełznać pragnienie nalewką z goryczy.

S, Miłość, s. 24

8 Zob. Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej. Przeł. Z. Ro-
manowiczowa. Warszawa 1969. 
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Z sensem inicjalnego zdania („Miłość przychodzi nagle”) ko-
responduje „muzyczne” dopełnienie i zarazem rozwinięcie, bo 
szereg wyliczeń nadaje wypowiedzi szybkie tempo – intonacja 
pierwszych zdań „muzycznie” wygrywa potencjał nagłości. 
Poeta XXI wieku nie będzie śpiewał jak trubadurzy, ale może, 
rezygnując z wiersza wolnego, ułożyć cykl mistrzowskich okto-
stychów, wykorzystując pożytki płynące z inspiracji dawnych 
mistrzów. W Stancach słyszymy echa Kochanowskiego (Treny), 
Sępa-Szarzyńskiego (O nietrwałej miłości rzeczy świata tego),
Miłosza (Świat. Poema naiwne) i Leśmiana (zmysłowość, para-
doksy). Zasilają one niepowtarzalną, indywidualną dykcję autora, 
który – jak dobry muzyk, koncertując na wielu instrumentach, 
zawsze gra własną melodię.

Kluczem do lektury tomu są dwa motta, pierwsze pochodzi 
z Psalmu 51 (10) cytowanego za Biblią brzeską:

Day mi słyszeć radość i wesele,
a niech się rozraduią kości moie,
któreś pokruszył

Drugie odsyła do Pieśni (III) George’a Herberta – poety meta-
fizycznego, wywodzącego się ze „szkoły Donne’a”, reprezentanta 
XVII-wiecznej poezji angielskiej:

Love bade me welcome: yet my soul drew back, 
Guiltie of dust and sinne9. 

Oba motta prowadzą w dawność, są dla odbiorcy istotnym kie-
runkowskazem. W wersecie z Modlitwy pokutnej psalmista prosi 
Boga, by zgładził jego grzechy, oczyścił z winy10, przygotował na 
przyjęcie radości. Warto też zwrócić uwagę na dwie inne kwestie. 

 9 „Miłość drzwi mi otwarła; lecz dusza nieśmiała / Cofa się pełna winy” 
– to tłumaczenie S. Barańczaka, W: S. Barańczak: Antologia angielskiej poezji 
metafizycznej XVII stulecia. Warszawa 1982, s. 160. Janusz Krupiński (prze-
kład z roku 2015 – dostępny w Internecie) tłumaczy inaczej: „Miłość wita 
i prosi, lecz cofa się ma dusza / Winna brudu i grzechu”. Krytykując przekład 
Barańczaka, Krupiński zarzuca mu brak prostoty słów Herberta, nieznajo-
mość „prostoty miłości”. Czy dlatego Kronhold nie sięga po przekład?

10 Wers 9. tego psalmu to prośba o oczyszczenie: „Obmyj mnie, a ponad 
śnieg bielszy się stanę”, którą słychać w polskiej poezji, na przykład w tytu-
le tomu Tadeusza Nowaka Bielsze nad śnieg, a także w wierszu z tomu Skok 
w dal: „Wykąpałem się w twoim grobie / i jestem czystszy” (Wykąpałem się…, 
Swd).
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Po pierwsze, Kronhold cytuje psałterz staropolski11, po drugie, 
pomija wyznania grzesznika i winowajcy, wybiera fragment 
zawierający prośbę o „radość i wesele”, w którym odczytuję za-
powiedź odnowy, odrodzenia, przebudzenia do radosnego tańca 
życia. Drugim mottem są początkowe wersy Miłości (III) George’a 
Herberta. Podane w języku angielskim, pozwalają sądzić, że autor 
czyta poetę w oryginale. Dedykując wiersze – programowo „sta-
roświeckie” – Joannie, wyraźnie wskazuje: pierwszą adresatkę, 
temat (miłość) i bliską mu tradycję (Biblia, poezja metafizyczna). 
Niełatwo zdefiniować miłość, zwłaszcza wtedy, gdy nie można 
jej oderwać od Miłości wszechogarniającej (Boga do człowieka, 
człowieka do Boga, natury, innych ludzi…). Fenomen psalmów 
zawiera się w tym, że są one zawsze aktualne, „będąc »dowodem 
osobistym« konkretnej jednostki i konkretnego narodu, są jedno-
cześnie niezrównanym wyrazem uniwersalizmu rzeczywistości 
ludzkiej”12. Czesław Miłosz zwraca uwagę na pozorną „sprzecz-
ność konkretu i powszechności”13, w modlitwach Dawida, który 
dzieli się własnym doświadczeniem, rozpoznajemy nasze udręki 
i radości. Tym, co łączy psalmy z poezją metafizyczną Herberta, 
jest koegzystencja różnych sfer doświadczania, „współistnienie 
na równych prawach tematyki świeckiej i religijnej”14. Czytając 
w całości teksty przywołane mottami, doprawdy trudno wska-
zać jeden obszar miłosnych doświadczeń. Zarówno psalmista, 
jak i angielski poeta konceptu rozmawiają z Miłością inaczej niż 
Jerzy Kronhold, a tym, co współczesnego poetę łączy z różnymi 
Mistrzami, jest łatwość przechodzenia od konkretnych doświad-
czeń do uniwersum. Czytając Stance po kolei, jako cykl wierszy 
w określonym układzie, odbiorca powinien zauważyć, że miłość 
otwiera drzwi (do świata) i oczy (sprzyja poznaniu), głodnego 
życia karmi „posiłkiem”, jak „podpowiada” nam motto z Mi-
łości Herberta. Inne czasy, inna poetyka, ale miłość to wartość 
niezbywalna, wymagająca uważności, otwarcia i znalezienia 
odpowiedniej formy.

11 Dlaczego Biblia brzeska? Pośrednio ten wybór tłumaczy fakt posiadania 
starego egzemplarza Biblii (po stanie wojennym Kronhold został antykwa-
riuszem), uważanej za pierwszy polski przekład z greckiego i hebrajskiego, 
ale – uwzględniając kulturowy klimat Cieszyna (duży procent ewangelików) 
– zwracam uwagę na pozycję Biblii brzeskiej w kanonie protestanckim.

12 C. Miłosz: Księga psalmów. Paris 1981, s. 11–12. 
13 Ibidem, s. 12. 
14 S. Barańczak: Wstęp. W: Idem: Antologia angielskiej poezji metafizycz-

nej…, s. 15.
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Jarosław Iwaszkiewicz układał Oktosychy w konfigurację 
czterech dystychów, natomiast Kronhold konsekwentnie stosuje 
ośmiowiersz ciągły, rymowany krzyżowo, pisany trzynastozgło-
skowcem, który niejako „naturalnie” wykorzystuje potoczną 
składnię15 polszczyzny. Dlatego w pierwszym czytaniu nie widać 
wysiłku włożonego w formalną maestrię. O wyjątkowości tomu 
Stance na tle całej twórczości Kronholda, a także liryki współ-
czesnej, stanowi niezwykła umiejętność łączenia kunsztownej 
formy z naturalnością mowy. 

Mickiewicz – jak Petrarka, a przed nim poeci prowansalscy 
– zwraca się do Laury w formie bezpośredniej, podejmuje z nią 
rozmowę, zadaje pytania. Ukochana jest w sonetach obecna 
dzięki stałym zwrotom do „ty”. W poezji Kronholda, który 
z upodobaniem stosuje lirykę rozmowy, taki typ monologu siłą 
rzeczy wzmacnia wrażenie naturalności:

Chcę dziś spotkać się z Tobą (Chcę dziś spotkać się z Tobą)
Czy wyjdziesz mi naprzeciw, kiedy cię pożegnam (Akcydensy)
Spaliśmy blisko siebie, różniący się piętrem (Spaliśmy blisko
siebie)
Nie kłóć się ze mną proszę, to tylko drobiazgi (Nie kłóć się
ze mną)

Zwolennicy czytania w kontekście biograficznym – próbując 
określić, kim są adresatki monologów – ustalą, że naprzód poeta 
zawraca się do zmarłej żony Ireny, a potem pojawia się Joanna, 
lecz takie informacje są zbędne. Pomimo detali pozwalających 
umieścić daną sytuację liryczną w konkretnej prywatnej czaso-
przestrzeni, w miłosnych stancach Kronholda odczytujemy uni-
wersalny model przeżywania. Poeci współcześni niechętnie piszą 
o miłości, może lękają się banałów i zapożyczeń (stylistycznych 
kalek)? Gdyby podjąć próbę opisania i wartościowania miłosnego 
kodu XXI-wiecznej poezji czy kultury, Stance lokowałyby się 
bardzo wysoko, bo ich autor – jak wybitni poeci baroku – łączy 
miłość ze śmiercią i choć wykorzystuje dawne tropy retoryczne, 
wymowa tych wierszy jest bardzo współczesna. Dla Konholda 
miłość – nie tylko do kobiety – jest łaską i darem. Nowa miłość 
budzi do życia. Podmiot tych wierszy z czułością myśli o biskich, 
zwierzętach, roślinach. Słowa „kocham” nie używa, wiemy jed-
nak, że wiersze dyktuje tęsknota za tym, co kochał lub kochał.

15 Zdaniem badaczy Pana Tadeusza…, trzynastozgłoskowiec brzmi natural-
nie, bo takie metrum koresponduje z polską składnią.
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Adresatką pierwszych strof jest zmarła żona, którą znamy 
z tomu Skok w dal. Niepogodzony z utratą, wierszem przyzywa 
ukochaną do powrotu. Pierwsze dwa liryki tomu – podobnie 
skonstruowane – to wołanie o powrót, jeśli to możliwe, w sen-
nym marzeniu, w cienistej ogrodowej iluzji. Poeta sensualista nie 
snuje wizji, nie liczy na spotkanie z duchem, tęskni za doznaniem 
ziemskiej bliskości, pragnie powrotu bliskości. Być z tobą (s. 9) – 
to prośba o krótki sen łudzący esencją współbycia. Jak w małym 
oktostychu zamknąć to, co składa się na minione „razem”? Kon-
densacji służy kompozycja, dwa zdania, dwa czterowiersze łączy 
słowo „być” – „Być z tobą” to „Być blisko”. W części pierwszej 
oryginalnym metaforom („rebus z umieraniem”, „kąty mądro-
ści”) towarzyszą zwroty potoczne („nuty czułe i te źle zagrane”), 
natomiast część drugą organizują „muzyczne” znaki bliskości. 
Współdźwięczą bezokoliczniki: być – dzielić – pić – tańczyć, 
z których każdy jest znakiem wspólnego tańca życia. Ważną rolę 
pełnią zabiegi instrumentacyjne: „Być blisko (ciasto z ciastem)”, 
„słodyczą, skaleczeniem”, „tańczyć”. W zdaniu zachowującym 
reguły składniowe mowy potocznej znajdziemy poetyckie „ro-
dzynki” nadające tej wypowiedzi smak wyszukanej elegancji. 
Pragnienie bliskości ciał podpowiada nawias „(ciasto z ciastem)”, 
bo w tym kontekście ciasto kojarzy się z ciałem. Bogate pola 
semantyczne słów „słodycz” i „skaleczenie” prowadzą zarówno 
w obszar cielesny jak psychiczny. Kochankowie dzielą się sło-
dyczą (ust i wrażeń), ale też zadają sobie ból, ranią, niepokoją. 
Kronhold – jak poeci baroku – tak dobiera słowa, by w krótkim 
wyliczeniu zawrzeć przeciwstawne aspekty małżeńskiego razem.

Prośbę o spotkanie z ukochaną, która bezpowrotnie odeszła, 
kontynuuje stanca, Powtórz się, jeszcze bardziej dynamiczna 
i skondensowana. Swoją „zgubę” poeta nazywa „giętką wiolon-
czelą” i „wesela matrycą” (s. 10). Przywoływana postać ma się 
pojawić jak duch – cicho i bezszelestnie („stąpając na palusz-
kach”), ale ubrana w suknię i buty, by ich materia wchłonęła 
intensywne zapachy czombru i mięty. Prośba o iluzję materiali-
zacji cienia jest podszyta świadomością, że zmarli na ziemię nie 
wracają. W ostatnim zdaniu: „Biedny cieniu na ziemi biegnij, 
boś wyzuty” miękki ruch wyobrażonego cienia obrazuje eufonia 
(„biedny – biegnij”, „cieniu – ziemi – boś”), ale cały monolog 
zamyka urwany finał, domagający się dopowiedzenia. „Wyzuty” 
(z czego?), czyli ogołocony, całkowicie pozbawiony ciała, życia, 
możliwości kontaktu z ziemią. Ten tren nie opłakuje zmarłej, 
jest prośbą o epifanię (niech zaistnieje „jeszcze przez chwilę”), 
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co znakomicie podkreśla triada próśb: „powtórz się – otwórz – 
bądź”, dopełniona enumeracją: „bramą, ogniem, szaradą, wiru-
jącym błystkiem /, ciałem”. W szeregu metaforycznych wyliczeń 
zawiera się wszystko co ich łączyło. Bogactwo zaszyfrowanych 
treści wskazują pola semantyczne użytych znaków – szereg enu-
meracyjny otwiera „brama” (do czego?), a zamyka go „ciało”, 
dwukrotnie pojawia się żywioł życia („ogień”, „błystek”). 
Trudno przeoczyć oryginalne, pojemne metafory egzystencjalne: 
„wirujący błystek” i „szaradę” (taniec życia/śmierci, wirowanie 
czasu, tajemnica istnienia). Tak dynamicznie i tak wiele można 
powiedzieć tylko w rytmie wyliczeń:

Powtórz się, otwórz zgubo, bądź jeszcze przez chwilę
bramą, ogniem, szaradą, wirującym błystkiem,
ciałem (dzbanem rozbitym), nie tłumacz zawile,
że kiedy się poskleja, znów będzie koliste.

S, Powtórz się, s. 10

Rytmy życia Kronhold przekłada na rytmy wiersza, jego 
stance biegną tak szybko, że chcąc odsłonić bogactwo tre-
ści, należałoby każdy tekst analitycznie rozłożyć na osobne 
porządki: „muzyczny” (rytm, rym, eufonie), składniowy (wy-
liczenia, powtórzenia, antytezy ) i semantyczny. A środkiem 
nadrzędnym – umożliwiającym wprowadzenie mnogości szcze-
gółów budujących scenerię czy obraz przywołanej sytuacji – jest 
enumeracja16.

W kolejnym wierszu Kronhold daje swoją wykładnię wiary. 
Retoryka wywodząca się z Biblii („Wiara góry przenosi”, „Lepi 
dom na pustyni” – Wiara, s. 11) zderza się tutaj ze zwrotem 
frazeologicznym („rzuca groch o ścianę”), którego sens podważa 
potęgę wiary. Znaczące, że swój manifest wiary poeta tworzy 
z realiów ziemskich. We wspomnianym motcie psalmista prosił 
Boga o „radość i wesele”, podmiot omawianego monologu – pró-
bując wiarę zdefiniować17 – sięga po motywy z obszaru przyrody. 

16 Na temat enumeracji (stosowanej w każdej poezji) trudno powiedzieć coś 
nowego. Zob. M. Grochowski: Wprowadzenie do opisu wyliczenia jako zasady 
budowy tekstu. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 3, s. 131–147 oraz rozdział V 
pod tytułem Granice spójności (enumeracja) w książce Piotra Michałowskiego 
Granice poezji i poezja bez granic. Szczecin 2001.

17 Czytelnym nawiązaniem do Miłosza są tytuły – w tej kolejności – Miłość 
(1), Wiara (5), Nadzieja (32). Liczby wskazują pozycję wiersza w cyklu. W poe-
macie Miłosza Świat. Poema naiwne teksty zatytułowane Wiara, Nadzieja, 
Miłość są ułożone w porządku cnót ewangelicznych (za Listem św. Pawła 
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Rozwinięciem zdania przejętego z retoryki biblijnej jest druga 
część utworu, której treść sprowadza się do tego, że wiarę w sens 
życia przywraca rytm sezonów, odradzanie się życia z nasienia. 
Nie bez znaczenia jest to, że na świadka cudu istnienia poeta po-
wołuje nędznego małża. Czego nie wie szczeżuja, to uświadamia 
sobie człowiek. Zdumiony, zachwycony różnorodnością zjawisk 
przyrody i aktywnością niepozornych mieszkańców ogrodu, 
poeta wielokrotnie daje wyraz przekonaniu, że życie jest cudem.

Wiara mostów nie burzy, tylko je buduje
Z pestek dzikiej czereśni, nasion słonecznika,
Czyni świadkiem swej mocy mizerną szczeżuję,
Która nie wie, z jak wielkim cudem się spotyka.

S, Wiara, s. 11

Mając w pamięci dom w ogrodzie i portret żony, jaki wyłania 
się z wierszy poprzedzających Stance, wierny czytelnik poezji 
Kronholda wie, że Irena kochała rośliny i zwierzęta. Wspomnie-
niem jej wrażliwości na los zwierząt jest wiersz Wszystkie te psy 
(s. 15). Wielki kwantyfikator „wszystkie” dopełniają enumeracje, 
w których zawiera się mnogość konkretnych sytuacji – oprócz 
psich domowników są tutaj zwierzęta źle traktowane:

w łóżku, domu, ogrodzie, w kuchni i przy budzie
[…]
na wybiegu, na smyczy, we mgle i szarudze.
[…]
Opuszczone i głodne, gnijące w upale, 
Cięte trzciną i kijem, stabilnie wyjące, 

S, Wszystkie te psy, s. 15

Szereg wyliczeń wieńczą zdania dające wyraz solidarności 
z „braćmi mniejszymi”, dla których powinno się znaleźć miejsce 
„w królestwie, po sądzie”. Pointa tej stancy pobrzmiewa psal-
mami Nowaka18.

Pomijam topiczną funkcję ogrodu, bo w tej poezji konkretu 
pierwszeństwo mają realia. Ogród z tamaryszkiem to ogród pod 
Czantorią, okalający opustoszały po śmierci żony dom. W wierszu 

do Koryntian), natomiast Kronhold definiuje te cnoty inaczej, na przykład 
„nadzieja to szachrajstwo na czarną godzinę” (Nadzieja, S).

18 Stosunek do przyrody zbliża Kronholda do psalmisty Nowaka. Z cierpią-
cą przyrodą łączy człowieka figura krzyża. 
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Ten ogród z tamaryszkiem (s. 12) poetycko nazwany „parkiem 
Persefony”, oko zwiedzającego rejestruje znaki śmierci (ogólne 
zaniedbanie, ranny padalec, piłka gnijąca w pokrzywach i po-
rzucone grabie), a ucho poety przekłada żałobę na deszcz / płacz. 
Mokra od deszczu ławka to rekwizyt, ale nagromadzenie głosek 
„szumiących” („sz”, „cz”, „ż”) przywołuje deszczową muzykę. 
Tytułowy „tamaryszek” współdźwięczy z wersem „Jaszczurki, 
niezabudki, szafiru padwany”, ławka jest „spoufalona z desz-
czem i swawolną piegżą” (zrymowaną z „prężą”).

Przeciwieństwem ciemnego „ogrodu z tamaryszkiem” jest 
jasny ogród dzieciństwa obrazowany serią wspomnień-migawek 
z wakacji nad Jeziorem Luterskim. Zmysłowa pamięć przecho-
wuje związane z tym miejscem smaki i głosy, jedyne w swoim ro-
dzaju, zapisane płynną frazą w rytmie wyliczeń: „Sielawa, tłusty 
węgorz, czasem lin smażony” (Dzieciństwo, s. 13). Przywołany 
czas szczęśliwych dni powraca warkotem tartaku i echem na-
bożeństwa – „zaśpiew starek” (nieszpory) koresponduje z pracą 
tartaku tnącego jawor na deski. Na ten świat składa się kilka 
znaczących elementów: połów ryb, kąpiele, praca, wieczorne 
nabożeństwo i matka czekająca na powrót syna z wyprawy na 
jezioro: „stałaś z dętką, czekając aż łódka dopłynie”. W mono-
logu przywołującym scenę powrotu z połowu Kronhold użył 
dwu znaczących motywów: „księżyc w topieli” (odbicie nieba 
w wodzie, ale też literacki znak niebezpieczeństwa) i topos pły-
nięcia. Pointa wiersza zgrabnie łączy znaczenie dosłowne (matka 
podaje dętkę) z metaforą egzystencjalną (matka – bezpieczna 
przystań). Wątek dzieciństwa kontynuują Siostry – portretowane 
dynamicznie: „kurzyły papierosy, lubiły potańczyć / swinga, 
walca, mazura, podskakując dziko” (Siostry, s. 14).

W Stancach będących elegijnym wspominaniem domu – domu 
rodzinnego, domu pod Czantorią i domu-świata – szczególne 
miejsce zajmują kobiety, a stosowana z upodobaniem technika 
enumeracji pozwala poecie zgromadzić sytuacje i rekwizyty tyleż 
charakterystyczne dla ich upodobań, co typowe dla „kobiecej” 
przestrzeni. Lekiem na żałobę i samotność w opustoszałym 
domu są wzory kobiecej determinacji i siłowania się ze złem. 
Mama nie podawała się rozpaczy, „umiała rozmawiać z nie-
szczęściem”. Na ten dialog składa się rejestr zachowań utrzymu-
jących w pionie: „bielić ściany, prać majtki, wiórkować parkiety 
[…] sypać pieprz, sól, tymianek, kolendrę i miętę, / bazylię, 
imbir, czosnek, paprykę, lukrecję” (Moja mama, s. 17). Życie 
podtrzymuje krzątactwo, zwykłe czynności gospodyni domowej, 
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dbającej o zachowanie rytmu codzienności, dającego poczucie 
stabilności. Mama nie mogła poddać się rozpaczy, bo miała 
na głowie cały dom. Musiała prać, sprzątać, gotować, działać. 
Na czynnościowy charakter wskazują czasowniki, wszystkie 
„szybkie” (w bezokoliczniku), układające się w zestaw działań 
obejmujących prace różnorodne, natomiast szereg rzeczowników 
obsługujących gotowanie tworzy dynamiczną, wręcz radosną 
„melodię” przedostatnich wersów. „Muzyczna” organizacja 
słów niejako zapowiada to, co jest treścią pointy: „wszystko 
zło powstrzymywać, chronić co poczęte”. Mamą kierują miłość 
i poczucie odpowiedzialności za dzieci, a intensywność działań 
wyklucza smutki i melancholie.

Kronhold nie wychodzi poza prawdy powszechnie znane, 
lecz wiersze o kochanej i kochającej mamie, wiersze będące 
pochwałą zwykłości, dyktuje niezwykła adoracja kuchennych 
przypraw. Mama sypie ingrediencje poprawiające smak potraw, 
a poeta – urzeczony nazwą – przeplata rzeczowniki męskie 
z żeńskimi, łączy słowa tanecznym rytmem. „Twardy” szereg: 
pieprz – sól – tymianek – imbir – czosnek rozmiękcza zestaw 
słów trzysylabowych, zrymowanych dzięki końcówce fleksyj-
nej „ę”): kolendrę – i miętę – bazylię – paprykę – lukrecję. 
Z dbałością o jakości „muzyczne” idzie w parze zachowanie 
naturalnego sposobu wypowiedzi, którego Kronhold nigdy nie 
poświęci dla efektu (wypowiedź zawsze trzyma się reguł polskiej 
składni).

Zdumiewające, jak bezkolizyjnie spotyka się tutaj „kuchnia” 
z „dworem”, czyli treści czy rekwizyty zwykłe, banalne, co-
dziennego użytku z wyszukaną formą19. Miron Białoszewski 
w łyżce durszlakowej zobaczył „pół-globu”20, a Kronhold układa 
wyrafinowaną odę na cześć kuchennej przyprawy. Jak nakazuje 
poetyka gatunku, wypowiedź zaczyna się uroczystą inwokacją 
zbudowaną z członów współbrzmiących z tytułowym wykrzyk-
nieniem: Gałko muszkatułowa!

Gałko muszkatułowa, ozdobo szuflady,
miąs przyjaciółko i zup koneserko.

19 „Styl »wysokiego« z »niskim« tworzy nowy rejestr poetyckiej mowy, 
w którym wszystko brzmi prawdziwiej, wiarygodniej, głębiej” – pisze K. Li-
sowski: Mistrzowskie stance. „Kwartalnik Artystyczny” 2017, nr 2 (94),
s. 163.

20 To cytat z wiersza Mirona Białoszewskiego Szare eminencje zachwytu 
z tomu Obroty rzeczy (1956), który wszedł do kanonu.
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W przywołanym cytacie pogrubiłam samogłoski („a” 
i „o”) przenoszące tytułowe wołanie. Na popis możliwości 
kreacyjnych składają się: koncept, bogactwo leksykalne, eru-
dycja, dowcip, autoironia, a przede wszystkich mistrzowsko 
wykorzystane wariacje dźwiękowo-semantyczne („muszkatu-
łowa” – „munsztuk” – „sztufada” – „muskat” – „morszczuk” 
– „szczupak”). Sławiąc zwykłą przyprawę, Kronhold eksponuje 
niezwykłość, przypomina drogę jaką czarna kulka pokonała, 
by zamieszkać w kuchniach Europy. Nasiona drzewa rosnącego 
w archipelagu Wysp Korzennych przywiozły do Europy statki 
pokonujące ocean i południowe morza. Dzięki kulinarnym 
zaletom gałkę znano już w antyku („pokonałaś ocean, czujne 
Symplegady” – Gałko muszkatułowa!, s. 18), ale czy wspomi-
nał o niej Homer? Wskazując szlak handlowy z oceanu na 
Morze Czarne przez Bosfor, poeta mimochodem czyni aluzję 
do mitu o Argonautach (ruchome skaliste wyspy znierucho-
miały, gdy przez cieśninę przepłynęła Argo Jazona), ale – jak 
się wydaje – bardziej pociąga go nazwa niebezpiecznych, ga-
dzich wysp (Symple-gady), które musieli pokonać zdobywcy 
egzotycznej przyprawy. Pojętny uczeń barokowych mistrzów 
wyszukanym konceptem sławi zwykłą przyprawę do potraw. 
Szaleństwo pomyłek zaczyna się w strofie drugiej, gdzie autor 
groteskowo zderza nazwy podobnie brzmiące, kojarzące się 
z rdzeniem „muszkat”: „munsztuk” (drążek połączony z wę-
dzidłem), „sztufada” (duszona pieczeń wołowa), „muskat” 
(rodzaj wina). Adorator gałki muszkatułowej sugeruje, że takie 
pomyłki zdarzają się temu, kto nie jest bywalcem kuchni (po-
wiedzmy mężczyźnie21) i to asekuracyjne mrugnięcie w stronę 
odbiorcy ukrywa wysiłek włożony w konstrukcję stancy, 
którą – zgodnie z przyjętą zasadą – kończy dająca do myślenia 
pointa:

[…] pewne to, że wspólnego nic nie masz z morszczukiem
i nie dzielisz wód słodkich z drapieżnym szczupakiem […].

Wraca wspomniany przy lekturze Dzieciństwa (S, s. 13) 
motyw ryb oraz bliska poecie obserwacja występujących w na-
turze paradoksów – w słodkiej wodzie żyją ryby drapieżne. 
Niby przypadkiem, respektując myślowy porządek wypowiedzi 

21 W autobiograficznej twórczości Kronholda domem (kuchnią, ogrodem, 
dziećmi) zajmują się kobiety – kochane, podziwiane, adorowane. 
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logicznej, wychodząc od gałki muszkatułowej, który przybyła do 
nas z dalekiego oceanu – przez Symplegady22 – poeta dochodzi 
do naszej drapieżnej ryby rzecznej. Ciąg dźwiękowych skojarzeń 
wydobywa smak słowa i niebanalne rymy (na przykład „mun-
sztukiem” – „morszczukiem”). W eleganckiej, retorycznej stancy 
spotkają się: Homer, barok, dzieje przyprawy i kultura stołu, 
a całość wieńczy „drapieżny” szczupak zrymowany z „zielonym 
muscatem”.

Ponieważ w stancach wypowiedź biegnie w rytmie wyliczeń 
– parafrazując tytuł Tłok za szybą (s. 20) – ten rodzaj przedsta-
wiania świata można określić mianem tłoczących się spojrzeń 
czy skojarzeń (sytuacyjnych, semantycznych, fonetycznych). Co 
widać przez okno domu w okolicy Cieszyna23?

Tłok za szybą, Beskidy, odcień szarobury,
stromy Stożek, Czantoria, płowy korpus Łysej,
[…]

S, Tłok za szybą, s. 20

Malarskie, syntetyczne widzenie zimowej przestrzeni („akwa-
relą liliową liźnięte kontury”) wyostrza beskidzkie szczyty. 
Mroźny obrys przypomina poecie tragedię Przybosia, któremu 
Tatry zabrały narzeczoną. Kronhold patrzy inaczej niż Przy-
boś, z poetą awangardy łączy go Cieszyn – miasto nad Olzą, 
śmierć ukochanej i szukanie „uczuciowego ekwiwalentu”, 
powściągliwość w wyrażaniu emocji, przenoszenie żałoby na 
znaki zastępcze. W omawianej stancy, jak w poezji Przybosia, 
emocje są przeniesione na pejzaż: nie zachwyca „szarobury od-
cień” Beskidów i dominacja mrozu, który liliowym konturem 
„zabawia [się] z próżności”. W części pierwszej podmiot czyta 
mroźny obrys gór. Za oknem tłoczą się szczyty, a po drugiej 
stronie pusty dom, cisza, zima, smutek i czerń. Symbolikę koloru 
śmierci poeta przewrotnie wykorzystał w poincie łączącej gorycz 
żałoby ze słodyczą jagód – Przybosia „wabił […] szelest Olzy 
i oczy Marzeny // Brzmiące czernią nęciły jak słodkie borówki” 
(Tłok sza szybą, s. 20).

22 Symplegady korespondują z aluzyjnie przywoływanym Orfeuszem, który 
– co warto przypomnieć – śpiewem zatrzymywał ruchome wyspy, śpiewem 
czarował Syreny. Po powrocie do Tracji poślubił Eurydykę.

23 Przestrzeń za oknem powraca w wielu wierszach i na tej podstawie 
można ją rekonstruować. Dom z ogrodem (około trzystu gatunków roślin) 
państwo Kronholdowie wybudowali we wsi Puńców w powiecie cieszyńskim. 
Z okna faktycznie można zobaczyć Czantorię i okoliczne szczyty Beskidów.
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Gdy cykl Stance czytamy wiersz za wierszem, ujawniają się 
wiązania, dzięki którym całość układa się w historię oswaja-
nia żałoby, wychodzenia z kryzysu, powrotu do równowagi. 
Do życia przywraca wdowca budzące się uczucie do Joanny. 
To uczucie rozjaśnia mrok („Świeco! Nieustające myślenie 
o tobie…” – Do J., s. 23), budzi nadzieję na „radość i wesele” 
(cytat z Biblii brzeskiej). Stanca Do J. biegnie jeszcze szybciej niż 
poprzednie, podmiot wypowiada słowa jednym tchem, jakby 
się obawiał, że kobieta zniknie. Od przeszłości – określanej 
metaforami zużycia („wypłowiała, dziurawa tapeta”, „zardze-
wiała drezyna”) – ucieka „w rozsypce, w rozpędzie” (wciąż 
rozsypany, ale pędzi naprzód). Dla sytuacji „pomiędzy” wczoraj 
i jutro poeta znajduje symboliczne przeciwieństwa: „między 
szutrem a perzem, różem i fioletem” i zamyka ten bieg myśli 
intrygującą antytezą: „między tym, co już było, a tym, co nie 
będzie” (Do J., s. 23). Do wierszy dla J. można zaliczyć kilka 
następnych tytułów, na przykład Miłość, Chcę dziś spotkać się 
z tobą, Akcydensy, Spaliśmy blisko siebie, Nie kłóć się ze mną pro-
szę. Układają się one w historię miłosną, podszytą nieśmiałością 
i niepewnością. W każdym wierszu pojawia się inna sytuacja 
liryczna, Kronhold operuje konkretem sytuacyjnym, przywołuje 
wspólnie spędzone chwile, elegancko kusi. Umiejętnie łączy 
dworski „kod prowansalski” z realiami, a zmysłowe pragnienia 
mężczyzny równoważy sakralna adoracja inkrustowana aluzjami 
do Biblii:

Ogień skacze w piecyku, zygzakiem, frywolnie,
Gdy ty się plączesz z gracją, jak postać biblijna

S, Ogień skacze w piecyku, s. 30

Mógłbym być blisko ciebie, gdybyś tego chciała,
unosić się dyskretnie, jak zapach cynamonu, 
albo do szpiku kości wchodzić na kolanach, 
z żarliwością, jak psalmy przez mury Syjonu.

S, Powiedziałaś, że jestem, s. 35

Miłość jest zaproszeniem do wspólnego tańca przy wtórze in-
strumentów: harfy, saksofonu, gitary, do wspólnego biegu, żeby 
śmiechem i stukotem obcasów powstrzymać ciemność:

Taniec, życie, gorączka, cyrk na wrotkach, Czeszki,
mignięcia, rozminięcia, pogrom w kruchym ciele

S, Taniec, życie, gorączka, s. 45
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Osobne studium należałoby poświęcić elegijności i pytaniom 
filozoficznym (na przykład Co tak łączy naprawdę, s. 47), które 
poeta zadaje nam i sobie – nie wprost, lecz przez odniesienia do 
literatury („epifanie, cytaty, konwulsje Norwida”), komplikując 
przekaz hasłowym rejestrem znaków prowadzących w szerokie 
obszary kultury.

Treści najważniejsze są tutaj wypowiadane w rytmie wyliczeń 
– to differentia specyfica poezji Kronholda i doprawdy trudno 
oddzielić taneczne rytmy miłości od rytmów istnienia i rytmicz-
nego tańca słów, który prowadzi tancerza w calderonowski sen 
o życiu. Cykl omawianych wierszy obejmuje znacząca klamra 
z motywem snu. W tym kontekście wiersz Być z tobą (s. 9) na-
biera nowych znaczeń. Adresatką tego wyznania może być Irena, 
Joanna i każda kobieta, z którą kochanek chce być blisko, dzielić 
się radością i cierpieniem. W zależności od tego, nośnikiem jakich 
znaczeń jest słowo „sen” (marzenie, wizja czasu minionego…), 
wiersz można interpretować różnie, zwłaszcza wtedy, gdy 
uwzględnimy stancę ostatnią pt. Wszystko na miejscu (s. 57). Za-
kończenie/podsumowanie odbieram jako manifest trudnej zgody 
na wszystko, co się w życiu przydarza. A ponieważ życia objąć 
spojrzeniem nie sposób, ironiczny podmiot wylicza „wszystko 
ciurkiem”: „ożenek, kopulacja, spazmy, dzieci, wnuki” i kończy 
cykl pytaniem retorycznym oraz definicją życia, która odsyła 
do różnych koncepcji bycia i tworzenia (życie snem, zwierzęca 
walka o byt, męczarnia artysty). Co ważne, poeta wykorzystuje 
muzyczno-frazeologiczne podobieństwo zwrotów określających 
treści, które lokują się na antypodach bycia, (sztuka przetrwania 
– męka dla sztuki):

Czy mogło być inaczej? Przecież życie śni się
poza sztuką przetrwania i męką dla sztuki.

S, Wszystko na swoim miejscu, s. 57

Wprowadzające w Stance motta zapowiadają program pokona-
nia żałoby i czujne, nieśmiałe otwarcie na nową miłość. Prośba 
o radość i wesele prowadzi w obszar refleksji egzystencjalno-
metafizycznych, dzięki którym przyjęty model liryki prywatnej 
czytamy jako rozterki współczesnego Orfeusza i trubadura XXI 
wieku. Kronhold śpiewak czuje wartość rytmu. W Stancach 
„muzyczność” obejmuje wszystkie poziomy organizacji tekstu, 
a zasadą nadrzędną jest wyliczenie. Po pierwsze, szereg enume-
racyjny służy kondensacji znaczeń – zwłaszcza wtedy, gdy spina 
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sytuacje czy rekwizyty pochodzące z różnych porządków. Po 
drugie, w rytmie wyliczeń łatwiej wyśpiewać emocje (na przy-
kład kontrastując frazy szybkie z wolnymi. Po trzecie, rytm jest 
synonimem tańca, a taniec to życie. „Miłość przychodzi nagle” 
(Miłość, s. 24) i podrywa do tańca, podając poecie rytmy, w któ-
rych piszą się stance.
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Egzystencjalne peregrynacje Anny Frajlich

Hugo Friedrich w klasycznej już Strukturze nowoczesnej liryki1 
podkreśla, że maksymalistycznym dążeniem każdego poety po-
winno być stworzenie własnej i oryginalnej poetyki, z tego punktu 
widzenia można powiedzieć, co już krytyka zauważyła, że poezję 
Anny Frajlich wyróżnia oryginalna i rozpoznawalna dykcja, jest 
ona na tle poezji współczesnej osobna i samoswoja, nie wpisuje 
się w dominujące konwencje i stylistyki. Dla wartościowania 
istotna wydaje mi się kategoria „niepodobieństwa”, którą dawno 
zaproponował Zbigniew Bieńkowski, ponieważ autorki Znów 
szuka mnie wiatr nie da się pomylić z nikim, od początku broniła 
swojej osobności i mówiła własnym głosem. Subiektywizm i auto-
biografizm potrafiła przełożyć na komunikatywny i uniwersalny 
język, który przemawia do współczesnych ludzi.

Poetka, idąc za myśleniem Martina Heideggera, „człowiekowi, 
który chce uciec od wolności i odpowiedzialności”, przeciw-
stawia człowieka poszukującego swoich korzeni (tożsamości) 
w „niedającym się wysłowić Bycie” i w tym poszukiwaniu 
utwierdza swoją niesprowadzalną egzystencję”2. Niewyrażalność 
i głód bytu to konstytutywne cechy tej liryki.

Czy poezja jest w życiu potrzebna? Immanuel Kant pokreśla, 
że piękno jest w sensie pragmatycznym bezużyteczne. Według 

1 H. Friedrich: Struktura nowoczesnej liryki. Przeł. i opatrzyła wstępem
E. Feliksiak. Warszawa 1978.

2 L. Kołakowski: Wieś utracona. W: Idem: Czy diabeł może być zbawiony 
i 27 innych kazań. Londyn 1984, s. 27.
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niego, bezinteresowność i swoboda to główne cechy piękna. 
Podobnie myśli Anna Frajlich, dla której piękno jest istotną 
cechą bytu, ale jego przeżywanie egzystuje razem z pamięcią 
i określa tożsamość człowieka. Kontemplacja piękna stanowi 
o głodzie metafizycznym i odkrywa duchowy wymiar każdego 
z nas. Piękno dla niej jest ważne nie tylko samo dla siebie, 
ale jest istotnym składnikiem bytu, obcy poetce bywa wszelki 
kult sztuki, podobnie jak w poezji Norwida czy Zbigniewa 
Herberta łączy się to z dążeniem do prawdy i z dobrem 
moralnym.

Eugeniusz Czaplejewicz3 w polskiej literaturze emigracyjnej 
odnajduje swoistą poetykę, której wyznacznikiem jest oryginalna 
wizja świata. Ukształtowanie przestrzeni i czasu, koncepcja 
autora i literatury, rozumienie twórczości jako dialogu i różne 
sposoby oddziaływania literackiego, relacje między literaturą 
a polityką, szczególne traktowanie języka, no i właśnie pamięć, 
która w przypadku poetki przywołuje znane słowa Mickiewi-
cza „widzę i opisuję, bo tęsknię”. Nostalgia, która przenika tę 
twórczość, nie pozwala jednak odnaleźć poczucia zakorzenienia, 
powracają obrazy z dzieciństwa i peregrynacji wymuszonych 
okrutnymi mechanizmami historii, która ma jasne i ciemne 
strony.

W jednym z wierszy o strukturze dialogowej, z interesującego 
nas tutaj tomu łodzią jest i jest przystanią (2013) autorka kieruje 
do Boga osobiste i uniwersalne pytanie, które stawia przed nami 
złożoną refleksję nad sensem bytu, nad elementarnymi wymia-
rami ludzkiej egzystencji:

Pytasz czemu
piszę o bólu
trzeba zapytać czemu
Pan Bóg obsiał naszą skórę końcówkami
nerwów
czemu w świadomości jak w ogrodzie
całe drzewo bólu zasadził
czemu wreszcie zesłał na nas etykę
żebyśmy nie zadawali bólu4.

3 Zob. E. Czaplejewicz: Pragmatyka, dialog, historia. Warszawa 1990, 
s. 360 i nast.

4 A. Frajlich: Jeszcze o bólu. W: Eadem: łodzią jest i jest przystanią. Szczecin, 
Bezrzecze 2013, s. 76. Wszystkie cytowane wiersze pochodzą z tego wydania.
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Cierpienie to jedna z „sytuacji granicznych” i według egzy-
stencjalistów, zadajemy je często świadomie, ale też krzywdzimy 
innych mimowolnie. Można rzec, że cały świat, tak tutaj 
postrzegany, przenika ból istnienia. Poetka ma świadomość, 
że również za twórczość płaci się wysoką cenę wyostrzonej au-
toświadomości i nadświadomości, czy, inaczej mówiąc, ból ma 
wymiar zarówno wymiar fizyczny, jak duchowy, psychiczny, in-
telektualny, i właściwie trudno rozstrzygnąć, co gorsze i bardziej 
dotkliwe. Czy pociechą jest to, że z cierpienia rodzi się „perła”, 
dzieło artystyczne? Dotykamy tu podwójnego pytania o sens, 
zarówno sens samej twórczości, piękna, egzystencji, jak też sens 
w znaczeniu ontologicznym i hermeneutycznym.

[…] „sens” – podkreśla Leszek Kołakowski – zdaje się odnosić do 
całej swoiście ludzkiej duchowej rzeczywistości, która nie ogra-
nicza się do faktów psychologicznych, tj. do tego, co aktualnie 
doświadczane, ani niedające się sprowadzić do przedludzkich 
aspektów naszego życia5.

Wiersze Frajlich wyróżnia częsta intertekstualność oraz alu-
zyjność. We wspomnianym wierszu odnajdujemy czytelne przy-
wołanie „hymnu o perle” Czesława Miłosza, który w znanym 
wierszu Alkoholik wstępuje w bramę niebios z tomu To (2000) 
stawia Bogu dramatyczne pytanie: „Jak możesz patrzeć / na 
równoczesny miliardokrotny ból?”6.

Osoba polskiego noblisty z pewnością jest ważna w myśleniu 
poetki; przy całej niezależności i oryginalności artystycznej 
można mówić o swoistym pokrewieństwie duchowym i men-
talnym. Łączy ich ekstatyczna pochwała bytu przenikająca 
się ze świadomością wszechobecnego cierpienia oraz nieunik-
nionego przemijania, unicestwienia. Pamięć ma charakter nie 
tylko osobisty, powracają obrazy ojca, matki, tych, którzy 
odeszli, ale równocześnie pamięć ma też zasięg zbiorowy, 
świadomy i nieświadomy, to źródło i podstawa wyobraźni 
kreacyjnej. Jak pisze Czaplejewicz o poetyce w emigracyjnej 
twórczości, „pamięć jest dla niej [wyobraźni – S.D] wszyst-
kim: podstawą, materiałem, treścią, funkcją […] wyobraźnia 
to nie tylko funkcja pamięci, lecz również – funkcjonowanie 
pamięci”7.

5 L. Kołakowski: Horror metaphysicus. Warszawa 1990, s. 138.
6 C. Miłosz: Wiersze wszystkie. Kraków 2011, s. 1201.
7 E. Czaplejewicz: Pragmatyka, dialog, historia…, s. 367–368.
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Autorka zachowuje awangardową powściągliwość, dystans do 
siebie i do świata, zasadę „wstydliwości uczuć”; łączą się one 
z romantyczną uczuciowością i empatią dla każdego istnie-
nia. Czułość dla każdego drobiazgu życia, bogata symbolika 
stanowią o wieloznaczności przekazu i zachęcają odbiorcę do 
wysiłku intelektualnego, fenomenologia braku buduje złożoną 
świadomość niewyrażalności świata, kiedy poetka odwołuje 
się, przykładowo, do znanej formuły Miłosza o „nieobjętej 
ziemi”. Jest w tym wszystkim jednak też świadomość, że 
poeta, broniąc tajemnicy istnienia i uczuciowości metafizycz-
nej, manifestuje przywiązanie do tradycji wielkich przodków, 
bez sztucznego patosu opowiada o bolesnych peregrynacjach 
i sensualnym zachwycie nad urodą życia. Pamięć określa 
tożsamość bohaterki tych wierszy, odsłania ciemne i jasne 
przejścia między tym, co się pamięta, a poczuciem „lekkości 
niebytu”.

Z kontemplacją piękna, nawet jeśli wydaje się kiczem stwo-
rzonym przez Boga (zob. wiersz Magiczny realizm), przenika się 
dobro rozumiane jako wolność wyboru między dobrem a złem, 
poetka, najpewniej, opowiada się po stronie indeterminizmu, 
w wierszu W duchu oświecenia wyznaje:

zapomnieli o prawach
na rozbitych tablicach
tablic sklejać nie trzeba
ale trzeba strzec praw
niech umarli do grobu
biorą swe tajemnice
hiena niech się pożywi
człowiek niech uczci piach8.

Czyż poeta nie jest takim strażnikiem odwiecznych praw 
swoich przodków, znanych i nieznanych? Jest strażnikiem 
pamięci, która stara się „zszyć dwa brzegi życia” (ich geografię 
wyznaczają Kirgizja – Lwów – Szczecin – Rzym – Nowy Jork), 
ale ma też ostrą świadomość daremności, słabości i znikomości 
ludzkiego umysłu; słowem broni się przed ostatecznym unice-
stwieniem. Z takich funeralnych medytacji rodzą się natrętne 
i istotne pytania, jak w wierszu poświęconym pamięci Danuty 
Chudzianki:

8 A. Frajlich: W duchu oświecenia. W: Eadem: łodzią jest i jest przystanią…, 
s. 104.
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Kraina cieni – czy istnieje
i gdzie
czy jesteś tam w krainie cieni
we śnie
czy cień ma głos
którym nabrzmiewa przestrzeń 
i czas
twój głos odbity 
w naszym bólu i w nas9.

Sen jest przestrzenią niezwykłego dialogu, bliska osoba 
z „krainy cieni” (czy ona istnieje, a jeśli tak, to gdzie? – pyta 
podmiot) staje się partnerem w peregrynacji przez czas nazna-
czony cierpieniem i smutkiem przemijania. Jesteśmy dotknięci 
relatywizmem i sceptycyzmem. Słowo staje się „cieniem”, wie-
dzie swój żywot fantazmatyczny i z upływem czasu formułuje 
się w mit10. Nie ma tu łatwej, sentymentalnej pociechy, a jednak 
przebija się krucha nadzieja, że nie odchodzimy do końca, że 
nad tym ludzkim losem jest Stwórca piękna (zob. wiersz Ma-
giczny realizm); w języku paradoksów, tak lubianym przez Jana 
Lechonia (tom Srebrne i czarne), czy też anglojęzycznych poetów 
religijnych, zawiera się ta tajemnica obecności i niebytu, obolała 
pamięć nabiera wymiaru metafizycznego:

Czasem widzę cię w Szczecinie
gdzie zawsze jesteś
i gdzie ciebie nie ma już11.

Literatura emigracyjnych autorów jest – jak zauważa Cza-
plejewicz – „nacechowana dezaprobatą wobec historii i nieuf-
nością wobec potocznego wyobrażenia czasu” 12, przeszłość na 
obczyźnie, jak to określił Mickiewicz w Epilogu Pana Tadeusza 
przekształca się w mityczny „kraj lat dziecinnych”. Na zasadzie 
wewnętrznej dynamiki pamięci powracają obrazy jakby zato-
pione w bursztynie:

 9 A. Frajlich: Twój głos. W: Eadem: łodzią jest i jest przystanią…, s. 102.
10 Zob. E. Czaplejewicz: Pragmatyka, dialog, historia…, s. 379.
11 A. Frajlich: Twój głos. W: Eadem: łodzią jest i jest przystanią…,

s. 102.
12 Czaplejewicz stawia też odważną tezę, że Epilog Mickiewicza zawie-

ra opis poetyki emigracyjnej ważny do dziś i może odegrać taką rolę, jaką 
odegrała Poetyka Arystotelesa w europejskiej teorii literatury pięknej. Zob.
E. Czaplejewicz: Pragmatyka, dialog, historia…, s. 377, 380.



Stanisław Dłuski396

Mój list nienapisany
przechodzi w sferę snu
tutaj się nie spotkamy
tam spotkamy się znów

znów będzie Szczecin i jesień
szkoła i tramwaj i czas
i los nas znowu poniesie
jak poniósł nas pierwszy raz13.

Pamięć pozostaje formą łączności oraz więzi między dawnymi 
i nowymi laty, więzi między człowiekiem i człowiekiem, ten 
żywy dialog między bohaterką wierszy i bliskimi tworzy swo- 
isty pejzaż ocalenia, mimo zwątpienia w wartość współczesnej 
cywilizacji, czułość dla każdego istnienia pozwala trwać ponad 
ciemnością.

Emigracyjność Frajlich bywa jednak względna, główna uwaga 
jest skupiona na egzystencji, w jej wymiarze mikro- i makro-, 
bohater tej liryki to człowiek dialogu, który poszukuje sensu na 
poziomie elementarnym, byt objawia się jako wyzwanie, jako 
niespokojny rytm życia. W centrum tego świata odnajdujemy ojca 
i matkę, o czym wnikliwie pisze Grażyna Borkowska14, wiersze 
pisze tworzy się w „języku matczynym”, bo to matka pierwsza 
wprowadza w tajemnice dialogu i odsłania „podszewkę” świata. 
W uczucie odchodzenia i przemijania wpisana jest matka, jak 
u Tadeusza Różewicza, objawia się poetce ostra świadomość, że 
niczego nie zabierzemy na ostatnią drogę, a ból córki polega na 
tym, że nie może nic poradzić, nie może ukoić tej metafizycznej 
wędrówki, pozostaje ten dług, którego nie można żadną monetą 
spłacić:

jest jeszcze tutaj
a już w ciemnych wodach
Lety brodzi
ręce do mnie wyciąga – ja
pomóc nie mogę

13 A. Frajlich: Niepotrzebny list. W: Eadem: łodzią jest i jest przystanią…, 
s. 95.

14 Zob. G. Borkowska: Język Matki i imię Ojca. O twórczości Anny Frajlich. 
W: Od New Orleans do Mississagua. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie po II wojnie światowej (najnowsze badania). Red. B. Dorosz. War-
szawa 2015, s. 223–237.
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chciałabym jej odpłacić
ból i wszystkie noce
kiedy przy mnie czuwała
i walczyła o mnie

mój dług
jak przedawniona wytarta moneta
spada w przepaść
już nikt się o nią nie upomni 15.

W tej poetyckiej bezradności, w tym braku słów wyraża się po-
dziw dla „niewyrażalnej Jedności”, bo jest to maksymalistyczna 
próba dotarcia do „niewyczerpanego źródła miłości”16. Matka 
jest uosobieniem miłości, która stanowi swoiste przymierze 
między przeszłością a teraźniejszością, łączy dzisiejsze z tym, co 
dawne, bolesne przeczucia oderwania od egzystencjalnego zado-
mowienia, to poczucie, że nie da się już zamieszkać w żadnym 
domu. Poetka z lekką ironią wyznaje:

ta Arkadia w ciasnej oficynie
głód i bicie
brak własnego łóżka17.

W tęsknocie i nieutulonym żalu zawarta jest też prawie religijna 
więź z matką, więź która wyraża się w drobiazgu, w ostatniej 
łyżeczce kawy ze słoika, który został po niej. W wierszu dialogu, 
w apostrofie zwraca się poetka do matki:

Mamo
właśnie zużyłam
ostatnią łyżeczkę kawy
ze słoika po tobie
to trochę tak
jakbyśmy znów razem ją piły18.

Utratę domu dzieciństwa łagodzi duchowa łączność z matką, 
nawet jeśli nie jest obecna fizycznie, trwa w niezmiennym Teraz, 

15 A. Frajlich: Odchodzi. W: Eadem: łodzią jest i jest przystanią…, s. 48.
16 L. Kołakowski: Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych 

zmartwieniach tak zwanej filozofii religii. Kraków 1988, s. 125.
17 A. Frajlich: Sen o Lwowie. W: Eadem: łodzią jest i jest przystanią…,

s. 49.
18 A. Frajlich: Łyżeczka kawy. W: Eadem: łodzią jest i jest przystanią…,

s. 50.
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gdzieś poza czasem i przestrzenią, z której wygnane budują 
poczucie niewyrażalnej wspólnoty, metafizyczna więź pozwala 
daleko gdzieś w świecie odnaleźć miejsce w pamięci, nieutulone 
w żalu, niezniszczalne, ale utrata nie zabiera elementarnego 
poczucia sensu.

Bohaterem tej twórczości jest człowiek dialogu, człowiek meta-
fizyczny, otwarty na Innego, na niespodziewane objawienia egzy-
stencji, epifanie. Pragnienie Całości wyraża się w czułości dla ludzi 
i drobiazgów, które zapisują się w pamięci; gdzieś na granicy jawy 
i snu rodzą się obrazy życia poddanego nieubłaganym prawom 
przemijania. Egzystencja i Transcendencja stanowią dwie strony 
tej poezji, rzeczywistość, której nie da się – jak zauważa Leszek Ko-
łakowski – ogarnąć „intelektualnym wysiłkiem ani też estetyczną, 
emocjonalną czy religijną intuicją”19. Ta ostra samoświadomość 
nie pozwala poetce na duchowy spokój, próbuje dotrzeć do arche, 
do początku odwiecznej wędrówki każdego istnienia.

Nie da się – powiem na koniec – zamknąć tej poezji w ste-
reotypie „poezji kobiecej”, pamięć i człowiek nie są związane 
z sentymentalizmem i tanią uczuciowością. Postawę poetki 
wyróżnia coś, co można określić mianem „męstwa bycia”, 
„męstwo ma moc objawiającą, męstwo bycia jest kluczem do 
bytu jako bytu”20. Czy też za Herbertem można rzec, że jest to 
„płynięcie pod prąd” rzeczywistości, niezgoda na relatywizm 
moralny i sceptycyzm, bo „pod prąd” płynie się do Źródeł 
istnienia; jest to więc próba zmierzenia się z egzystencjalnym 
lękiem, ze smutkiem przemijania. Zachęca nas autorka, by 
wznieść się ponad swoje przyziemne obsesje i mężnie przeciw-
stawić się duchowym niebezpieczeństwom ludzkiej egzystencji 
w XXI wieku.
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„Cziribim cziribom 
 Cziribim bom bom bom…”
O możliwej i potrzebnej lekcji 

wielokulturowości

Mieszkają, każdy w swojej ojczyźnie, lecz niby 
obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiąz-
ki jako obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak 
cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną 
i każda ojczyzna jest obscą […].
(Fragment starego chrześcijańskiego tekstu z II wie-
ku, list anonimowego chrześcijanina do niejakiego 
Diogneta)1

Anna Janus Sitarz – którą 

Niepokojem napawa brak zainteresowania polskich władz 
oświatowych tworzeniem w szkołach takiego klimatu, który 
sprzyja przyjaznemu i niekonfliktowemu traktowaniu dzieci emi-
grantów i reemigrantów2,

stwierdza, że:

1 Ks. A. Boniecki MIC: Kościół w świecie zmieniającej się kultury. Wykład 
wygłoszony podczas dziewiątego wieczoru akademickiego Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, 9 maja 2002 r.

2 A. Janus-Sitarz: Zrobić innym trochę miejsca koło siebie. Wyzwania uni-
wersyteckiej dydaktyki polonistycznej: między presją a misją. „Postscriptum
Polonistyczne” 2016, nr 2 (18), s. 121–122.
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szczególna misja, jaką ma do spełnienia edukacja humanistycz-
na, nakłada na szkolnych polonistów odpowiedzialność za 
wychowanie młodych ludzi wrażliwych na dobro innych, nie-
posługujących się językiem nienawiści, ale krytycznych wobec 
rzeczywistości3.

Dodałabym, że nie tylko poloniści winni być strażnikami 
dialogu wielokulturowego, ale także rodzice, szerzej: rodzina.

Trzeba zaznaczyć, że problem braku akceptacji Innego4, 
odmienności nie od dziś podejmuje literatura dla młodego 
odbiorcy. Zagadnienia bezpieczeństwa, tolerancji, szacunku 
dla innego stawały się w przeszłości idealnym pretekstem do 
dyskusji, wprowadzenia odpowiedniego myślenia i pojęć, które 
muszą się znaleźć w procesie kształcenia, kiedy lektury takie, 
jak na przykład Robinson Cruzoe Daniela Defoe bądź W pu-
styni i w puszczy są tematami lekcji. Sienkiewiczowski Kali 
czy Piętaszek nawet jeśli myślą, działają lub wyglądają inaczej, 
nie oznacza to, że są inni niż my sami. Rodzi się oczywiście 
pytanie:

Jak postrzegać Innego? Czy to zwierzę, czy człowiek? Identycz-
ne pytanie zadawał sobie Robinson na temat Piętaszka. Jesteśmy 
w tej samej sytuacji: jak zdefiniować uchodźcę? Jeśli to zwierzę 
– trzeba je odgrodzić albo zabić. Jeśli człowiek – przesunąć się 
i zrobić mu trochę miejsca5.

Sytuacja społeczna, polityczna, a także komunikacyjna, które 
mają ogromny wpływ na życie współczesnego człowieka, jego 
egzystowanie i respektowanie niezbywalnych wartości, zmie-
niają optykę oglądu tego fenomenu. Wymuszają włączenie do 
narracji szkolnej tematów dotąd tabuizowanych, nieznanych, 
niewygodnych. Edukacja międzykulturowa w szkole polskiej 
nabiera szczególnego znaczenia. W roku jubileuszu stu lat od 
odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską 11 listo-
pada 1918 roku przypominano, że nasza ojczyzna była jednym 
z najbardziej kosmopolitycznych krajów w Europie. Egzystowali 
w niej nie tylko Polacy, lecz także Litwini, Ukraińcy, Białorusini, 
Tatarzy i Niemcy. Będąc swoistym azylem dla prześladowanych 

3 Ibidem, s. 113–114.
4 E. Lévinas: Inny i inni. W: Idem: Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrz-

ności. Przeł. M. Kowalska. Warszawa 1998.
5 A. Domosławski: Wykluczeni. Warszawa 2016, s. 5.
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mniejszości – w szczególności Żydów – umożliwiała rozwijanie 
się dialogu międzykulturowego.

Nie ulega wątpliwości, że współczesne dzieci i młodzież dora-
stają w odmiennych warunkach kulturowych i cywilizacyjnych 
niż ich rodzice czy dziadkowie. Fakt ten winni uwzględniać jako 
podstawowy wszyscy odpowiadający za dydaktykę zarówno 
akademicką, jak i tę niższego szczebla. Rodzice od najmłodszych 
lat powinni oswajać dzieci, głodne i ciekawe świata, z twarzą 
innego6. 

Celem artykułu, w którym zastosowano analizę tekstu, jest 
prezentacja wybranych książek dla młodego odbiorcy. W pozy-
cjach tych w sposób interesujący i niesztampowy zrealizowany 
został postulat oswajania najmłodszych czytelników z obcymi 
dla nich kulturami. Zaznaczyć trzeba, że propozycje lekturowe 
odwołują się do wyobraźni dzieci, uruchamiają pokłady dziecię-
cej wrażliwości oraz ciekawości. 

Warto od najmłodszych lat wpajać dzieciom, że współewolucja 
kultur, transfer techniki, wiedzy lub sztuki opiera się na swoistej 
wymianie czy migracji jednostek, które z przeróżnych względów 
i przyczyn decydują się na przejście do innego społeczeństwa, do 
innej kultury; przy czym zachowanie elementów tradycji może 
być czynnikiem stabilizującym przetrwanie. 

Apetyt na świat

W 2011 roku książką Apetyt na Maroko. Tadżin Wydawnictwo 
Widnokrąg, które może pochwalić się nominacją do nagrody 
International Excellence Awards 2017 podczas The London 
Book Fair, zainaugurowało nową serię wydawniczą o wymownej 
nazwie Apetyt na Świat. W zamyśle pomysłodawców wspo-
mniany cykl propozycji czytelniczych dla młodego odbiorcy 
ma rozbudzać w dzieciach – choć nie tylko – ciekawość i „chęć 
poznania nowych kultur, języków oraz potraw, zjadanych póź-
niej z apetytem”7. Dotychczas ukazały się – poza Apetytem na 
Maroko. Tadżin – Apetyt na Wietnam. NEM w 2014 roku oraz 

6 Pojęcie zaczerpnięte z Filozofii dramatu Józefa Tischnera. Zob. J. Tis-
chner: Filozofia dramatu. Kraków 2006, s. 25.

7 Wydawnictwo Widnokrąg. http://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/
wydawnictwo/ [dostęp: 18.01.2018]. Interesujące wydaje się logo serii: kula 
ziemska potraktowana została jako talerz wokół którego umieszczono sztućce: 
łyżkę i widelec. 
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w 2012 roku (2. wydanie) Apetyt na Meksyk: Familia. Wszystkie 
trzy propozycje lekturowe zawierają rzetelne, a zarazem intere-
sujące informacje na temat kraju, któremu poświęcona jest dana 
książeczka, a także wiele interaktywnych detali, rozwijających 
i aktywizujących czytelnika, utrwalających wiedzę oraz kształ-
cących zdolności manualne dziecka. Są to: minirozmówki, słow-
niczek, przepisy kulinarne, merytoryczne informacje o kraju, 
kulturze, obyczajach, geografii, zagadki, kolorowanki, zadania 
do samodzielnego wykonania, na przykład szlaczki, szukanie 
różnic, malowanie dłoni na wzór tatuaży z henny. 

Opowieści, które reprezentują serię, mogą wprowadzać polskie 
dzieci – przez czytanie – w edukację międzykulturową. Udowad-
niają, że budowanie własnej tożsamości nie może się opierać li 
tylko na tradycji własnej jako platformie jedynej i bezdyskusyj-
nej słuszności. Dziecięcej perspektywy nie należy zawężać do 
dokonań rodzimej cywilizacji, choćby nawet były to osiągnięcia 
wyjątkowe, przełomowe i niepowtarzalne. Otwarcie się na inne 
kultury w ramach zadań współczesnej edukacji winno być nie-
zbędne, konieczne i priorytetowe.

Pierwsze wydanie książki Apetyt na Meksyk: Familia autorstwa 
Katarzyny Węgierek zostało opublikowane przez – mającą na 
celu przybliżanie różnorodności i bogactwa kulturowego świata 
– Fundację Edukacji Międzykulturowej8 w 2009 roku. Publikację 
honorowym patronatem objęła Ambasada Meksyku w Polsce.

Na wstępie prezentacji opowieści dla dzieci warto przytoczyć 
fragment książeczki, gdyż precyzyjnie on wprowadzi w klimat 
i tematykę:

Ana, przecierając oczy, usiadła na łóżku. Z narastającym zdzi-
wieniem wsłuchiwała się w dźwięki muzyki. Zaintrygowana po-
deszła do okna i wyjrzała na taras.

To nie mogła być pomyłka. To był dziadek! Tyle razy prze-
cież stawiała jego zdjęcie na honorowym miejscu domowego oł-
tarzyka, przygotowywanego z okazji ŚWIĘTA ZMARŁYCH. […] 
Dziadek wstał z fotela, dokładne otulił się ponchem i delikatnie 
odłożył starą gitarę. Uśmiechnął się do Any, po czym zniknął 
w błękitnej mgle9.

8 Fundacja Edukacji Międzykulturowej prowadzi projekty edukacyjne 
dla dzieci i dorosłych oraz projekty rozwojowe. Więcej informacji o działal-
ności FEM na stronie internetowej: www.miedzykulturowa.org.pl [dostęp: 
20.01.2018).

9 K. Węgierek: Apetyt na Meksyk. Familia. Warszawa 2012, s. 3–4.
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Przygotowania czynione przez mamę Any i Antonia do ob-
chodów Święta Zmarłych – jednego z najważniejszych świąt 
meksykańskich – stały się kanwą fabuły. W opowiadaniu 
poruszone zostały także tematy związane z problemami współ-
czesności, ze zmianami cywilizacyjnymi, które dotykają również 
najmłodszych. Swoje prezentacje znajdują w nim kwestie rodzin, 
które wyjechały za granicę kraju w poszukiwaniu pracy, kłopoty 
komunikacyjne związane z migracją zarobkową, szacunek do 
języka przodków, życie pozagrobowe, rozmaite odcienie niezro-
zumienia, dziecięcej inności, obcości i odmienności.

Dzieciom w wieku pięciu, sześciu lat wiele frajdy sprawi 
i zapewne zainspiruje je lektura Apetytu na Maroko. Tadżin. 
Opowieść osadzona w kulturze Maroka przybliża kwestie szcze-
gółowe życia codziennego w tym kraju. Tajemnicze pojęcia, takie 
jak: „tadżin”, „ued”, „dżellaba” wyjaśnione są w toku lektury. 
Czytelnik samoistnie i w sposób naturalny staje się świadkiem 
rodzinnej historii w dniu, w którym rodzicielka ogłasza nowinę 
o przyjściu na świat kolejnej pociechy.

Podanym w sposób rzetelny informacjom o systemie edukacji, 
organizacji roku szkolnego (w sześcioletniej szkole podstawowej 
lekcje odbywają się od poniedziałku do soboty. Od II klasy po-
łowę zajęć prowadzi się w języku arabskim, a drugą połowę po 
francusku; niektóre dzieci chodzą też do szkoły koranicznej – kut-
tab), o owocach drzewa arganowego czy przepisom na smaczne 
i wręcz egzotyczne potrawy towarzyszą na marginesach książki 
noty o obyczajach, religii, a na końcu znajdują się pomocne 
i podstawowe dane o kraju. Centralnym elementem scalającym 
nieskomplikowaną, ale wciągającą opowieść, napisaną prostym 
językiem, stał się intrygujący oraz wyglądający jak piramida 
„tadżin” – jednocześnie potrawa i naczynie. 

W nienachalny sposób zaprezentowane zostały bogactwo, róż-
norodność i egzotyka Maroka. Wydaje się, że to najlepszy sposób 
promocji tego kraju, jego zwyczajów, odmienności, specyfiki. 

O relacjach i zależności ludzi od natury, pięknej i odmiennej 
niż rodzima przyroda traktuje historia o smakoszu krokiecików 
nem – bawole – autorstwa Anny Nowackiej-Devillard. W Apety-
cie na Wietnam. NEM pomieszczono informacje o wietnamskich 
literach, smakołykach, rowerach, skuterach, polach ryżowych 
i przysłowiach, na przykład: „Bawół jest początkiem dobrobytu” 
lub „Spętany bawół nie lubi tego, który swobodnie się pasie”10. 

10 A. Nowacka-Devillard: Apetyt na Wietnam. NEM. Warszawa 2014, s. 12.
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Lekturze towarzyszy namysł nad poszanowaniem fauny i flory, 
od których przesądni mieszkańcy Wietnamu są wręcz uzależ-
nieni. Dzięki na pozór leniwemu bawołowi dziadek miał pienią-
dze, by wyżywić rodzinę, a także by posłać pociechy do szkoły, 
gdyż „nauka była i nadal jest kluczem do lepszego świata”11. 
Ukazują się na naszym rynku książki, w których edukacja mię-
dzykulturowa przybiera bardziej dosłowną, ale także bardziej 
urozmaiconą postać. Akcentują one wprost bogactwo, piękno 
i atrakcyjność azjatyckiej czy afrykańskiej kultury, domagając 
się przy tym poszanowania godności jej reprezentantów, miesz-
kańców konkretnej krainy czy kraju. W trosce o pozytywny 
wizerunek i odbiór innej kultury autorzy książek dla dzieci sta-
rają się uwypuklić i zaakcentować gościnność, otwartość i troskę 
o tradycje. Opowieści te wielokrotnie wsparte są dynamiczną 
szatą graficzną książek, na którą oprócz przemawiających do 
wyobraźni ilustracji składa się rysunkowa, przejrzysta mapa z za-
znaczonymi: Marokiem, Wietnamem i Meksykiem. Wszystkie 
wcześniej omówione książeczki dla dzieci, choć oscylują wokół 
tematów związanych szeroko z wielokulturowością, różnią się, 
a jednocześnie mają wspólny mianownik. Nie do pominięcia jest 
przede wszystkim społeczny kontekst szkoły i socjalizacji, gdyż 
życie szkolne stanowi na ogół kluczowe doświadczenie egzysten-
cjalne bohaterów dziecięcych i młodzieżowych. Bohaterami lub 
narratorami są dobrze uczące się, rezolutne oraz grzeczne dzieci, 
których interesują rodzinne opowieści, historia i perypetie pro-
toplastów. Biografie dziadków, doświadczenia z przeszłości stają 
się asumptem do reinterpretacji życia współczesnych. Podczas 
lektury nikt nie powinien być oceniany, bohaterom nie powinno 
przypisywać się stereotypowych cech. 

Warto podsuwać dzieciom i młodzieży publikacje, w których 
wielopokoleniowy dialog kultur toczy się w tle lekcji tolerancji.

Szabat szalom!, zaginiony tałes i hidżira

Narratorką i główną bohaterką książki autorstwa Agnieszki Su-
chowierskiej Ada Judytka i zaginiony tałes12 jest dziesięcioletnia, 
czyli „prawie dorosła”, dziewczynka, która mieszka z rodzicami 
w Białymstoku. Opowiadanie skonstruowane jest wokół dwóch 

11 Ibidem, s. 17.
12 A. Suchowierska: Ada Judytka i zaginiony tałes. Łódź 2017.
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kręgów tematycznych – sekretu Ady i jej życia uczniowsko-
rówieśniczego. Jak łatwo się domyślić, oba wątki w odpowied-
nim momencie, się splatają, mając prowadzić do konstatacji, że 
należy być dumnym ze swojego pochodzenia:

– Wiesz, mamusiu, cieszę się, że jestem pół-Żydówką.
I pokazałam jej moje nowe kolczyki.
Mamusia uśmiechnęła się i stwierdziła:
– Ja też lubię być tym, kim jestem13.

Przez całe opowiadanie przewijają się wątki związane z wie-
lokulturowością Białegostoku14. Nie ulega wątpliwości, że histo-
rycznie zróżnicowane kulturowo i społecznie miasto pogranicza 
z bogatą przeszłością i niejednorodną teraźniejszością, wydaje 
się znakomitym przykładem społeczności dążącej do wielokultu-
rowości. Wydaje się, że kolejne pokolenia białostoczan powinny 
być kształtowane i edukowane w poszanowaniu wielokulturo-
wości swojego osobliwego miasta, które przez długie lata było 
miejscem egzystencji wielu narodów, a obecnie jest również 
miejscem, w którym widoczne są konflikty na tle rasowym, 
etnicznym, a także religijnym. Podwójny wizerunek tej wschod-
niej części polskiej ziemi, chyba jak żadnego innego miasta, 
ujawnia się w zestawieniu płaszczyzny przeszłej z teraźniejszą. 
Przeszłość Białegostoku to wspólne trwanie Polaków (wcale nie 
w większości), Żydów, Tatarów, Białorusinów, Rosjan i Ukraiń-
ców, narodziny języka uniwersalnego – języka esperanto.

Z punktu widzenia wielokulturowości omawiana książeczka 
obrazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne spotkania z od-
miennością.

Bohaterka funkcjonuje w grupie rówieśników – osób działają-
cych na rzecz aktywnego dialogu z Innym. Z owartością i życzli-
wością odbiera wszelkie pozytywne inicjatywy społeczne służące 
budowaniu pamięci i dobrych relacji międzykulturowych.

Lektura pozwala pogłębić w czytającym świadomość dziedzic- 
twa, szczególnie żydowskiego. A jest ona wśród współczesnych 
mieszkańców Białegostoku znikoma. To, co mniejszościowe, 
powinno być, o czym przekonuje Ada, interesujące i istotne dla 

13 Ibidem, s. 58.
14 Książka podejmuje problem pamięci indywidualnej i zbiorowej drugie-

go pokolenia i kolejnych pokoleń białostoczan w obszarze wielokulturowości 
swego osobliwego miasta. Zob. M. Kącki: Białystok. Biała siła, czarna pamięć.
Wołowiec 2015.
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innych ludzi. Otwartość pozwala zrozumieć obyczaje i zachowa-
nia innych.

Ada Judytka żyje w kulturowym tyglu. Budując własną tożsa-
mość, nie opiera się li tylko na tradycji własnych przodków jako 
źródle jedynej i bezdyskusyjnej wartości czy słuszności. W szkole, 
do której uczęszcza z najlepszą przyjaciółką Ksenią, kształci się 
w duchu poszanowania ludzi różnych kultur, w dialogu i tole-
rancji, rozumianej jako popieranie cudzej odmienności. Dzieci, 
wracając ze szkoły, dyskutują:

– Nie chodzisz na religię katolicką? – wrócił do tematu Kuba. 
Pomilczał chwilę, pozastanawiał się nad czymś i dodał: – Aha, 
chodzisz na prawosławną.

– Gdyby tak było, chodziłabym z Ksenią. W Białymstoku 
mieszka sporo ludzi wyznających prawosławie, które jest odmia-
ną chrześcijaństwa.

– Nie – zaprzeczyła Ksenia. – Ada nie chodzi na religię prawo-
sławną.
Po chwili milczenia Kuba zapytał:

– To na muzułmańską? Z Selimem?
Selim chodzi do równoległej klasy. Tylko on jeden z całej szkoły 
jest Tatarem z Polski.

– Nie.
W naszej szkole uczą się Tatarzy i Czeczeni – są muzułmana-
mi. Temat Tatarów, tak jak i Żydów, jest trochę skomplikowany. 
Jedni Tatarzy mieszkają w Polsce od sześciuset lat i nie różnią 
się od Polaków niczym oprócz religii, drudzy przyjechali tu nie-
dawno z Krymu i mówią po ukraińsku, rosyjsku, a teraz, kiedy 
są w Polsce, coraz lepiej znają też język polski. Niektórzy Tatarzy 
wyglądają nieco inaczej niż my: mają trochę skośne oczy, ciemne 
włosy i większe kości policzkowe.
Czeczeni są tu od niezbyt dawna. W mojej klasie uczy się Cze-
czenka Satsita, która trochę śmiesznie mówi po polsku, ale 
wszystko można zrozumieć15. 

Swoista edukacja międzykulturowa, której uczestnikami są Ada 
Judytka, Kuba, Ksenia, Selim i Zuzia, pozwala im się uczyć o kul-
turze własnej i innych grup, rozumieć społeczności odmienne 
kulturowo. Otwarcie na inne kultury powinno stać się nie tylko 
możliwe, ale wręcz konieczne i wymagane. Ograniczanie się je-
dynie do własnej kultury nie jest pożądane i nie jest praktyczne. 
Wydaje się – o czym przekonuje autorka omawianej pozycji książ-

15 A. Suchowierska: Ada…, s. 26–28.
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kowej dla najmłodszych – że współczesna edukacja powinna być 
nastawiona nie tylko na tolerowanie odmienności, lecz przede 
wszystkim na odnajdywanie własnej tożsamości dzięki kontaktom 
z Innym. Trzeba, jak twierdzi Hannah Arendt, odczuwać „radość, 
że nie jesteśmy sami na świecie”16, to zaś, co „moje”, „nasze”, nie 
może rościć sobie prawa do żadnego uprzywilejowanego miejsca. 
Teksty dotyczące wielu aspektów wielokulturowości pozwalają 
dzieciom, młodym czytelnikom, na przejście od oglądu świata, 
wielokrotnie obcego, wrogiego, niepojętego, do poznania siebie.

Uczniowie powinni wyrwać się z swoistego otępienia polega-
jącego na niezdolności do traktowania świata inaczej niż tylko 
i wyłącznie jako tła własnego działania. Dzięki temu młodzież 
żyje wygodnie jedynie w świecie na swoją miarę i miarę swo-
ich – czasami – agresywnie zaspokajanych potrzeb, wszystko to 
bowiem, co przerasta lub przeraża innością natychmiast zostaje 
zagłuszone, usunięte z pola widzenia, potraktowane jako obce, 
czyli złe, zagrażające, niebezpieczne. A przecież, jak relacjonował 
Tadeusz Sławek17, już Paul Valery spostrzegł, iż moja tożsamość 
konstytuuje się nie dzięki temu, co o sobie wiem, lecz dzięki 
temu, co we mnie, mnie samemu nieznane i obce. A Soren 
Kierkegaard w połowie XIX wieku pisał: „Czymże jest eduka-
cja? Myślę, że to droga, którą przechodzi pojedynczy człowiek, 
aby poznać samego siebie […]”18. Wydaje się, że pełne poznanie 
siebie determinuje poznanie Innego.
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Zapomniana siostra Akademii Krakowskiej

Na przełomie września i października 1364 roku z inicjatywy 
króla polskiego Kazimierza zwanego Wielkim odbył się w Kra-
kowie wielki zjazd monarchów europejskich1. Najważniejszym 
uczestnikiem owego zjazdu był niewątpliwie Karol IV – cesarz 
rzymski narodu niemieckiego, a zarazem król czeski2. Ważnym 
gościem zjazdu krakowskiego był król Węgier Ludwik I Wielki, 
syn Karola Roberta i Elżbiety Łokietkówny, siostry Kazimierza 
Wielkiego3. Żyjący ówcześnie kronikarz Janko z Czarnkowa 
podał, że w Krakowie w obradach zjazdu krakowskiego uczest-

1 Zob. R. Grodecki: Kongres krakowski w roku 1364. Kraków 1939 (re-
edycja – 1995); Por. J. Śliwiński: Kongres monarchów w Krakowie z września 
1364 roku. Olsztyn 1997; S. Szczur: Krakowski zjazd monarchów w 1364 roku. 
„Roczniki Historyczne” 1998, t. 64.

2 Karol IV Luksemburski (1316–1378) przeszedł do historii między innymi 
jako wielki budowniczy stolicy swojego państwa – Pragi, która po założeniu 
w 1348 roku Nowego Miasta stała się największym miastem na północ od 
Alp. W dziejach Europy zasłynął już w 1348 roku jako fundator uniwersytetu 
w Pradze. Jego imię do dziś podtrzymuje słynny most nad Wełtawą. W 1355 
roku koronował się w Rzymie na cesarza rzymskiego narodu niemieckiego. 
W roku następnym wydał słynny dokument zwany Złotą bullą, w którym 
usankcjonował ustrój cesarstwa. Por. W. Iwańczak: L’empereur Charles IV et 
son attitude face à l’histoire. Bonn 1998; F. Kavka: Vlada Karla IV, za jeho 
cisařstvi. Praha 1993.

3 Ludwik Węgierski koronowany na króla Węgier w 1342 roku od począt-
ku swojego panowania należał do najbliższych sprzymierzeńców Kazimierza 
Wielkiego. Na podstawie tak zwanego przywileju budzińskiego z 1355 roku 
był on oficjalnym następcą Kazimierza na tronie polskim.
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niczył także król Danii Waldemar IV Atterdag (1320–1375)4. 
Egzotycznym gościem zjazdu był król Cypru Piotr I z Lusignan 
(1328–1369), który od dłuższego czasu wędrował po dworach 
monarszych Europy w celu przygotowania wyprawy krzyżowej 
przeciw Turkom, a na zjazd krakowski przybył w towarzy-
stwie cesarza Karola5. W Zjeździe krakowskim wzięło udział 
nadto kilkunastu książąt. Z polskich książąt na pewno byli tu: 
Siemowit IV Mazowiecki6, książę świdnicki Bolko II Mały7, 
Władysław Opolczyk8 oraz zięć króla Kazimierza – Bogusław V 
słupski9. Wiele wskazuje na to, że był tu obecny także Kaźko 
Słupski – syn wspomnianego Bogusława V a wnuk Kazimierza 
Wielkiego. Spośród obcych książąt byli obecni w Krakowie 
z całą pewnością: Otto Wittelsbach, margrabia brandenburski, 
Jan – margrabia Moraw (brat cesarza Karola IV) oraz Wacław, 
syn cesarza z poprzedniego jego małżeństwa10. Wszystko prze-
mawia za obecnością na krakowskim zjeździe książąt austria-
ckich: arcyksięcia Rudolfa IV oraz dwóch jego młodszych braci: 
Albrechta i Leopolda. Honorowym gościem krakowskiego zjazdu 
był nuncjusz apostolski Jan de Cabrespino, który od dwóch 
lat reprezentował papieża Urbana V w Czechach, Polsce i na 
Węgrzech.

 4 Wiadomość tę podważają od pewnego czasu historycy polscy, ponieważ 
przeciw jego obecności w Krakowie jesienią 1364 roku świadczyć ma bowiem 
ustalone przez historyków duńskich itinerarium jego podróży po Skandyna-
wii we wrześniu 1364 roku. Rzecz w tym, że brak dowodów źródłowych, 
które potwierdzałyby prawdziwość twierdzeń autorów wzmiankowanego 
itinerarium. Waldemar IV był królem Danii od 1340 roku. Znakomicie wy-
kształcony, wykazał się wielkim talentem politycznym, czego rezultatem było 
połączenie w 1361 roku rozbitego na księstwa kraju. W 1346 roku sprzedał 
Krzyżakom (do których przystąpił jego brat Otton) Estonię, która należała do 
Danii od 1219 roku. Przygotował zarazem unię duńsko-norweską, wydając za 
mąż swoją córkę Małgorzatę za króla norweskiego Hakona VI.

 5 Trzyletnią podróż Piotra I z Lusignan szczegółowo opisał niedawno Łu-
kasz Burkiewicz w źródłowej pracy: Polityczna rola Królestwa Cypru w XIV 
wieku. Kraków 2013, s. 197–247.

 6 Zob. S.K. Kuczyński: Siemowit III mazowiecki. W: Poczet królów i książąt 
polskich. Warszawa 1978, s. 254–261. 

 7 Zob. A. Kłodziński: Bolesław II z przydomkiem Mały. W: Polski słownik 
biograficzny. T. 2. Kraków 1936.

 8 Zob. S.A. Sroka: Książę Władysław Opolczyk na Węgrzech. Kraków 1996.
 9 Zob. S. Nowogrodzki: Bogusław V, książę wołogski, od r. 1368 słupski. 

W: Polski słownik biograficzny…
10 Skoro przyjmujemy, że z cesarzem przyjechała do Krakowa jego małżon-

ka Elżbieta, to trzeba zgodzić się z tym, że był z nią obecny także jej pasierb, 
trzyletni Wacław.
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Jan Długosz pisze, że zjazd ów trwał dwadzieścia jeden dni, 
choć w literaturze można znaleźć informację także o tym, że 
jego obrady toczyły się tylko przez dwa tygodnie, od 20 września 
do 4 października. Zjazd barwnie opisał wzmiankowany ojciec 
historiografów polskich w Rocznikach…, ale w naszej tradycji na-
rodowej przetrwał on głównie dzięki szeroko i pięknie opisanym 
przez tegoż Długosza zabawom i turniejom, jakimi dostojnych 
gości podejmował król Kazimierz, w tym słynnej uczcie, jaką na 
cześć monarchów – za zgodą króla Kazimierza – miał urządzić 
w swoim domu rajca miejski Mikołaj Wierzynek11. Tę tradycję 
utrwalili pisarze (między innymi Antonina Domańska, Zofia 
Kossak-Szczucka). Po ten motyw sięgnęli także artyści malarze. 
Najsławniejsze obrazy przedstawiające tę ucztę wykonali w dru-
giej połowie XIX wieku trzej artyści malarze: Józef Simmler, 
Bronisław Abramowicz oraz Jan Matejko. Pierwszy z nich, Józef 
Simmler (1823–1868), pod wpływem lektury dzieła Karola Szaj-
nochy Jadwiga i Jagiełło (1855) w 1862 roku namalował obraz: 
Kazimierz Wielki na uczcie u Mikołaja Wierzynka. Bronisław 
Abramowicz (1837–1912) w 1876 roku namalował duży obraz 
pod tytułem Uczta u Wierzynka, który zachował się w zbiorach 
krakowskiego Muzeum Narodowego12. W roku następnym, 
1877, temat ten podjął Jan Matejko. Namalował wówczas obraz 
pod identycznym tytułem: Uczta u Wierzynka, którego losy nie 
są znane13. Trzeba tu dodać, że na Wielką Światową Wystawę 
w Nowym Jorku w 1939 roku obraz pod tytułem Uczta Wie-
rzynka namalowała również Zofia Stryjeńska, ale i o tym dziele 
słuch zaginął14. 

11 Zob. S. Kutrzeba: Historia rodziny Wierzynków. „Rocznik Krakowski” 
1899, t. 2, s. 29–87.

12 Gdy w 1879 roku ogłoszono w Krakowie zamiar otwarcia Muzeum Na-
rodowego w odrestaurowanych właśnie Sukiennicach, wielka rzesza artystów 
postanowiła przekazać po jednym ze swych dzieł temuż Muzeum. Abramo-
wicz przekazał Ucztę u Wierzynka, dzięki czemu obraz się zachował.

13 Ucztę u Wierzynka pędzla Matejki zakupił jeszcze w latach siedemdzie-
siątych XIX wieku warszawski kolekcjoner – Juliusz Herman. Pozostawała też 
ona aż do wybuchu II wojny światowej w zbiorach rodzinnych tego kolekcjo-
nera. Według niepotwierdzonych informacji, obraz ten miał zostać zniszczo-
ny w czasie bombardowania Warszawy w 1939 roku. Istnieje także przekaz 
o tym, że został uratowany i znajduje się w zbiorach nieznanego kolekcjonera.

14 Artystka miała udać się za Ocean, aby zaprezentować swoje dzieło ame-
rykańskiej publiczności. Ze względu na zbliżający się początek roku szkolnego 
przełożyła jednak swój wyjazd o dwa tygodnie. Tymczasem wybuchła wojna 
światowa!
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Historycy twierdzą, że Kazimierz podjął myśl zwołania zjazdu 
w celu uregulowania konfliktów dzielących ówczesne państwa 
Europy Środkowej (chodziło głównie o konflikt między Wę-
grami a Królestwem Czeskim), a także z myślą o odpowiednim 
zabezpieczeniu następstwa tronu w Polsce. W moim przekonaniu 
przywoływane przez badaczy przesłanki nie miały większego zna-
czenia, zarówno bowiem konflikt węgiersko-czeski, jak i sprawa 
następstwa tronu w naszym kraju zostały wcześniej uregulowane. 
Owe przesłanki polityczne mogły być jedynie wygodną zasłoną, 
za którą Kazimierz Wielki ukrył przyczynę główną zjazdu, czyli 
sprawę promocji w państwach ościennych powołanego właśnie 
do życia w maju tegoż roku w Krakowie Studium generale, 
czyli uniwersytetu. Tę przesłankę wskazał jeszcze w 1939 roku 
Roman Grodecki w swojej rozprawie o krakowskim kongresie, 
gdy pisał:

Prawdopodobnie kongres monarchów uświetniony został jeszcze 
jednym momentem, pełnym szczególniejszej powagi i znaczenia, 
mianowicie uroczystym ogłoszeniem otwarcia w murach Krako-
wa pierwszego w tej części Europy „studium generale”, czyli dzi-
siejszego Uniwersytetu15.

Rzecz w tym, że hipotezy swojej badacz szerzej nie rozwinął. 
Co więcej, wątku tego nie podjął też żaden z późniejszych bada-
czy dziejów Polski z XIV wieku. Tymczasem wszystko wskazuje 
na to, że król Kazimierz zaprosił do Krakowa władców przede 
wszystkim w celu zapoznania ich z przywilejami, jakie nadał 
scholarom i mistrzom założonego tuż obok swojej stolicy, na 
Kazimierzu, uniwersytetu. Moim zdaniem, zjazd monarchów 
był świetnie pomyślaną i przeprowadzoną przez króla oraz 
jego doradców promocją powołanej właśnie do życia uczelni. 
Królowi chodziło w tym przypadku przede wszystkim o po-
zyskanie studentów (ewentualnie także – profesorów) z krajów 
sąsiednich.

Jednym z dowodów wspierających tę tezę było powołanie do 
życia wkrótce po zjeździe krakowskim czterech nowych uniwer-
sytetów. Adam Vetulani, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
znakomity badacz historii prawa kościelnego, a zarazem dziejów 
uniwersytetów środkowoeuropejskich, w rozprawie o początkach 
wszechnic środkowoeuropejskich pisał: 

15 Zob. R. Grodecki: Kongres krakowski w roku 1364. Kraków 1995,
s. 66.
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Wiadomość o życzliwym rozważeniu przez kurię awiniońską 
prośby króla polskiego w sprawie założenia w Krakowie studium 
generale, pierwszego poza studium w praskiej stolicy cesarza 
rzymskiego, musiała szeroko rozejść się po dworach władców eu-
ropejskich i wśród szerokich kół intelektualnych16.

W rzeczy samej, wieść owa szeroko rozeszła się po Europie. 
Upowszechnili ją monarchowie, ale przede wszystkim towarzy-
szący im dostojnicy. A jej sedno sprowadzało się do tego, że

zgoda papieska na polskie studium generale otwierała korzystne 
perspektywy przed innymi panującymi, że i ich zabiegi o uru-
chomienie w swych państwach ośrodków nauki uniwersyteckiej 
mogą być również uwieńczone korzystnym wynikiem. Działały 
tutaj zarówno ambicja, aby nie pozostawać w tyle za państwem 
polskim, jak i przede wszystkim chęć uniezależnienia się od ce-
sarstwa i wpływu kulturalnego jego praskiej stolicy17.

W takiej atmosferze powstały dwa nowe uniwersytety: 
w Wiedniu oraz w Pecs. W stolicy Austrii zabiegi o uniwersytet 
doprowadził do szczęśliwego końca arcyksiążę Rudolf IV (zwany 
Założycielem), wydając w dniu 12 marca 1365 roku dokument 
fundacyjny studium generale. Drugim „naśladowcą” Kazimierza 
Wielkiego był – jak pisze Adam Vetulani – król węgierski Lu-
dwik I. I on – najprawdopodobniej bezpośrednio po powrocie 
z Krakowa – podjął zabiegi w Awinionie o zgodę na założenie 
studium generale w Pecs. Niestety, nie zachował się wydany przez 
króla Ludwika akt fundacyjny tego uniwersytetu, ale wiadomo, 
że bulla papieska ze zgodą na otwarcie tej uczelni wydana zo-
stała w 1367 roku.

O tych dwóch uczelniach, jako młodszych „siostrach” kra-
kowskiej wszechnicy wiadomo od dawna. Zaskakuje w tym 
przypadku co innego: że żaden z historyków szkolnictwa wyż-
szego w średniowiecznej Europie i badaczy dziejów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego nie zwrócił uwagi na fakt powołania do życia 
przez cesarza Karola IV w 1365 roku dwóch innych uniwer-
sytetów: w Orange oraz w Genewie! Wiadomo, że władca ten 
był wielkim sprzymierzeńcem sztuki i nauki. Już w 1348 roku 
założył Uniwersytet w Pradze. Ale od tego czasu nie podejmował 

16 A. Vetulani: Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich. 
Wrocław 1970, s. 102.

17 Ibidem.
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nowych inicjatyw w tej dziedzinie. Dopiero po wizycie w Kra-
kowie jesienią 1364 roku przekonał się, jak wielkie znaczenie 
w polityce międzynarodowej odgrywać może decyzja o założe-
niu uczelni, toteż zdecydował się na wydanie bulli fundacyjnych 
dwóch nowych uniwersytetów.

Karol IV rzadko udawał się w dalsze podróże. Wiadomo, że 
w 1355 roku, jeszcze jako król Czech, wybrał się w taką podróż 
do Rzymu, gdzie odbyła się uroczystość jego koronacji na cesarza 
rzymskiego narodu niemieckiego18. Po dziesięciu latach, wiosną 
1365 roku, udał się w kolejną podróż na Zachód. Tym razem 
celem owej podróży było Arles, stolica Królestwa Burgundii 
(zwanego Królestwem Arles), gdzie postanowił odbyć uroczystą 
koronację na króla tego państwa (Królestwo Arles podlegało 
mu jako cesarzowi rzymskiemu narodu niemieckiego). Cesarz 
zdecydował, że zanim uda się do Arles, odwiedzi Awinion, gdzie 
rezydował papież Urban V19. W podróży tej towarzyszyć mu miał 
orszak złożony z trzech tysięcy rycerzy oraz dostojników. Wia-
domość o tej podróży szeroko rozeszła się po Europie Zachod-
niej, wywołała też tam znaczne poruszenie. Jednym z dowodów 
tego była decyzja księcia Amadeusza VI, władcy Sabaudii, które 
to księstwo od 1361 roku było oficjalnie wasalem Cesarstwa. 
Książę Amadeusz VI wyjechał przed cesarza ze swoją świtą aż do 
Lozanny, by następnie towarzyszyć mu przez Genewę do swojej 
stolicy, czyli do Chambéry. Tu zorganizował na cześć cesarza 
wielkie uroczystości, w czasie których Karol IV nadał mu tytuł 
„wikariusza cesarskiego”, co wiązało się między innymi z odda-
niem mu władzy nad kilkoma biskupami, w tym – nad biskupami 
rezydującymi w Genewie, Grenoble i Lyonie. Z Chambéry orszak 
cesarski, do którego, co oczywiste, dołączył książę Amadeusz VI 
ze swoim orszakiem, wyruszył do Awinionu. Przybył tu 22 maja 
1365 roku, witany przez kardynałów i biskupów oraz innych 
dostojników kurii papieskiej. Historycy cesarstwa piszą o tym, 
że w czasie rozmów z papieżem Urbanem V cesarz zachęcał go 
do powrotu do odwiecznej stolicy papiestwa, czyli do Rzymu20. 

18 Zob. F. Rapp: Le Saint Empire Romain germanique d’Otton le Grand 
à Charles Quint. Paris 2000, s. 240–280; Vie de Charles IV Luxembourg. Ed. 
P. Monnet, J.-C. Schmitt. Paris 2010.

19 Zob. J.-B. Magnan: Histoire d’Urbain V et de son siècle d’aprês les manu-
scrits du Vatican. Paris 1863, s. 242 passsim.

20 Ta idea była zresztą bliska papieżowi; zrealizował ją też w 1867 roku, ale 
połowicznie, wskutek bowiem rozruchów w Rzymie w 1369 roku powrócił 
do Awinionu.
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Po kilku dniach cesarz udał się do Arles. Tutaj, 4 czerwca 1365 
roku, w katedrze św. Trofima (St. Trophime), ukoronowany został 
koroną królów Królestwa Burgundii (Królestwa Arles). W dwa 
dni później, 6 czerwca 1365 roku, cesarz Karol IV postanowił 
nagrodzić swoich wiernych wasali: księcia Orange, Raymonda 
(Raymond des Beaux) oraz księcia Sabaudii Amadeusza VI. Na 
ich prośbę, nie pytając zresztą o zgodę papieża, wydał bulle fun-
dacyjne dwóch nowych uniwersytetów: w Orange i w Genewie! 
W każdym z nich utworzył po trzy wydziały (bez teologii).

W Orange uniwersytet zaczął działać natychmiast, powstał 
bowiem na fundamencie istniejącej tam szkoły. Po roku, 1 sierp-
nia 1366 roku, papież Urban V potwierdził prawa profesorów 
z tego uniwersytetu do otrzymanych beneficjów, natomiast bullę 
zatwierdzającą jego istnienie wydał dopiero uznany z czasem za 
antypapieża Klemens VII. Po kilkudziesięciu latach podniosły 
się jednak protesty przeciw uniwersytetowi w Orange ze strony 
uniwersytetów w Awinionie, Montpellier i Perpignan. Protesty 
te, wsparte informacjami o tym, że w Orange nadawane są stop-
nie naukowe bez egzaminów, sprawiły, iż w 1475 roku papież 
Sykstus IV ogłosił bullę o likwidacji tego uniwersytetu. Zagroził 
też ekskomuniką tym profesorom, którzy kontynuować będą 
proceder nauczania uniwersyteckiego w Orange. 

Sprawa średniowiecznego uniwersytetu w Genewie jest jeszcze 
bardziej skomplikowana. Okazuje się, że ten uniwersytet, ufun-
dowany przez cesarza w 1365 roku, w ogóle nie zaczął swojej 
działalności. Stało się tak ze względu na ostre protesty ze strony 
biskupów Genewy, Grenoble i Lyonu, słane zarówno do cesarza, 
jak i do papieża, którzy na mocy wzmiankowanego wcześniej, 
wydanego przez cesarza 3 maja 1365 roku, przywileju mieli 
podlegać księciu Sabaudii i jego spadkobiercom. Protesty te spra-
wiły, że 13 września 1366 roku cesarz anulował swoją decyzję 
o założeniu uniwersytetu w Genewie21.

Jak wynika z tego przywołania, powołanie do życia studium ge-
nerale w Krakowie przez króla Kazimierza dało początek czterem 
innym. W Wiedniu studium takie powstało z woli arcyksięcia 
austriackiego Rudolfa IV, zwanego Założycielem, w Pecs – z woli 
króla węgierskiego Ludwika I Wielkiego, a w Orange i w Ge-
newie – z woli cesarza Karola IV. Wszyscy trzej uczestniczyli 
w zjeździe krakowskim i tu zobaczyli, jak cennym narzędziem 

21 Pierwszy uniwersytet, do dziś działający, założył w Genewie Jan Kalwin 
w 1559 roku.
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w podniesieniu prestiżu danego państwa może być studium 
generale. To dlatego wolno wszystkie cztery przywołane uczelnie 
nazwać „młodszymi siostrami” uczelni krakowskiej, z których 
uczelnia w Orange, która podjęła działalność i istniała do 1475 
roku jako „młodsza siostra” uczelni krakowskiej.
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Uroczystości patriotyczne 
 jako czynnik poszanowania i dumy
z języka polskiego wśród uczniów 

szkół średnich Galicji

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na rozwijanie, 
a także wzmacnianie postaw patriotycznych uczniów, a tym 
samym budzenie identyfikacji kulturowej i tożsamości narodowej 
są poszanowanie języka polskiego oraz znajomość i umiejętne 
korzystanie literatury ojczystej w organizowaniu obchodów 
różnych uroczystości narodowych.

Zapoznawanie młodych ludzi na lekcjach języka polskiego 
z tekstami tej literatury odgrywa zasadniczą rolę w kształtowa-
niu postaw patriotycznych oraz budowaniu dziedzictwa naro-
dowego w wymiarze duchowym. Postacie historyczne istniejące 
wyłącznie w świecie literackiej wizji autorów, bardzo emocjonal-
nie oddziaływają na pamięć i wyobrażenia uczniów, stając się 
często w ich życiu dorosłym punktem odniesienia do przyjętych 
wartości.

Taką szczególną rolę język ojczysty odgrywał w dziejach Polski 
porozbiorowej. Pomimo wprowadzenia przez zaborców zakazów 
posługiwania językiem polskim przetrwał on dzięki działalności 
towarzystw naukowych i oświatowych, a także nielegalnych or-
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ganizacji społecznych i politycznych, w tym też młodzieżowych. 
To właśnie młodzież w przeważającej większości nie ulegała 
wywieranej na nią presji i była zdecydowana w walce o wolność 
narodu. 

Ważną rolę świadomościową odgrywały kółka samokształce-
niowe z języka polskiego, historii, literatury, teatrzyki szkolne 
w trakcie których były wygłaszane referaty o tematyce histo-
rycznej i literackiej oraz zapoznawano się z najnowszą literaturą 
polską, twórczością Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, 
Władysława Reymonta, Bolesława Prusa i innych pisarzy.

Z kolei organizacje paramilitarne oraz skauting kształtowały 
postawy patriotyczne wśród młodzieży. Używanie języka pol-
skiego było potwierdzeniem tożsamości podzielonego narodu. 
Dodatkowo funkcjonował on ponadto w sferze towarzyskiej 
i rodzinnej, umacniając spójność narodową.

Spośród trzech zaborów największą swobodę używania zyskał 
język polski w autonomicznej Galicji. Niezależnie od zmian po-
litycznych czynnikiem sprzyjającym kształtowaniu postaw naro-
dowych wśród młodzieży galicyjskich szkól średnich był rozwój 
przedmiotów humanistycznych1. Istotną rolę w ich nauczaniu 
odgrywali nauczyciele, często z nastawieniem patriotycznym. 
Należy również zaznaczyć, iż duży wpływ na rozwój języka pol-
skiego, a tym samym przedmiotów humanistycznych, odegrała 
Rada Szkolna Krajowa.

W autonomicznej Galicji na przełomie wieków XIX i XX szkoły 
średnie stawały się coraz bardziej wyraźnie miejscem, w którym 
zaczęto dbać o narodowe dzieje, co uwidaczniało się postawach 
i działaniach młodzieży, do której świadomości zaczęły silnie 
przemawiać idee niepodległościowe. Formą narodowej działal-
ności szkół stawały się uroczystości związane z historią Polski, 
w trakcie których młodzież mogła w sposób emocjonalny uży-
wać języka ojczystego i mieć kontakt z literaturą.

W szkołach średnich uroczystościami, które weszły do kalen-
darza imprez szkolnych, były wieczorki poświęcone Adamowi 
Mickiewiczowi i rocznicy Konstytucji 3 maja. Wkrótce po-
myślano o nowych uroczystościach. Przed zbliżającą się setną 
rocznicą urodzin Juliusza Słowackiego w 1909 roku zaczęto 
organizować poświęcone mu wieczorki lub też łączyć je z wie-

1 Zob. P. Zimmerman: Wpływ języka polskiego na rozwój świadomości naro-
dowej młodzieży galicyjskiej w dobie autonomicznej. „Poznańskie Studia Polo-
nistyczne. Seria Językoznawcza” 2017, vol. 24 (44), nr 1, s. 179.
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czorkami mickiewiczowskimi. W okresie poprzedzającym setną 
rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego w 1911 roku pojawił 
się pomysł, by organizować również wieczorki jemu poświę-
cone. W rzeczywistości zamiast osobnych imprez organizowano 
wieczorki Trzech Wieszczów. W niektórych szkołach odbywały 
się także uroczyste wieczornice poświęcone Elizie Orzeszkowej 
i Marii Konopnickiej.

W gimnazjum w Sanoku w roku szkolnym 1906–1907, 
13 czerwca 1907 roku zorganizowany został w sali Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” poranek ku czci znakomitej 
powieściopisarki E. Orzeszkowej. Uczestniczyła w nim młodzież 
szkolna, dyrektor, profesorowie oraz radca szkolny Franciszek 
Majchrowicz2. Poranek rozpoczął się odegraniem przez szkolną 
orkiestrę uroczystego marsza, następnie Jan Świeżowicz jeden 
z uczniów z klasy VII A wygłosił referat pt. O twórczości Elizy 
Orzeszkowej. Uroczystość zakończyła się wysłuchaniem utworów
muzycznych.

Podejmowanie się przez szkoły organizowania uroczystości 
patriotycznych było wynikiem ogólnego wzrostu nastrojów 
narodowych. Zwracały na nie uwagę tworzące się organizacje 
społeczne, związki, stowarzyszenia, jak również radni miejscy. 
Uroczystości mickiewiczowskie biorą swój początek między in-
nymi od wydarzeń krakowskich. Pierwsze z nich to sprowadze-
nie zwłok A. Mickiewicza w roku 1890, a drugie to odsłonięcie 
pomnika A. Mickiewicza w dniu 26 czerwca 1898 roku3. Wów-
czas to marszałek krajowy Stanisław Badeni dokonał odsłonięcia 
pomnika wieszcza w obecności licznie przybyłych delegacji, 
społeczności Krakowa i młodzieży szkół średnich miasta.

W grudniu 1902 roku w Wyższej Szkole Realnej we Lwowie 
młodzież szkolna uczestniczyła w poranku muzykalno-dekla-
macyjnym poświęconym Adamowi Mickiewiczowi, natomiast 
w marcu 1903 roku poranek był poświęcony Juliuszowi Sło-
wackiemu i Fryderykowi Chopinowi4. W 1900 roku odsłonięto 

2 XXVI sprawozdanie dyrektora c.k. gimnazjum w Sanoku za rok szkolny 
1906/7. Sanok 1907, s. 55.

3 Zob. J. Buszko: Uroczystości patriotyczne na Wawelu w latach Rzeczypo-
spolitej Krakowskiej i w dobie autonomii galicyjskiej. „Annales Universitatis 
Marie Curie-Skłodowską” 1996, vol. LI, 4 sectio f, s. 38–39; B. Wilk: Sław-
ne pogrzeby w XIX-wiecznym Krakowie. „Folia Historica Cracoviensia” 2006,
vol. 12, s. 136. 

4 Zob. XXX sprawozdanie dyrekcji c.k. wyższej szkoły realnej we Lwowie za 
rok szkolny 1903. Lwów 1903, s. 65.
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ufundowany przez mieszkańców Tarnowa pomnik Adama 
Mickiewicza. Niemal we wszystkich szkołach miasta i powiatu 
tarnowskiego zorganizowano poranki lub odczyty.

18 grudnia 1906 roku odbył się uroczysty wieczór ku czci 
Adama Mickiewicza w gimnazjum w Stanisławowie5. W gimna-
zjum w Mielcu co roku młodzież obchodziła uroczyście wyda-
rzenia związane z Adamem Mickiewiczem oraz Juliszem Słowac- 
kim. Na program tych uroczystości składały się: słowo wstępne 
przygotowywane przez uczniów, śpiewy, muzyka, deklamacje 
solowe i zbiorowe wiersze poetów6. Kończyły je przemówienia 
nauczycieli. 2 marca 1912 roku w szkole zorganizowany został 
uroczysty poranek ku czci Zygmunta Krasińskiego7.

W II Szkole Realnej we Lwowie 19 grudnia 1905 roku, chcąc 
oddać hołd narodowemu wieszczowi, Mickiewiczowi młodzież 
szkolna klas wyższych zorganizowała uroczystość szkolną. Zło-
żyły się na nią śpiewy chóralne, popisy muzyczne na fortepianie, 
występ koła mandolinistów, deklamacje wierszy i odegranie 
sceny z kaplicy z III części Dziadów8.

W gimnazjum w Wadowicach 5 listopada 1910 roku w przy-
strojonej sali Sokoła odbył się uroczysty wieczorek z okazji setnej 
rocznicy urodzin J. Słowackiego, „nieśmiertelnego wieszcza”9.

W roku szkolnym 1911–1912 w I Wyższej Szkole Realnej we 
Lwowie 29 listopada 1911 roku młodzież wzięła udział w od-
czycie z okazji uczczenia rocznicy powstania listopadowego, 
3 grudnia tegoż roku w wieczorku Trzech Wieszczy, 19 lutego 
następnego roku – w uroczystościach związanych z setną rocz-
nicą urodzin Zygmunta Krasińskiego10.

 5 Zob. Sprawozdanie dyrekcji c.k. wyższej szkoły realnej w Stanisławowie za 
rok szkolny 1906/7. Stanisławów 1907, s. 40. Zob., też A. Smagacz: Pomnik 
Adama Mickiewicza. W: Encyklopedia Tarnowa. Red. A. Niedojadło. Tarnów 
2010, s. 330; A. Sypek: Pomnik Adama Mickiewicza. W: Wielki przewodnik. 
Tarnów. Stare Miasto. Red. S. Potępa. Tarnów 1995, s. 256–259; J. Zdrada: 
Ziemia tarnowska w okresie autonomii galicyjskiej 1848–1918. W: Tarnów. 
Dzieje miasta i regionu. T. 2. Czasy rozbiorów i Drugiej Rzeczypospolitej. Red. 
F. Kiryk i Z. Ruta. Tarnów 1983, s. 186.

 6 Zob. Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum w Mielcu za rok 1912. Mielec 
1912, s. 21.

 7 Zob. ibidem, s. 39.
 8 Zob. II sprawozdanie dyrekcji c.k. II szkoły realnej we Lwowie za rok szkol-

ny 1905. Lwów 1905, s. 73–74.
 9 Zob. Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum w Wadowicach za rok szkolny 

1910. Wadowice 1910, s. 19.
10 Zob. XXXIV sprawozdanie dyrekcji c.k. I wyższej szkoły realnej we Lwo-

wie za rok szkolny 1911/12. Lwów 1912, s. 56.
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Młodzież szkół średnich uczestniczyła także w uroczystoś-
ciach organizowanych przez Sokoła, który w swoich założeniach 
programowych oprócz dbania o siłę i tężyznę fizyczną miał 
prowadzić działania na rzecz podtrzymywania tożsamości na-
rodowej.

W 1913 roku Sokół w Czortkowie w swojej sali zorganizował 
uroczysty wieczorek ku czci Adama Mickiewicza. Udział w nim 
wzięła młodzież gimnazjalna, która odegrała scenę „Rada” 
z Pana Tadeusza…, a profesor Chlebek w swoim referacie omówił 
znaczenie twórczości wieszcza dla polskiego piśmiennictwa11.

Od siedemdziesiątej piątej rocznicy powstania listopadowego, 
czyli od 1905 roku, uczniowie szkół średnich wraz nauczycielami 
uczestniczyli w nabożeństwach żałobnych za dusze poległych 
w tym powstaniu, a w szkołach organizowane były uroczyste 
obchody. Wkrótce do organizowanych uroczystości dołączono 
także powstanie styczniowe.

Inicjatywę w tym zakresie wykazał w 1906 roku komitet 
obywatelski miasta Lwowa, który zaproponował dyrektorom 
szkół średnich udział młodzieży w nabożeństwach za poległych 
w powstaniu styczniowym. W kolejnych latach szkolne obchody 
rocznicy powstania styczniowego zaczęły organizować lwowskie 
szkoły średnie z polskim językiem wykładowym: III c.k. Gimna-
zjum im. Franciszka Józefa I, IV, V, VI, VII, VIII c.k. Gimnazjum, 
Gimnazjum im. Mickiewicza, I i II Szkoła Realna. Scenariusz 
uroczystości był podobny. Młodzież polska najpierw udawała się 
na nabożeństwa żałobne do najbliższych kościołów, a młodzież 
żydowska – do synagog. Po nabożeństwie w szkołach odbywały 
się uroczyste poranki, podczas których młodzież deklamowała 
wiersze i śpiewała patriotyczne pieśni, a nauczyciele wygłaszali 
referaty tematycznie związane z powstaniem z 1863 roku. Formą 
często spotykaną w trakcie uroczystości były przedstawiania 
teatralne w wykonaniu młodzieży. Przykładowo podczas wie-
czorku mickiewiczowskiego zorganizowanego 2 stycznia 1916 
roku młodzież II Szkoły Realnej we Lwowie wystawiła Pieśń 
Wajdeloty, Koncert Jankiela oraz Scenę więzienną z III części
Dziadów12. 

Należy przy tym zaznaczyć, że w uroczystościach poświęco-
nych powstaniu styczniowemu nie brali udziału uczniowie c.k. 

11 Chlebek: Praca oświatowo-narodowa na kresach. „Nowości Illustrowane” 
1913, nr 11, s. 10.

12 Zob. P. Kotlarz: Teatr szkolny w II Rzeczypospolitej (1918–1939). Kon-
cepcje, działalność, znaczenie. Gdańsk 2018, s. 90.
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Gimnazjum Akademickiego z ruskim językiem wykładowym 
i jego filii oraz uczniowie narodowości ruskiej gimnazjów z pol-
skim językiem wykładowym.

Młodzież szkół średnich Lwowa brała także udział w uro-
czystościach organizowanych przez władze miasta, związanych 
z pięćdziesiątą rocznicą wybuchu powstania styczniowego, 
obserwując ich przebieg lub czynnie uczestnicząc w niektórych 
formach, na przykład w ulicznych pochodach.

Począwszy od 1907 roku, obchody rocznicy powstania stycz-
niowego organizowane były w c.k. I Gimnazjum w Stanisławo-
wie. W 1910 roku do uroczystości związanych z powstaniem 
styczniowym włączyła się młodzież gimnazjalna w Stryju, 
w 1912 roku w – c.k. Gimnazjum I w Rzeszowie, od stycznia 
1913 roku – w c.k. Gimnazjum w Dębicy.

Od 1913 roku w pięćdziesiątą rocznicę wybuchu powstania 
nabożeństwa żałobne i uroczystości organizowane były również 
w gimnazjach państwowych w Bochni, Jarosławiu, Mielcu, My-
ślenicach, Samborze, Wadowicach, w I Gimnazjum w Tarnopolu, 
w gimnazjach krakowskich: św. Anny, św. Jacka, III Gimnazjum, 
IV Gimnazjum, w filii Gimnazjum w Samborze, w gimnazjach 
prywatnych w: Bąkowicach pod Chyrowem, Chrzanowie, Hu-
siatynie, Kałuszu, Zaleszczykach i Zbarażu, w Gimnazjum Żeń-
skim im. Królowej Jadwigi w Krakowie oraz w szkołach realnych 
w: Jarosławiu, Tarnopolu, Żywcu i I Szkole Realnej w Krakowie. 
Podobnie jak we Lwowie, również w Krakowie uczniowie szkół 
średnich uczestniczyli w uroczystościach miejskich poświęco-
nych powstaniu styczniowemu.

Organizowane były także uroczystości związane z postaciami 
historycznymi ważnymi dla naszych narodowych dziejów, na 
przykład z księciem Józefem Poniatowskim.

W mieleckim gimnazjum w roku szkolnym 1911–1912 mło-
dzież uczestniczyła 26 października w poranku poświęconym 
rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, 29 listopada 1911 roku – 
wydarzeniom powstania listopadowego, 31 stycznia – powstania 
styczniowego oraz 3 maja 1912 roku – Konstytucji 3 maja13. 
Wymienione uroczystości miały również wymiar religijny.

Od roku szkolnego 1912–1913 zaczęto organizować także 
uroczyste obchody trzechsetlecia śmierci ks. Piotra Skargi. W tej 
kwestii Rada Szkolna Krajowa 29 listopada 1909 roku wydała 
okólnik, który zawierał ogólne zalecenia dotyczące obchodów 

13 Zob. Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum w Mielcu za rok 1912…, s. 38.
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tej rocznicy, a 15 listopada 1911 roku wydała okólnik z instruk-
cjami bardziej szczegółowymi.

Niezwykle doniosłym wydarzeniem w licznych uroczystoś-
ciach organizowanych w Krakowie były obchody pięćsetnej 
rocznicy bitwy pod Grunwaldem, trwające od 15 do 17 lipca 
1910 roku. Zgromadziły one liczne rzesze ludności, w tym rów-
nież młodzież.

Wszystkie wymienione uroczystości konstruktywnie wpływały 
na wzrost nastrojów patriotycznych przed wybuchem I wojny 
światowej i potęgowały je podczas jej trwania, stwarzając szanse 
na aktywizację społeczeństwa polskiego, w tym również mło-
dzieży, mającą na celu odzyskanie niepodległości.

Wzrost nastrojów niepodległościowych w społeczeństwie, 
związanych z uwidaczniającą się klęską państw centralnych 
i narodowym charakterem Legionów spowodowały, że uroczy-
stości szkolne zaczęły przybierać charakter patriotyczny. Powoli 
wygasał lojalizm wobec zaborcy austriackiego, co było spowodo-
wane głównie brakiem dalszych deklaracji niepodległościowych 
wobec Polski z ich strony. Wojna coraz bardziej budziła w Po-
lakach nadzieję odrodzenia niepodległego bytu narodowego, 
a tym samym i oświaty polskiej. Zarówno nauczyciele, jak 
i dyrektorzy coraz częściej i jawniej zaczęli ułatwiać młodzieży 
udział w patriotycznych uroczystościach14. Przykładem tego 
były nabożeństwa żałobne i poranki organizowane ku czci śp. 
Henryka Sienkiewicza.

W Gimnazjum im. Franciszka Józefa I w Dębicy w roku szkol-
nym 1916/1917 uroczystości poświęcone Sienkiewiczowi miały 
bardzo patriotyczny charakter.

W dniu 6 grudnia zakład wziął udział w nabożeństwie żałob-
nym odprawionym za spokój duszy śp. Henryka Sienkiewicza 
i uroczystym „Poranku”, który odbył się w odświętnie ustrojonej 
auli gimnazjalnej. Po nastrojowej nucie wstępnej pieśni „Ciężko 
ranny”, odśpiewanej przez chór gimnazjalny pod kierownictwem 
prof. Mydlarczyka, profesor Leśniak skreślił obraz zasług Wiel-
kiego Pisarza i Obywatela, potem nastąpiły produkcje muzyczne 
i chóralne, i deklamacje wyjątków z dzieł Mistrza15.

14 Zob. Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum z wykładowym językiem pol-
skim w Przemyślu na Zasaniu za rok szkolny 1914/15. Przemyśl 1915, s. 25.

15 Zob. Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum im. Franciszka Józefa I w Dę-
bicy za rok szkolny 1916/17. Tarnów 1917, s. 6.
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Kontynuowane były uroczystości poświęcone: rocznicy Kon-
stytucji 3 maja, powstaniu listopadowemu, styczniowemu czy 
bohaterom narodowym takim jak Naczelnik Tadeusz Kościuszko.

Dnia 3 maja br. [1916 E.J, A.N] święcił Zakład pamiątkę wieko-
pomnej Konstytucji Trzeciego Maja. Uroczystą mszę św. dla ucz-
niów szkół średnich odprawił w kościele katedralnym ks. Józef 
Wątorek, c.k. radca szkolny i katecheta 1. gimnazjum, kazanie 
patriotyczne wygłosił ks. dr Jan Czuj16.

We wspomnianym gimnazjum w Dębicy uroczystości koś-
ciuszkowskie zorganizowane zostały 14 października 1917 
w roku. Wzięli w nich udział wszyscy nauczyciele i uczniowie. 
Inicjatorem uroczystości był miejscowy Komitet Obywatelski. 
Na ich przebieg składał się manifestacyjny pochód z kościoła do 
szkoły. W kościele odbyło się nabożeństwo, a w szkole poranek, 
w trakcie którego wygłoszone zostało okolicznościowe przemó-
wienie jednego z nauczycieli, odczyt ucznia, wiele deklamacji 
wierszy i inscenizacji muzyczno-wokalnych17.

W Wyższym i Realnym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
we Lwowie podczas obchodów poświęconych T. Kościuszce 
odsłonięta została tablica okolicznościowa, poświęcono kamień 
węgielny pod pomnik Naczelnika i zebrano 244,64 K na rzecz 
funduszu kościuszkowskiego18.

Zaczęły odbywać się również uroczystości aktualne czasowo, 
organizowane ku czci poległych legionistów, wyzwolenia Lwowa 
czy Przemyśla z rąk rosyjskich19. Patriotyzm, który udzielał się 

16 XII sprawozdanie dyrekcji c.k. wyższej szkoły realnej w Tarnowie za rok 
szkolny 1915/16. Tarnów 1916, s. 36.

17 Zob. Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum im. Franciszka Józefa I w Dę-
bicy za rok szkolny 1917/18…, s. 12; Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum im. 
Franciszka Józefa I w Drohobyczu za rok szkolny 1917/18. Drohobycz 1918,
s. 18; Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum IV we Lwowie za rok szkolny 
1917/18. Lwów 1918, s. 15.

18 Zob. Sprawozdanie dyrekcji c.k. wyższego i realnego gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza we Lwowie za rok szkolny 1917/18. Lwów 1918, s. 10.

19 Zob. Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum w Bochni za rok szkol-
ny 1916/17. Bochnia 1917, s. 23; Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum 
w Gorlicach za rok szkolny 1917/18. Gorlice 1918, s. 19; Sprawozda-
nie dyrekcji c.k. gimnazjum w Stryju za rok szkolny 1917/18. Stryj 1918, 
s. 22; Sprawozdanie dyrekcji c.k. gimnazjum z wykładowym językiem pol-
skim w Przemyślu za rok szkolny 1917/18…, s. 18; Sprawozdanie dyrekcji 
c.k. gimnazjum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny 1915. Kraków 1915,
s. 57.
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uczniom, widoczny był także coraz bardziej w postawie nauczy-
cieli i dyrektorów szkół. Nauczyciele galicyjscy wzmogli kształ-
towanie świadomości narodowej uczniów, propagując dzieła 
trzech wieszczów: Adama Mickiewicza, Juliusz Słowackiego 
i Zygmunta Krasińskiego, a także Cypriana Kamila Norwida. Ich 
utwory były przedmiotem wykładów, prac pisemnych i dyskusji. 
W trakcie wojny nastroje patriotyczne połączone z religijnymi 
wzrosły znacząco w momencie ogłoszenia przez cesarzy Niemiec 
i Austro-Węgier aktu 5 listopada 1916 roku zapowiadającego 
utworzenie państwa polskiego z ziem dawnego zaboru rosyj-
skiego. Nastroje patriotyczne potęgowały pogrzeby poległych 
polskich legionistów.

Wyjątkowo uroczysty charakter miały uroczystości listo-
padowe w 1918 roku organizowane już w niepodległej Polsce. 
W Szkole Realnej w Wieliczce 15 października 1918 roku odbyło 
się uroczyste nabożeństwo szkolne z okazji proklamacji Rady Re-
gencyjnej o zjednoczeniu państwa polskiego. Przemówienie do 
zgromadzonych przed budynkiem szkolnym wygłosił dyrektor 
Aleksander Jaworski. 3 listopada 1918 roku młodzież szkolna 
wzięła udział w uroczystościach zorganizowanych przez władze 
miasta i powiatu. Młodzież manifestowała swoje patriotyczne 
uczucia, chodząc wieczorem z lampionami po ulicach miasta, 
wznosząc okrzyki radości z muzyką i ze śpiewem. W dniu 
11 listopada 1918 roku – w pierwszym dniu nauki w wolnej 
polskiej szkole – celebrowano dodatkowo uroczyste nabożeń-
stwo połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Po 
nabożeństwie przemówienia wygłaszali zarówno nauczyciele, 
jak i uczniowie. Były one połączone z deklamacją wierszy, in-
scenizacjami muzyczno-wokalnymi. Pod koniec programu mło-
dzież na ręce dyrektora złożyła uroczyste ślubowanie wierności 
niepodległej ojczyźnie20.

Patriotyczny entuzjazm młodzieży uwidocznił się w prak-
tycznym działaniu polegającym na zaciąganiu się najpierw do 
wojska austriackiego, a potem do Legionów i podejmowanie 
walki o granice przyszłej Polski. Informacje o tym zawierają 
sprawozdania sporządzane przez dyrektorów szkół średnich.

Kilkunastu uczniów naszego zakładu pośpieszyło w służbę Le-
gionów polskich. Kilku z nich należało do pierwszego szeregu 

20 Zob. I sprawozdanie dyrekcji c.k. państwowej szkoły realnej w Wieliczce 
za rok szkolny 1918/19 (oraz za czas od założenia szkoły w 1910 r.). Kraków 
1919, s. 20, 21.
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strzelców, który w dniu 6 sierpnia wyruszył z Krakowa do Kró-
lestwa21.

[…] Kiedy w sierpniu 1914 r. wybuchła wojna z Rosją, młodzież 
tutejsza ożywiona miłością ojczyzny, marząca już od najmłod-
szych lat o jej niepodległości, licznie jak na tutejsze warun-
ki zaciągnęła się do drużyny sokolej w Myślenicach i Związku 
Strzeleckiego w Górnej Wsi. Pod kierunkiem naczelnika Sokoła 
Tadeusza Bursztyna odbywała z innymi członkami gorączkowo 
po całych dniach ćwiczenia. Kiedy 16 sierpnia Naczelny Komitet 
Narodowy postanowił utworzyć Legiony Polskie, zapał ogarnął 
młodzież na myśl zbliżającej się wojny z Rosyą. Pod przewodni-
ctwem powiatowego komisarza wojskowego N. K. N Stanisława 
Pardyaka, dyrektora gimnazjum, zaczęto formować kompanię 
myślenicką, której ozdobą i kwieciem stali się wkrótce zaciągani 
uczniowie gimnazjalni, przeważnie skauci tutejszego gimnazjum. 
Zgłosiło się ogółem 40 uczniów do Legionów. Z liczby tej kilku 
z powodu wieku i braku sił na tak ciężkie trudy nie przyjęto, 
wielu łzami wyprosiło przyjęcie. Ostatecznie w pole wyruszyło 
22 uczniów publicznych i 11 byłych uczniów, którzy w poprzed-
nich latach zaprzestali uczęszczać do gimnazjum22.

W Brzesku o patriotycznej postawie nauczycieli i miejscowej 
młodzieży gimnazjalnej świadczy ich udział w szeregach Legio-
nów Piłsudskiego. Zaciągnęli się do nich jako ochotnicy profesor 
Andrzej Mazur oraz uczniowie: Kazimierz Kucia z Jadownik, 
Józef Szuba z Jasienia, Andrzej Topolski z Jadownik, Zdzisław 
Zajączkowski i Roman Zieliński z Brzeska23.

Efektem gwałtownego wzrostu nastrojów patriotycznych 
młodzieży był masowy, często entuzjastyczny udział uczniów 
i absolwentów w Legionach Polskich. W tworzonych lokalnie 
oddziałach legionowych uczniowie i absolwenci danego gimna-
zjum często stanowili zdecydowaną większość24.

Sumując, należy stwierdzić, że uroczystości patriotyczne 
stanowiły niezwykle istotną formę budzenia świadomości naro-

21 Zob. Sprawozdanie dyrekcji c.k. szkoły realnej w Tarnobrzegu za rok szkol-
ny 1915/16. Mielec 1916, s. 1.

22 Zob. Sprawozdanie kierownika c.k. gimnazjum w Myślenicach za rok
szkolny 1916. Myślenice 1916, s. 3.

23 Historia. Oprac. Z. Starzyk [online] http://www.liceum.brzesko.pl/histo-
ria/main.html [dostęp: 14.05.2017].

24 W gimnazjum w Jaśle w latach 1914–1918 służbę wojskową pełniło 
dwustu sześćdziesięciu dwoje uczniów, szesnastu profesorów i dwóch woź-
nych. I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 
[online] http://www.1lojaslo.pl [dostęp: 4.05.2017].
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dowej młodzieży polskiej galicyjskich szkół średnich. To w ich 
trakcie brzmiał język polski, prezentowany w formie referatów, 
deklamacji wierszy, głośnego czytania dzieł literackich czy 
śpiewania pieśni. Szczególnie emocjonalnie odbierany był język 
narodowy w trakcie śpiewania pieśni patriotycznych. Ich wyko-
nywanie w domach, kościołach czy podczas uroczystości i ma-
nifestacji dawało poczucie narodowej tożsamości. Dla młodych 
ludzi pieśni narodowe stawały się wyznacznikiem umiłowania 
Ojczyzny.

Język polski, tak trudny dla obcych, tak piękny dla nas, budził 
wśród młodzieży romantyczną wizję minionej świetności Polski; 
dawał tym samym emocjonalną, a zarazem realną podstawę do 
walki zbrojnej, która w praktyce rozpoczęła się wraz z wybu-
chem wielkiej wojny, a której przejawem stały się Legiony Józefa 
Piłsudskiego. Galicyjskie szkoły średnie z ich patriotycznym, op-
artym na romantyzmie wychowaniem dostarczyły Marszałkowi 
entuzjastów walki zbrojnej w imię niepodległości ojczyzny.

Autonomia Galicji stworzyła szansę powolnego wyzwalania 
się społeczności polskiej z krępującego ją mentalnie lojalizmu, 
a uroczystości patriotyczne stawały się formą jego przełamywa-
nia. Uroczystości dawały okazję do manifestowania polskości 
i jedności narodowej, trwałości bytu narodowego w kontekście 
odzyskania niepodległości. Galicyjskie uroczystości patrio-
tyczne, niezależnie od tego, czy odbywały się na ulicach miast 
czy w szkołach, dawały nadzieję nie tylko społeczności Galicji, 
ale także pozostałym ziemiom polskim na odbudowę bytu na-
rodowego.

Ważną rolę w nadawaniu odpowiedniej rangi językowi 
polskiemu, a tym samym we wdrażaniu i w upowszechnianiu 
narodowego modelu wychowawczego, odegrała Rada Szkolna 
Krajowa pomimo występujących w niej początkowo różnych 
nastrojów i tendencji lojalistycznych. Jej przedstawiciele często 
zaszczycali swą obecnością w szkołach świętowane uroczystości, 
co miało istotne znaczenie dla odbudowy i utrwalania tożsamo-
ści narodowej zarówno wśród młodzieży, jak i rodziców oraz 
lokalnych społeczności.
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Słowniki i zbiory gwary młodzieżowej 
w XX i XXI wieku

Na odrębność i oryginalność słownictwa młodzieży zwrócono 
uwagę już na początku XX wieku. W publikowanych wówczas 
artykułach czy opracowaniach zamieszczano przykładowe słow-
nictwo, którym posługują się młodzi ludzie, podkreślając fakt 
istnienia w polszczyźnie różnych gwar środowiskowych różnią-
cych się przede wszystkim leksyką. 

W 1902 roku w miesięczniku „Wisła” w rubryce zatytuło-
wanej Drobiazgi ludoznawcze Ignacy Wolanowski opublikował 
artykuł Gwara uczniów lubelskich z lat 1875–18851. Zamieścił 
w nim ponad sto pięćdziesiąt wyrazów i związków wyrazowych 
w siedmiu kręgach tematycznych: I. Zwierzchność szkolna, na-
uczyciele. II. Stopnie. III. Nauka, egzaminy. IV. Kary, napomnienia. 
V. Stosunki koleżeńskie. VI. Różne. VII. Przezwiska, przydomki. 
W tym zbiorze słownictwa uczniów każdy z podanych wyrazów 
został objaśniony przez autora, a przy niektórych podał on także 
przykładową egzemplifikację, na przykład „kuć”, „wykuć”, „ob-
kuwać” – ‘uczyć się na pamięć mechanicznie’; „sztuba” – ‘nazwa 
zbiorowa nadawana uczniom klas niższych, najczęściej przygoto-
wawczej („Patrzcie, sztuba idzie!”)2.

Znacznie obszerniejszy zbiór słownictwa uczniów zawierają 
Przyczynki do gwary uczniowskiej w Poznaniu i Trzemesznie 

1 I. Wolanowski: Gwara uczniów lubelskich z lat 1875–1855. „Wisła. Mie-
sięcznik Geograficzny i Etnograficzny” 1902, t. 16, z. 1, s. 123–124.

2 Ibidem.
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autorstwa Piotra Ciuły i Włodzimierza Czarneckiego, zamiesz-
czone w 1927 roku w 6. tomie „Slavia Occidentalis”. Słowni-
czek opracowany przez dwóch autorów w ramach seminarium 
języka polskiego, które prowadził Edward Klich, liczy około 
siedmiuset wyrazów, „z czego prawie 300 przypada na Poznań, 
zwyż 200 na Trzemeszno, reszta zaś powtarza się w Poznaniu 
i w Trzemesznie”3. Poszczególne wyrazy opatrzono podstawo-
wymi informacjami gramatycznymi, objaśnieniami znaczeń oraz 
nazwami miejscowości. We wstępie do słowniczka autorzy wy-
jaśnili, że zebrane przez nich wyrazy „stanowią żargon uczniów 
(lat 10–16), wyższych klas szkół powszechnych, wydziałowych 
i niższych klas szkół średnich w Poznaniu, oraz uczniów klas 
niższych gimnazjum męskiego w Trzemesznie”4. Zwrócili także 
uwagę na tendencje językowe odzwierciedlające się w zgroma-
dzonym słownictwie uczniowskim, które prowadzą do bogacenia 
zasobu leksykalnego tej grupy środowiskowej, takie jak na przy-
kład zapożyczanie wyrazów (zwłaszcza z języków niemieckiego, 
francuskiego, łacińskiego); różnorodne sposoby tworzenia słow-
nictwa (z wykorzystaniem między innymi sufiksów rzeczowni-
kowych typowych dla zdrobnień czy zgrubień), zróżnicowanie 
regionalne leksyki. Podjęli także próbę wskazania w zebranym 
słownictwie kilku kręgów tematycznych, na przykład wyzwisk 
i przezwisk, powitań i pożegnań. 

W 1935 roku w krakowskim „Czasie” ukazał się krótki artykuł 
Pogwarka o gwarze Jana Sztaudyngera. Autor zamieścił w nim 
niewielki zbiór słownictwa, obejmujący około stu osiemdziesię-
ciu wyrazów i związków wyrazowych, którymi posługują się 
uczennice (w wieku od czternastu do osiemnastu lat) w rozmo-
wach dotyczących rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej. Tekst 
był odpowiedzią na prośbę Adama Goldwassera, nauczyciela 
romanisty z gimnazjum męskiego w Kaliszu, który

pod patronatem prof. Nitscha, a czerpiąc natchnienie z pijackie-
go słownika Tuwima, zapragnął stworzyć monografię gwary 
uczniowskiej. W tym celu rozesłał do różnych kątów i zakątków 
polskich kwestionariusz, zawierający cały szereg pytań. Chodzi 
mu o zebranie zwrotów i wyrażeń używanych na terenie różnych 
zakładów w całej Polsce5. 

3 E. Klich, P. Ciuła, W. Czarnecki: Przyczynki do gwary uczniowskiej
w Poznaniu i Trzemesznie. „Slavia Occidentalis” 1927, t. 6, s. 290.

4 Ibidem.
5 J. Sztaudynger: Pogwarka o gwarze. „Czas” 1935, nr 159, s. 3.
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Kolejne publikacje zawierające leksykę uczniowską ukazały 
się w 1938 roku W „Pamiętniku Lubelskim” słownictwo ucz-
niów kilku lubelskich szkół męskich przedstawił Franciszek 
Gucwa, który zamieścił w swoim artykule około stu sześć-
dziesięciu przykładów (wyrazów i związków frazeologicznych). 
We wstępie swoich rozważań autor stwierdził, że „młodzież 
nie ma specjalnego celu ukrywania się ze swoim językiem, 
a jedynie stosunek uczuciowy do otaczających ich ludzi i zja-
wisk, oraz swoisty humor decyduje w posługiwaniu się wyra-
zami, czy wyrażeniami odmiennymi od języka literackiego”6. 
Zwrócił uwagę zarówno na odrębność młodzieży szkolnej 
jako grupy społecznej, jak i na specyficzne cechy języka tej 
grupy. 

W tym samym roku Henryk Ułaszyn opublikował najobszer-
niejszy – z omawianych dotąd – zbiór słownictwa uczniów Przy-
czynki leksykalne 2: Trzy gwary uczniowskie: wielkopolska, kró-
lewiacka, galicyjska7. Zgodnie z tytułową zapowiedzią w trzech 
wydzielonych częściach słownika (A, B, C) znalazło się ponad 
tysiąc haseł. Każde z nich zawiera objaśnienie znaczenia wyrazu 
oraz nazwę miejscowości, w której młodzież używa danego 
słowa, lub nazwisko osoby, która zapisała dany wyraz. Część 
A zbioru (około stu osiemdziesięciu haseł) obejmuje słownictwo 
uczniów z lat 1871–1893 z Wielkopolski; część B (około cztery-
stu pięćdziesięciu haseł) – z lat 1883–1912 z terenów dawnego 
Królestwa Polskiego Kongresowego; część C (około czterystu 
czterdziestu haseł) – z lat 1899–1914 z Galicji8. Do części zawie-
rającej leksykę z Wielkopolski zostały dołączone zasady pięciu 
uczniowskich gier w piłkę wraz z objaśnieniami słownictwa 
używanego podczas zabaw. 

Słownictwo uczniowskie znalazło się także w zamieszczonym 
w „Wiadomościach Literackich” artykule O gwarze uczniowskiej 
autorstwa Ignacego Schreibera9. Ten sam tekst nieco posze-

6 F. Gucwa: Gwara uczniowska w Lublinie. „Pamiętnik Lubelski” 1938, t. 3, 
s. 400.

7 H. Ułaszyn: Przyczynki leksykalne 2: Trzy gwary uczniowskie: wielkopol-
ska, królewiacka, galicyjska. Poznań 1938.

8 Recenzję zbioru H. Ułaszyna zamieścił w „Dzienniku Poznańskim” Adam 
Tomaszewski, który napisał, że „materiał prof. U. wyróżnia się tym, że jest 
ściśle zlokalizowany i dotyczy warstwy uczniowskiej trzech głównych dzielnic 
Polski”. A. Tomaszewski: Gwara gamazistów i sztubaków. „Dziennik Poznań-
ski” 1938, nr 121, s. 2.

9 I. Schreiber: O gwarze uczniowskiej. „Wiadomości Literackie” 1938, 
nr 45, s. 1.
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rzony i uzupełniony ukazał się w 1939 roku w formie broszury 
pt. O gwarze uczniowskiej10. W obydwu tekstach I. Schreiber 
przytacza wyrazy, wyrażenia i zwroty obecne w języku uczniów 
z różnych regionów Polski, wskazuje źródła leksyki uczniowskiej 
i podkreśla znaczenie językoznawczych badań nad gwarą mło-
dych ludzi. Nie zawsze jednak podaje znaczenia omawianych 
przykładów oraz informacje, z jakiego regionu pochodzi cyto-
wane słownictwo11.

Wśród publikacji wydanych przed wybuchem II wojny świa-
towej brakuje – poza zbiorem Ułaszyna – obszernego słownika, 
w którym znalazłoby się bogate i zróżnicowane słownictwo 
młodzieży, mimo że analizowano je i opisywano w artykułach 
czy opracowaniach. 

Zainteresowanie językiem młodych ludzi (uczniów i stu-
dentów) rozpoczyna się od lat sześćdziesiątych XX wieku12 
i odzwierciedla się w licznych publikacjach, wśród których są 
niewielkie zbiory słownictwa zamieszczane w czasopismach, 
a przede wszystkim słowniki gromadzące leksykę uczniów i stu-
dentów oraz słowniki gwary młodzieży. 

W 1966 r. Bronisław Wieczorkiewicz opublikował monogra-
ficzne opracowanie Gwara warszawska dawniej i dziś13. Autor 
zamieścił w nim rozważania dotyczące gwar środowiskowych, 
między innymi szkolnej i studenckiej (stanowiących części 
składowe miejskiej gwary stolicy), zwracając uwagę na to, że 
„gwara szkolna […] wyrasta na podłożu języka ogólnego, […] 
wytwarzając jedynie odrębne słownictwo”14, a „gwara studencka 
różnicuje się w zależności od typu uczelni”15. Zamieścił również 

10 I. Schreiber: O gwarze uczniowskiej [odbitka uzupełniona z „Wiadomo-
ści Literackich” 1938, nr 45, s. 1]. Kraków 1939.

11 Krytyczną recenzję publikacji I. Schreibera (między innymi ze względu 
na niedokładne opracowanie zgromadzonego materiału) zamieścił Henryk 
Friedrich na łamach „Poradnika Językowego”. Zob. H. Friedrich: W sprawie 
gwary uczniowskiej [Ignacy Schreiber, O gwarze uczniowskiej, Kraków 1939]. 
„Poradnik Językowy” 1939, z. 7, s. 130–133. 

12 Jedynie w „Języku Polskim” z 1955 roku odnaleźć można krótkie roz-
ważanie dotyczące dwóch wyrazów z języka uczniowskiego kanada i szałowy 
(Zob. W.N.T: Z najnowszego słownictwa ekspresywnego (1. Kanada, 2. szało-
wy). „Język Polski” 1955, z. 2, s. 156–158) oraz obecności w czeskiej gwarze 
uczniowskiej słowa kanada (Zob. K. Oliva: Jeszcze o kanadzie. „Język Polski” 
1955, z. 4, s. 319).

13 B. Wieczorkiewicz: Gwara warszawska dawniej i dziś. Warszawa 1966. 
Wydanie 2. rozszerzone ukazało się w 1968, a 3. – w 1974 roku.

14 Ibidem, s. 246.
15 Ibidem, s. 277.
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liczne przykłady słów i związków frazeologicznych obecnych 
w języku warszawskich uczniów i studentów. 

W 1977 roku w satyrycznym tygodniku „Szpilki” ukazał się 
opracowany przez Bogdana Mazura Słownik gwary młodzieżo-
wej16 stanowiący zbiór słownictwa młodzieży jednej ze szkół ol-
sztyńskich. Redakcja pisma, dokonując wyboru poszczególnych 
słów i związków wyrazowych, starała się przedstawić czytelni-
kom te „najzabawniejsze i najbardziej zaskakujące”17. Przy każ-
dym z podanych przykładów znalazło się dokładne objaśnienie 
znaczenia, a niekiedy także kontekst, w jakim młodzież używa 
danego słowa.

Z kolei w 1978 roku na łamach „Polityki” Zbigniew Mentzel 
opublikował artykuł zatytułowany Pokazać język, w którym 
stwierdził, że:

gwara szkolna czy studencka lepiej zwykle przystaje do współ-
czesnych sytuacji życiowych niż tzw. język oficjalny, […] młody 
język stale się wzbogaca i urozmaica […]. Celność, odkrywczość 
i komizm sytuacyjny takiego słownictwa zależy więc w większo-
ści wypadków od samych okoliczności, w których się je stosuje18.

W tekście artykułu zamieścił niewielki zbiór określeń i zwro-
tów, jakimi posługują się młodzi ludzie, podzielony na takie kręgi 
tematyczne, jak: nazwy osób; nazwy rzeczy, zjawisk i czynności; 
powiedzonka, okrzyki; przezwiska uczniów (dziewcząt i chłop-
ców); przezwiska nauczycieli. 

W tym samym roku ukazała się również publikacja Janiny 
Węgier, w której autorka, omawiając gwary środowiskowe cha-
rakterystyczne dla mieszkańców Szczecina, zwróciła uwagę na 
gwarę uczniów i studentów tego miasta. Przykładowe słownictwo 
uczniów znalazło się w wydzielonych przez autorkę pięciu krę-
gach tematycznych: 1) przezwiska nauczycieli, 2) uczniowie, 3) 
przedmioty nauczania i oceny, 4) pomieszczenia szkolne, sprzęty 
i przybory, 5). różne dziedziny życia szkolnego, zabawy, dom 
rodzinny i inne19, a słownictwo studentów w siedmiu kręgach: 

16 B. Mazur: Słownik gwary młodzieżowej. Cz. 1 (A–O). Ilustr. E. Lutczyn. 
„Szpilki” 1977, nr 11, s. 8–9; B. Mazur: Słownik gwary młodzieżowej. Cz. 2 
(P–Ż) Ilustr. E. Lutczyn. „Szpilki” 1977, nr 12, s. 8–9. 

17 Idem: Słownik gwary młodzieżowej…, s. 8.
18 Z. Mentzel: Pokazać język. „Polityka” 1978, nr 21, s. 7.
19 J. Węgier: Integracja i dezintegracja języka na Pomorzu Zachodnim. Szcze-

cin 1978, s. 48–56. 
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1) nazwy studentów, 2) nazwy wykładowców, 3) nazwy przed-
miotów nauczania, 4) studiowanie, 5) życie w domu studenta, 6) 
rozrywki i zabawy, życie towarzyskie, 7) różne dziedziny życia 
studenckiego20. 

W 1991 roku ukazał się Słownik gwary uczniowskiej Katarzyny 
Czarneckiej i Haliny Zgółkowej, rejestrujący materiał językowy 
zebrany w latach 1988–1990 wśród młodzieży ostatnich klas 
szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawo-
wych, to znaczy szkół zasadniczych zawodowych, techników 
i liceów z terenu całej Polski. W słowniku tym odzwierciedlił się 
specyficzny język, którym posługują się uczniowie „w kontaktach 
nieoficjalnych, swobodnych, niekoniecznie tylko w budynku i na 
dziedzińcu szkolnym”21. Publikacja obejmuje słownik wyrazów, 
jakich używają uczniowie w szkole, a ponadto zestawienia prze-
zwisk uczniów, nauczycieli i innych osób związanych ze szkołą 
oraz powiedzenia i frazeologizmy uczniowskie. 

Kontynuację i uzupełnienie wydanego pod koniec XX wieku 
obszernego zbioru leksyki uczniów stanowi Nowy słownik gwary 
uczniowskiej, pod redakcją H. Zgółkowej. Słownik ukazał się 
w 2004 roku Zamieszczono w nim „ku uciesze, ku refleksji, ku 
pamięci”22 nową leksykę uczniowską, zmienioną ze względu inną 
rzeczywistość szkolną u progu XXI wieku. Zespół autorski uznał 
jednak, że słownictwo opublikowane w 1991 roku, również na-
leży włączyć do nowego wydawnictwa, ponieważ „nie można 
[…] zrezygnować całkowicie z tamtego materiału, bo wcale nie 
wycofał się on już ze środowisk uczniowskich”23. Nowy słownik 
zawiera gromadzone w latach 1999–2002 słownictwo uczniów 
ostatnich klas szkół podstawowych (przed reformą polskiego 
szkolnictwa), gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, 
liceów i techników z różnych regionów Polski. 

Słownictwo uczniów mieści się również w niezbyt obszer-
nym Słowniczku gwary uczniowskiej opracowanym przez Annę 
Tkaczyk. Autorka nie podaje jednak informacji o zakresie i spo-
sobach gromadzenia materiału, ograniczając się we wstępie do 
stwierdzenia, iż

20 Ibidem, s. 40–48.
21 K. Czarnecka, G. Zgółkowa: Słownik gwary uczniowskiej. Poznań 1991, 

s. 7.
22 Nowy słownik gwary uczniowskiej. Red. H. Zgółkowa. Wrocław 2004, 

s. 5.
23 Ibidem, s. 5.
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slang […] łączy w jedność myślową młodych ludzi. Pozwala 
im się porozumieć i poczuć swą indywidualność, odrębność, 
a także zamanifestować prawo do tajemnicy […] może być 
rozrywką, wyzwaniem, próba dotarcia do kultury młodszego 
pokolenia […]24.

Ten sam materiał leksykalny znajduje się także w kolejnej pub-
likacji A. Tkaczyk, ale pod zmienionym tytułem Minileksykon 
slangu dla nastolatków25. 

Niewielki zbiór leksyki uczniowskiej notuje słownik Orto-
frajda. Kolorowy słownik ortograficzny dla młodzieży z elemen-
tami gwary uczniowskiej – wzbogacający słownictwo opracowany 
przez Lesława Furmagę. Zdaniem autora, wyrazy i frazeologi-
zmy z gwary uczniowskiej „czynią takie opracowanie bardziej 
interesującym”26. 

Tomasz Jelonek jest autorem zamieszczonego w publikacji Na 
melanżu czadowa nutka – leksyka gimnazjalistów z początku XXI 
wieku słownika tematycznego, dołączonego do obszernej części 
analitycznej dotyczącej polszczyzny współczesnych uczniów 
gimnazjów z terenu Małopolski. Autor podkreśla, iż:

opis słownictwa młodzieżowego […] ma na celu zwrócenie uwagi 
na interesujące procesy i zjawiska, które towarzyszą socjolektowi 
gimnazjalistów. […] Badane słownictwo dotyczyło czterech pól 
tematycznych: czas wolny, rodzina, szkoła, słownictwo oceniają-
ce i określenia wyglądu27.

Gromadzenie słownictwa studentów rozpoczyna się w latach 
sześćdziesiątych XX wieku. Efektem pracy lubelskiego koła języ-
koznawców Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej był przygoto-
wany do druku w 1974 roku Słownik gwary studenckiej. Decyzja 
szefa propagandy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej Jerzego Łukaszewicza28 spowodowała jednak 

24 Słowniczek gwary uczniowskiej. Oprac. A. Tkaczyk. Wrocław 2002, 
s. 7.

25 A. Tkaczyk: Minileksykon slangu dla nastolatków. Wrocław 2013.
26 L. Furmaga: Ortofrajda. Kolorowy słownik ortograficzny dla młodzieży 

z elementami gwary uczniowskiej – wzbogacający słownictwo. Warszawa 2009, 
s. 3.

27 T. Jelonek: Na melanżu czadowa nutka – leksyka gimnazjalistów z począt-
ku XXI wieku. Kraków 2012, s. 11, 111.

28 „[…] upowszechnienie tego słownika nie przyniosłoby żadnych dodat-
nich skutków i nie wpłynęłoby na kształtowanie dobrych obyczajów braci 
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wstrzymanie wydania tej publikacji. Słownik gwary studenckiej 
autorstwa Leona Kaczmarka, Teresy Skubalanki i Stanisława 
Grabiasa ukazał się dopiero w 1994 roku. Obejmuje on leksykę 
studentów z prawie wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. 
Obszerny zgromadzony materiał słownikowy został zamiesz-
czony w szesnastu polach tematycznych: I. Człowiek, II. Części 
ciała, III. Cechy fizyczne (oraz osoby je posiadające), IV. Ubiór, 
V. Czynności fizyczne i fizjologiczne, VI. Cechy psychiczne (oraz 
osoby je posiadające), VII. Procesy psychiczne, VIII. Postawa wobec 
otoczenia, IX. Praca, nauka, X. Organizacja studiów, XI. Życie 
społeczne i kulturalne, XII. Koledzy, XIII. Miłość, XIV. Rodzina, 
XV. Życie towarzyskie, XVI. Warunki życia w mieście.

Zbiór słownictwa studentów z różnych uczelni Krakowa 
został zamieszczony w wydanej w 2005 roku publikacji Marii 
Zarębiny i Krystyny Gąsiorek Świat wartości w języku studentów 
krakowskich przełomu wieków. Słownictwo to ekscerpowane 
z analizowanych przez autorki tekstów dialogów studenckich 
wyróżniają swoiste cechy typowe „dla języka studentów ośmiu 
uczelni Krakowa (a może w ogóle studentów polskich?)”29. 

W 2010 roku ukazał się Slang UG. Słownik slangu studentów 
Uniwersytetu Gdańskiego pod redakcją Macieja Widawskiego 
przy współpracy studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Zawiera 
leksykę potoczną (ułożone w kolejności alfabetycznej wyrazy, 
złożenia i związki frazeologiczne) studentów Uniwersytetu 
Gdańskiego „na uczelni i poza nią, […] jest więc to również 
słownik najnowszego slangu ogólnopolskiego”30. 

Wymienione dotąd słowniki, których tytuły wyraźnie pre-
cyzują zamieszczone w nich określone zbiory leksyki, zawierają 
słownictwo wybranych grup młodzieży, czyli uczniów i studen-
tów. Od początku XXI wieku ukazują się również słowniki, które 
obejmują słownictwo młodzieży. Nie zawsze jednak autorzy tych 
publikacji wyjaśniają31, czy publikują leksykę określonej grupy, 
na przykład uczniów, studentów, czy też zbiorowości określanej 
jako młodzi ludzie, młodzież. 

studenckiej”. L. Kaczmarek, T. Skubalanka, S. Grabias: Słownik gwary stu-
denckiej. Lublin 1994, s. V.

29 M. Zarębina, K. Gąsiorek: Świat wartości w języku studentów krakow-
skich przełomu wieków. Kraków 2005, s. 143.

30 Slang UG. Słownik slangu studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Red.
M. Widawski. Gdańsk 2010, s. III.

31 Objaśnienia mają zwykle formę kwalifikatorów, na przykład ucz. – ucz-
niowski; stud. – studencki.
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Leksykę młodych ludzi (z lat 1995–2000) zawiera Słownik 
slangu młodzieżowego Macieja Czeszewskiego. Autor odwołał się 
do różnorodnych źródeł (między innymi prasy młodzieżowej, 
Internetu, programów telewizyjnych, zasłyszanych rozmów 
młodych ludzi) i na tej podstawie zgromadził obszerny materiał 
leksykograficzny, gwarę, którą „posługuje się współczesna mło-
dzież w Polsce”32.

Emocjonalne, groteskowe, żartobliwe, wulgarne słownictwo 
młodzieży zawiera wydany w 2003 roku Słownik gwary młodzie-
żowej Magdaleny Dziurdy i Piotra Choroby. We wstępie autorzy 
wyjaśniają, że w swojej publikacji prezentują

słownictwo, którym posługują się młodzi ludzie. To właśnie 
dzięki ich pomysłowości, dzięki używaniu przez młodzież cha-
rakterystycznego języka, można było zgromadzić tak liczny i cie-
kawy materiał językowy33. 

Słownik gwary młodzieżowej opracowały także i wydały 
w 2006 roku Anna Jendrzejek i Justyna Pastwa. Zamieszczone 
w nim wyrazy i wyrażenia używane przez młodych ludzi należą 
do gwary młodzieżowej, czyli najbardziej barwnej i najszybciej 
rozwijającej się gwary w języku polskim34.

Slang młodzieży zebrał także Bartek Chaciński i zamieścił 
w trzech kolejno wydanych publikacjach, czyli w Wypasionym 
słowniku najmłodszej polszczyzny35, Wyczesanym słowniku 
najmłodszej polszczyzny36 oraz Totalnym słowniku najmłodszej 
polszczyzny37. Każdy z tych słowników zawiera „najmłodszą 
polszczyznę […] jako część języka potocznego będącą w fazie 
ciągłego rozwoju, nowy język w inkubacji”38. W każdej publi-
kacji poszczególne słowa są opatrzone obszernymi, ciekawymi 
komentarzami i odwołaniami do konkretnych sytuacji, w jakich 
młodzi ludzie używają danego wyrazu.

Związki frazeologiczne obecne w języku młodych ludzi 
zebrała, objaśniła i zamieściła w Polsko-rosyjskim słowniku 

32 M. Czeszewski: Słownik slangu młodzieżowego. Piła 2001, s. VI.
33 M. Dziurda, P. Choroba: Słownik gwary młodzieżowej. Toruń 2003, s. 5.
34 Słownik gwary młodzieżowej. Oprac. A. Jendrzejek, J. Pastwa. Toruń 

2006, s. 3.
35 B. Chaciński: Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny. Kraków 2003.
36 B. Chaciński: Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny. Kraków 2005.
37 B. Chaciński: Totalny słownik najmłodszej polszczyzny. Kraków 2007.
38 Ibidem, s. 7.
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frazeologicznym gwary młodzieżowej Elena Nevzorova-Kmech. 
W zgromadzonym przez autorkę obszernym zbiorze frazeolo-
gizmów zwraca uwagę współoddziaływanie języków polskiego 
i rosyjskiego odzwierciedlające się w ekwiwalencji leksyki polsko- 
-rosyjskiej39.

Wszystkie te słowniki uzupełniają się wzajemnie i stanowią 
cenne drukowane źródła zawierające leksykę młodzieży. W dobie 
nowoczesnych technologii uzupełnieniem tych tradycyjnych źró-
deł są słowniki online zamieszczane na stronach internetowych. 
Ich zaletą jest to, że zawierają słownictwo najnowsze, aktual-
nie używane przez młodych ludzi i przez nich wpisywane do 
internetowego zasobu. Wśród tych słowników należy wyróżnić 
zbiory, które obejmują polszczyznę potoczną, w tym polszczyznę 
ludzi młodych, oraz takie, które zawierają polszczyznę uczniów 
i studentów. 

Obszerny zbiór słownictwa potocznego, slangowego znajduje 
się w Miejskim słowniku slangu i mowy potocznej, który

ma za zadanie zbierać wszystkie nowo powstałe słowa, jakie po-
jawiają się w mowie potocznej i prezentować je w zrozumiałej 
dla wszystkich formie. […] Jeśli jesteś rodzicem, możesz spraw-
dzić, co mówi Twoje dziecko. Jeśli Twoi rówieśnicy posługują się 
słownictwem, które nie do końca rozumiesz, a nie chcesz wprost 
pytać co ono oznacza – wejdź na www.miejski.pl40.

Kolejny internetowy słownik Slang, neologizmy, mowa potoczna 
powstał po to, „aby ułatwić ludziom zrozumienie słów wchodzą-
cych w skład języka potocznego, używanego w codziennej kon-
wersacji […] ciągle odnotowywane są nowe zwroty i wyrazy”41.

Wśród internetowych słowników zawierających leksykę ucz-
niów i studentów wyróżniają się dwie grupy tych elektronicz-
nych publikacji:
– słowniki gwary uczniowskiej i studenckiej, na przykład Wiki-

słownik – gwara uczniowska42; Nonsesnopedia – Słownik gwary 
uczniowskiej43; Słowniczek współczesnej gwary uczniowskiej, 

39 Zob. E. Nevzorova-Kmech: Polsko-rosyjski słownik frazeologiczny gwary 
młodzieżowej. Łódź 2010, s. 8.

40 Slang młodzieżowy [online] https://www.miejski.pl/ [dostęp: 14.03.2019].
41 vasisdas _fakty [online] http://www.vasisdas.pl/ [dostęp:14.03.2019].
42 Indeks: Polski – Gwara uczniowska [online] https://pl.wiktionary.org/

wiki/Indeks:Polski_-_Gwara_uczniowska [dostęp:14.03.2019].
43 Nonsenopedia: Słownik gwary uczniowskiej [online] http://nonsensopedia.

wikia.com/wiki/S%C5%82ownik:Gwary_uczniowskiej [dostęp:14.03.2019].
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pod redakcją Moniki Kresy44; Słownik młodzieżowy45; Wiki-
słownik – gwara studencka46; Mały słownik gwary studenckiej47 
przygotowany dla studentów pierwszego roku rozpoczynają-
cych studia w wybranej uczelni Wrocławia; 

– słowniki opracowane przez uczniów uczęszczających do okre-
ślonego typu szkoły lub zamieszkujących w tej samej miejsco-
wości lub też w określonym regionie Polski, na przykład Mul-
timedialny słownik gwary uczniowskiej ze Szkoły Podstawowej 
w Luchowie48; Słowniczek gwary uczniowskiej z Gimnazjum 
nr 38 w Bydgoszczy49; Słownik gwary uczniowskiej ze Szkoły 
Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja 
Kopernika w Zabrzu50; Słownik gwary szkolnej II LO z Go-
rzowa Wielkopolskiego51; Szkolny słownik gwary uczniowskiej 
z Zespołu Szkół w Rozdzielu52.

44 Słowniczek współczesnej gwary uczniowskiej został przygotowany pod-
czas zajęć prowadzonych w ramach Uniwersytetu Dzieci z młodzieżą szkolną, 
która „analizowała zmiany we współczesnej polszczyźnie, zastanawiając się, 
czy młode pokolenie ma swój własny język”. Zob. Słowniczek współczesnej 
gwary uczniowskiej. Red. M. Kresa [online] http://www.uw.edu.pl/uniwersytet
-dzieci/ [dostęp: 12.03.2019].

45 Słownik młodzieżowy opracowała młodzież w wieku 14–16 lat w ramach 
projektu „Nauka do kwadratu – Nastolatek na Uniwersytecie” realizowane-
go na Uniwersytecie Dzieci pod opieką merytoryczną dr M. Czerepowickiej, 
dr hab. A. Naruszewicz-Duchlińskiej, prof. UWM oraz dr. S. Przybyszewskie-
go. „Studenci poznali dawne i współczesne metody tworzenia słowników. 
Zdobyta wiedza umożliwiła podjęcie pracy nad stworzeniem elektronicznego 
słownika najnowszej polszczyzny. Pomimo ograniczonego czasu spotkań mło-
dzieży udało się zgromadzić i opisać ponad 100 słów, które są używane w jej 
codziennych wypowiedziach” Zob. Studenci poznali… [online] https://funda-
cja.uniwersytetdzieci.pl/slownik-mlodziezowy/ [dostęp: 17.03.2019]. 

46 Indeks: Polski – Gwara studencka [online] https://pl.wiktionary.org/wiki/
Indeks:Polski_-_Gwara_studencka [dostęp: 14.03.2019].

47 Mały słownik gwary studenckiej [online] https://swiezak.wordpress.com/
zargon-studencki/ [dostęp: 15.03.2019].

48 Multimedialny słownik gwary uczniowskiej. Opieka naukowa E. Matejek 
[online] http://slideplayer.pl/slide/428377/ [dostęp: 14.03.2019].

49 Słowniczek gwary uczniowskiej [online] http://www.zs19bydgoszcz.szkol-
nastrona.pl/index.php?c=page&id=190 [dostęp: 15.03.2019]. 

50 Słownik gwary uczniowskiej [online] https://sp42.zabrze.pl/gwara-ucz-
niowska/ [dostęp: 15.03.2019]. 

51 M. F. Zachorska, B. Piekutowski: Słownik gwary szkolnej II LO [online] 
http://2lo.gorzow.pl/wp-content/uploads/2014/06/Slownik-Gwary-Uczniow-
skiej-II-LO.pdf [dostęp: 14.03.2019]. 

52 M. Dudek, D. Ptaszek, B. Sarota, T. Paruch, M. Szewczyk: Szkolny słow-
nik gwary uczniowskiej. Opiekun A. Słowiak [online] http://zsrozdziele.pl/wp
-content/uploads/2015/11/S%C5%81OWNIK-2015_16.pdf [dostęp: 15.03.2019].
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Publikacje zawierające leksykę młodzieży stanowią cenne 
źródła dokumentujące zmiany, które dokonały się i nadal zacho-
dzą w zasobie słownikowym młodych ludzi. Charakterystyczną 
cechą każdego z pokoleń młodzieży jest niezwykła pomysłowość 
leksykalna, która odzwierciedla się w słownictwie notowanym 
w źródłach drukowanych i elektronicznych. Każde z pokoleń 
młodzieży pozostawia w języku ślady swej aktywności językowej 
z czasów młodości. Różnorodne w swej formie zbiory leksyki 
młodych ludzi publikowane od początku XX wieku aż po czasy 
współczesne pozwalają ocalić to niezwykle bogate i zróżnico-
wane słownictwo.
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Współczesne kalendarze polonijne 
 na terenie USA lekcją patriotyzmu

dla młodych Amerykanów 
polskiego pochodzenia
(Wybrane zagadnienia)

Rok 2018 to okres obchodzenia przez Polskę 100-lecia od-
zyskania niepodległości. W akcję upamiętniania tego święta 
włączyła się Polonia amerykańska, wydając między innymi ka-
lendarze. Publikacje tego typu propagują twórców niepodległej 
Rzeczypospolitej, stanowiąc wspaniałą lekcję patriotyzmu dla 
młodego pokolenia Polaków w USA.

W artykule zaprezentowano wybrane kalendarze z 2018 roku, 
w których ukazano wkład Polonii amerykańskiej w uzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. Wskazano tu almanachy wycho-
dzące na terenie Chicago. Uwzględniono publikacje Związku 
Narodowego Polskiego (Polish National Aliance) oraz Polsko-Sło-
wiańskiego Banku Kredytowego (Polish & Slavic Federal Credit 
Union). Ten ostatni jako bank podjął się patriotycznej misji pro-
pagowania polskiego dziedzictwa narodowego oraz jego historii1.

1 Zobacz wcześniejsze numery. Na 2016 rok wydano kalendarz z okazji ko-
lejnej rocznicy chrztu Polski i nosił on tytuł 1050 lat walki o wolną Polskę 
(1050 Years of Struggle for Independent Poland). W 2017 roku przypadła 200. 
rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Wydano z tej okazji kalendarz pod ty-
tułem Tadeusz Kościuszko, bohater dwóch narodów 1746–1817 (Thaddeus Koś-
ciuszko – Polish-American Hero).
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Do rozważań włączono również kalendarze na 2019 
roku2.

Wśród licznych publikacji tego typu na wyróżnienie zasługują 
almanachy „Dziennika Związkowego” – organu prasowego 
Związku Narodowego Polskiego (dalej: ZNP). Publikacje te mają 
charakter kalendarzy kartkowych (ściennych). Od 1992 roku 
stanowią one wkładkę do sobotnio-niedzielnego wydania gazety 
pod koniec każdego roku. Są to zwykle kalendarze w wersji 
angielskiej lub polsko-angielskiej. Trafiają one zazwyczaj do 
członków i sympatyków ZNP na terenie całych Stanów Zjedno-
czonych. 

Kalendarz na 2018 rok w formacie 25 x 25 cm w zatytuło-
wano: Polska wolna. Całość wydano na dobrym papierze z licz-
nymi fotografiami między innymi w kolorze sepii. Pochodzą one 
ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce (Chicago). Autorzy 
zastosowali na fotografiach metodę porównawczą, zestawiając 
dawne wydarzenia i budynki z czasami współczesnymi. 

W publikacji na styczeń zamieszczono fotografię z 1917 roku, 
na której przedstawiono chicagowskich rekrutów z Polskiej 
Ochotniczej Armii gen. Józefa Hallera pod pomnikiem Tade-
usza Kościuszki w Parku Humbolta. W tle widzimy dzisiejsze 
wieżowce górujące nad „wietrznym miastem”. Tej tematyce oraz 
postaciom związanym z odzyskaniem suwerenności państwowej 
związane są kolejne karty kalendarza.

Najwięcej informacji w tekście dotyczy znanego pianisty (świa-
towej sławy), a równocześnie działacza społecznego i polityka 
Ignacego Jana Paderewskiego (1860–1941). Kilka słów na temat 
jego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Kompozytor przybył do 
Ameryki jako przedstawiciel Szwajcarskiego Komitetu General-
nego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Organizacja ta powstała 
w styczniu 1915 roku w Lozannie (Szwajcaria), gdzie oprócz 
kompozytora jednym z założycieli był Henryk Sienkiewicz. Pa-
derewski, przebywając w Stanach Zjednoczonych, zwrócił się do 
Polonii amerykańskiej o pomoc finansową i ratunek dla roda-
ków na ziemiach polskich. Jednym z miast, w których prowadził 
rozległe akcje na rzecz niepodległości Polski, było Chicago. Tutaj 

2 Artykuł stanowi kontynuację cyklu Autorki z tematu „Kalendarze po-
lonijne w USA”. Zob. wcześniejszą publikację: Kalendarze polonijne Związku 
Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (wybrane 
zagadnienia). W: Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi. Poloni-
ka w zbiorach obcych. Tom specjalny. Red. J. Puchalski, A. Chamery-Nowak 
i D. Pietrzkiewicz. Warszawa 2017, s. 567–577.
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w okresie 1915–1918 przemawiał podczas licznych uroczystości 
i zgromadzeń patriotycznych oraz koncertów „tylko” 340 razy. 
Można powiedzieć, że miał doskonałe public relations – odegrał 
kluczową rolę w popularyzacji idei niepodległościowej wśród 
Amerykanów3. 

W kalendarzu na marzec odnotowano wizytę Heleny i Ig-
nacego Paderewskiego w Związku Polek w Ameryce w 1915 
roku. Do organizacji oprócz żony kompozytora należały między 
innymi Maria Skłodowska-Curie, Helena Modrzejewska, Maria 
Konopnicka czy Irena Sendlerowa. W prezentowanym na foto-
grafii budynku parę miesięcy później mieściło się Centrum Re-
krutacji nr 1 do Armii Polskiej. Drugie Centrum Rekrutacyjne nr 
2 w 1918 roku znajdowało się w budynku Zjednoczenia Polskiego 
Rzymsko-Katolickiego przy 1327Augusta Blvd. Dziś mieści się 
tam Muzeum Polskie w Ameryce, w którym znajduje się Pokój 
Paderewskiego (zob. kartkę kalendarza na luty). Kompozytora 
widzimy ponownie na czerwcowej karcie kalendarza. Ujęto prze-
mówienie z 25 maja 1915 roku skierowane do stu pięćdziesięciu 
tysięcy Polaków zgromadzonych w parku Humboldta. Również 
w kolejnej odsłonie (listopad) umieszczono zdjęcie Państwa 
Paderewskich na schodach Kościoła Trójcy Świętej (znajduje się 
przy 1118 N. Noble Street) z 1917 roku, gdzie żegnano rekrutów 
Armii Polskiej. Na drugiej połowie fotografii przed tym samym 
budynkiem stoją dziś uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły 
Sobotniej.

Na grudniowej karcie przedstawiono wspaniały budynek Chi-
cago Coliseum, gdzie na przełomie XIX i XX wieku odbywały 
się imprezy sportowe oraz liczne wiece polityczne. Częstym 
gościem tej instytucji był wspomniany już Paderewski. To tutaj 
w 1918 roku wygłaszał przemówienie do zgromadzonych Pola-
ków. W 1982 roku budynek wyburzono, a na jego miejscu po-
stawiono buddyjską świątynię Soka Gakkai. Podobny los spotkał 
dawną siedzibę ZNP (pod adresem 1406 W. Division St.). Przez 
czterdzieści lat w okresie 1896 do 1936 roku było to miejsce 
wielu zbiórek i akcji Polonii. Budynek zburzono, a dziś znajduje 
się tam stacja benzynowa będąca symbolem współczesnych cza-
sów (karta z kwietnia).

Autorzy kalendarza wprowadzili jeszcze dodatkowo styczeń 
2019 roku. Na prezentowanej fotografii uwieczniono powitanie 

3 Jedną z ostatnich publikacji jest pozycja M. Olczaka: Ignacy Paderewski 
1860–1941. Warszawa 2018.
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generała Józefa Hallera w 1923 roku na schodach Konsulatu 
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago. Było to za-
proszenie amerykańskich weteranów wojennych z organizacji 
American Legion. Na zdjęciu znajdują się współcześni członko-
wie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce4.

Klimat niepodległości Polski stał się podstawą artykułów 
na łamach gazety „Dziennik Związkowy”. W listopadowym 
numerze 2018 roku ukazał się obszerny artykuł Błękitna Armia 
w walce o wolną Polskę5. Swoje rozważania zamieścił tam także 
chicagowski historyk Polonii profesor Dominik Pacyga6. Wskazać 
należy między innymi artykuły: Aby zawsze była niepodległa czy 
Paderewski – ojciec niepodległości7. Kontynuację tych zagadnień 
możemy dostrzec w magazynie „Kalejdoskop” – dodatku do 
weekendowego wydania „Dziennika Związkowego”8. Również 
miesięcznik „Naród Polski” („The Polish Nation”) włączył się 
w obchody jubileuszu. Pismo to wychodzące od 1887 roku jest 
organem Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ame-
ryce. W listopadowym numerze 2018 roku znalazł się obszerny 
artykuł poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości9.

Inny charakter ma publikacja Polish & Slavic Federal Credit 
Union na 2018 roku. Zaprezentowano wybitne postacie, które 

4 Wskazano Feliksa Rembiałkowskiego, Władysława Świerczyńskiego, An-
drzeja Janczaka, Zygmunta Golińskiego, Jadwigę Laskowską, Marię Chojnow-
ski. 

5 „Dziennik Związkowy” z 9–11 listopada 2018, s. 8.
6 Dominik Pacyga urodzony w Chicago w 1949 roku (imigrant w trzecim 

pokoleniu). Tamże ukończył studia doktoranckie w 1981 roku na Uniwersyte-
cie Illinois. Został następnie profesorem historii w Columbia College w Chi-
cago. Od 2017 roku na emeryturze. Jest autorem i współautorem książek na 
temat historii Chicago i Polonii. Wskazać można między innymi. Polish Immi-
grants and Industrial Chicago. Columbus 1991. Książkę wydano także w 2003 
roku z adresem wydawniczym Chicago, London; Slaughterhouse: Chicago’s 
Union Stock Yard and the World it Made. Chicago, London 2015; Chicago: 
A Biography. Chicago, London 2009. Laureat wielu nagród między innymi 
Oskara Haleckiego i Mieczysława Haimana (przyznawanej przez Polish Ame-
rican Association) czy Catholic Book Award. W okresie 2013–2014 przebywał 
z wykładami na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Studiów 
Amerykańskich i Polskiej Diaspory). Zob. http://dziennikzwiazkowy.com/chi-
cagodlaniepodleglej/5412683/ [dostęp: 1.03.2019].

7 „Dziennik Związkowy” z 9–11.11.2008, s. 8–10. Zob. również „Dziennik 
Związkowy” z 16–18.11.2018.

8 Gazetę na listopad 2018 roku opatrzono tytułem: Polska Odrodzona 
1918–2018. Zob. „Kalejdoskop” 2018, nr 45, s. 1–15.

9 Zob. „Naród Polski” November 2018 – listopad 2018, nr 11, s. 1–5, 21–23.
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przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Każdy 
miesiąc kalendarza poświęcono innej osobie, podając krótki 
życiorys oraz fragment wypowiedzi. Almanach o wymiarach 
27 × 30 cm zawiera liczne kolorowe fotografie. Pochodzą one 
z Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego 
oraz Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Kalendarz zatytułowano: 
Twórcy polskiej niepodległości (Fathers of Polish Independence) 
1918–2018. Na okładce wskazano czterech wybitnych polityków: 
Ignacego Paderewskiego, Thomasa Woodrow Wilsona, Romana 
Dmowskiego oraz Józefa Piłsudskiego.

W styczniu zaprezentowano osobę kompozytora – Ignacego 
Jana Paderewskiego. Postać tę ukazano na tle obrazu Leona 
Prauzińskiego Szturm na Prezydium Policji. Przytoczono również 
słowa „króla pianistów”: „Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć 
będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas 
i dla całej ludzkości”10.

Na fotografii z lutego odnajdujemy Romana Dmowskiego 
i prezydenta Francji Raymonda Poincarégo dokonujących prze-
glądu Armii Polskiej we Francji. Warto zaznaczyć, że Dmowski, 
współzałożyciel Narodowej Demokracji, wraz z Paderewskim 
podpisali traktat wersalski z 1919 roku, formalnie przywracający 
Polskę na mapę Europy.

Otwierając kartę kalendarza na marzec, dostrzegamy sylwetkę 
późniejszego marszałka Polski – Józefa Piłsudskiego. Na tle 
pałacu belwederskiego ujęto jego cytat: „Chcemy Polski niepod-
ległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze 
dla wszystkich”.

W almanachu nie mogło zabraknąć Thomasa Woodrow Wil-
sona – dwudziestego ósmego prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
który pozostawał w przyjacielskich kontaktach z Paderewskim. 
W kwietniowym miesiącu obok fotografii prezydenta przyto-
czono jego znamienną wypowiedź wygłoszoną do Kongresu 
Stanów Zjednoczonych 8 stycznia 1918 roku. W słynnym 
13. punkcie zapisano: „Należy stworzyć niezawisłe państwo 
polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkałe przez 
ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić 
swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość 
polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy 
zagwarantować paktem międzynarodowym”11.

10 Cytat pochodzi ze strony kalendarza na styczeń 2018 roku.
11 Cytat za kartą kalendarza z kwietnia 2018 roku. 
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Miesiąc maj otwiera karta z postacią doktora Teofila Starzyń-
skiego (1878–1952), działacza polonijnego, prezesa Związku 
Szkolnictwa Polskiego w Ameryce. Zajmował się on werbunkiem 
ochotników do Armii Polskiej we Francji.

W almanachu swoje miejsce znaleźli również: Ignacy Daszyń-
ski (1866–1936), generał Józef Haller (1873–1960), Wojciech Kor-
fanty (1873–1939), generał Tadeusz Rozwadowski (1866–1928), 
jak też Wincenty Witos (1874–1945). Wskazane osoby wniosły 
swój udział w dzieło odbudowy Rzeczypospolitej.

Kalendarz zamyka postać Herberta Clarka Hoovera (1874–
1964). Zanim został trzydziestym pierwszym prezydentem Sta-
nów Zjednoczonych (1929–1933) jeszcze przed I wojną światową 
zaprzyjaźnił się z Paderewskim, co zaowocowało współpracą na 
rzecz odrodzenia państwa polskiego. Po zakończeniu działań 
wojennych stanął na czele Amerykańskiej Administracji Po-
mocy, organizując akcje humanitarne dla Polski. Tylko w 1920 
roku objęto pomocą trzysta tysięcy dzieci z najuboższych rodzin. 
Ponownie włączył w dzieło pomocy dla zrujnowanej Polski po 
1945 roku.

Jakże odmienny charakter ma kalendarz „Dziennika Związ-
kowego” na 2019 rok. Na jego stronach prezentuje się Zespół 
Pieśni i Tańca „Wici”, będący chlubą Związku Narodowego 
Polskiego. Choreografem zespołu jest Podhalanka Magdalena 
Solarz12. Zaprezentowano piękne polskie stroje ludowe między 
innymi cieszyńskie, łowickie, opolskie, podhalańskie, sądeckie. 
Całość ujęto na tle wspaniałej architektury Chicago. Proponując 
tańce ludowe, ZNP zaszczepia umiłowanie do polskich tradycji 
regionalnych wśród młodego i najmłodszego pokolenia emigra-
cyjnego.

Również almanach Polish Slavic Federal Credit Union na 2019 
rok zawiera podobną tematykę. Są nią Polskie pejzaże (Land-
scapes of Poland). Autorzy nawiązali do nostalgii za polskimi 
krajobrazami, a czytelnikom zaoferowano wybór polskich 
krajobrazów ozdobionych fragmentami utworów literackich. 
Znalazły się więc fragmenty z Chłopów Władysława Rey-
monta – Zima (styczeń), Wincentego Pola Pieśń o Ziemi naszej 
(luty), Teofila Lenartowicza Na wierzbę (marzec), Antoniego 
Słonimskiego Polska (wrzesień) i innych. Na sierpień wybrano 

12 Na temat zespołu „Wici” zob. W.A. Wierzewski: Polskie Chicago. Lata 
osiemdziesiąte, lata dziewięćdziesiąte. Toruń 2002, s. 421–423; W. Zacha-
rasiewicz: Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej. Warszawa 2005,
s. 299–300.
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fragment utworu Wisławy Szymborskiej Gawęda o miłości ziemi
ojczystej13.

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.

Autorzy omawianego kalendarza sugerują, że żyjemy w cza-
sach nowoczesnej technologii, gdy telefon komórkowy i Internet 
ułatwiają kontakt z Ojczyzną, a komputer i smartfon umożli-
wiają zobaczenie polskich krajobrazów. Nostalgia wszak pozo-
staje, albowiem zobaczyć wszystko na ekranie, a doświadczyć 
w naturze – to nie to samo.

Krótki przegląd kalendarzy polonijnych z okresu 2018–2019 
uświadamia nam stałe kultywowanie wartości patriotycznych 
przez organizacje i instytucje polonijne. Do tego celu wykorzy-
stuje się rocznice historyczne, prezentacje postaci historycznych, 
sztukę czy literaturę polską. Dzięki wydawnictwom polonijnym 
młode pokolenie Amerykanów polskiego pochodzenia uczestni-
czy w lekcjach patriotyzmu, mając powody do dumy z historii 
swoich przodków.14
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Jeszcze o składni stylistycznej
w kontekście 

nowych paradygmatów lingwistyki

Poniższe uwagi wpisują się w ponawianą co pewien czas ogól-
noteoretyczną dyskusję nad kondycją i perspektywami współ-
czesnego językoznawstwa1, które w różnych kierunkach rozszerza 
obszar swych dociekań, zainteresowane między innymi szeroko 
rozumianą pragmatyką komunikacji i zmianami na językowej 
mapie stylowo-gatunkowej. Ów „zwrot pragma-stylistyczny”, 
skutkujący wielością propozycji teoretycznych i rozmaitością 
ujęć empirycznych, dokonał się pod naciskiem wielokierunko-
wych przeobrażeń w polisystemie kultury, które na wiele spo-
sobów odciskają swe piętno na języku i stylu dyskursów w całej 
przestrzeni komunikacyjnej, dziś poddanej prymatowi kultury 
popularnej i nowym technologiom massmedialnym. Rodziło to 
konieczność zmierzenia się z nowymi zjawiskami w dyskursach 
publicznych, między innymi z ekspansją potoczności, ekspery-
mentami w literaturze, nowymi gatunkami transgresywnymi, 
także przesunięciami na linii pisane > mówione; oficjalne > 

1 W Polsce szczególnie żywą na przełomie XX i XXI wieku. Zob. na przy-
kład S. Gajda: Językoznawstwo na rozdrożu. W: Nowe czasy, nowe języki, stare 
i nowe problemy. Red. E. Jędrzejko. Katowice 1998, s. 11–19; A. Duszak: Do-
kąd zmierza tzw. lingwistyka tekstu?. W: „Poznańskie Spotkania Językoznaw-
cze”. T. 9. Red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski. Poznań 2002, s. 29–37; Metodo-
logie językoznawstwa. Red. P. Stelmaszczyk. Łódź 2006; Teoria i metodologia 
współczesnych nauk o języku. Red. A. Kiklewicz, J. Dębowski. Olsztyn 2008.
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potoczne i tym podobne. W poszukiwaniu sposobów uatrakcyj-
nienia przekazu mówiący/piszący stosują różne strategie i środki 
językowe, także z poziomu składni2.

Zmieniały się więc też sposoby myślenia o języku i stylu, 
w tym o składni jako obiekcie badań3. W efekcie sam termin 
„składnia” bez dodatkowych specyfikacji jest dziś wieloznaczny4, 
między innymi ze względu na wielość możliwych odniesień, te-
oretycznych modeli opisu, kryteriów wyróżniania jej jednostek, 
kategorii i reguł, także na poziomie „składania” ich w spójną, 
ponadzdaniową całość komunikatywną – wypowiedź, tekst, dys-
kurs. Wśród wielu problemów podnoszono też problem tekstowo- 
-stylistycznej akomodacji składni jako jednego z wyznaczników 
stylu i przemian kulturowo-komunikacyjnych5.

W tym kontekście umieściłam poniższe uwagi, z oczywistych 
powodów niepretendujące do formułowania gotowych rozwiązań. 
Chciałabym jedynie zwrócić uwagę na potrzebę (i możliwości) 
powrotu do idei konstruowania składni stylistycznej, postulowa-
nej przed laty przez Zenona Klemensiewicza, który zainicjował 
prace poświęcone stylistyczno-składniowej analizie tekstów róż-

2 Pisano o tym wiele. Zob. choćby prace tu przywoływane; szerzej na ten 
temat pisałam między innymi w: E. Jędrzejko: Składnia – style – teksty. Skła-
dniowe aspekty przemian i zróżnicowania polszczyzny XX wieku. Katowice 
2005 ( gdzie obszerna literatura); Eadem: Między gramatyką i stylistyką. Gry 
składniowe w polskiej prozie 2. poł. XX wieku. W: Gramatyka tekst. T. 4. Red. 
H. Fontański, J. Lubocha-Kruglik. Katowice 2014, s. 76–97; E. Jędrzejko: 
Zmiany paradygmatów lingwistycznych a sposoby myślenia o składni: w stronę 
nowych wyzwań. W: Gramatyka i tekst. T. 6. Red. H. Fontański, J. Lubocha-
Kruglik. Katowice 2016, s. 47–56, do których nawiązuję w niniejszym szkicu).

3 Problemy składni dominowały w badaniach lingwistyki autonomicznej, 
rozważane w ramach różnych modeli gramatyk (transformacyjno-genera-
tywne, formalne, semantyczne, funkcjonalne, gramatyki przypadka, model 
Sens<>Tekst). Ale też od początku dopełniały je idee pragmastylistyczne i teks-
tologiczne (między innymi teoria zdania jako struktury tematyczno-rematycz-
nej czy teorie aktów mowy), które skupiały się na komunikacyjnych aspektach 
zdania/wypowiedzenia, wykraczając poza granice składni gramatycznej. 

4 Widać to już w opozycjach terminologicznych: „składnia języka” langue/
systemowa/ gramatyczna, „składnia formalna” vs „składnia semantyczna” vs 
„składnia tekstu” (odmiany, gatunku), „składnia utworu/utworów (wybrane-
go) autora lub epoki”; „składnia mówiona” vs „składnia pisana”, „składnia 
poetycka”, „składnia oficjalna”, „składnia potoczna”, „składnia intelektual-
na”, „składnia emocjonalna”, „składnia sprawozdawcza”, „składnia perswa-
zyjna”, „składnia dyrektywna” i tym podobne.

5 Większość prac analizujących składnię tekstów różnych odmian powsta-
ło w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku; niektóre 
przywołuję dalej. 
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nych odmian, rozwijane potem między innymi przez Teresę Sku-
balankę i Aleksandra Wilkonia6. To niewątpliwie trudne zadanie 
jawi się bowiem jako jedno z „nowych wyzwań”, stojących przed 
stylistyką i tekstologią. Pełny opis tekstu/dyskursu wymaga wszak 
uwzględnienia stylo- i tekstotwórczej roli składni, zintegrowanej 
z jego innymi aspektami (semantycznymi, pragma-komunika-
cyjnymi, genologicznymi, dyskursywno-kontekstowymi i tym 
podobnymi) Jak pisze Aleksander Kiklewicz, „w aspekcie parole 
forma językowa – i przede wszystkim tak skomplikowana forma, 
jak zdanie – jest synkretyczna, występuje jako nosiciel różnych 
znaczeń i różnych funkcji”7. Istniejące dziś prace, z różnych 
pozycji metodologicznych analizujące teksty różnych odmian 
i gatunków, dają też dobrą podstawę, by wrócić do problematyki 
komunikacyjno-stylistycznego potencjału składni systemowej 
i podjąć próbę porządkującej syntezy oraz dopracowania kon-
cepcji składni stylistycznej jako modelu badawczego. W każdym 
razie syntetyczna, wieloaspektowa charakterystyka funkcjonalna 
poszczególnych modeli i kategorii składniowych, w różny spo-
sób akomodowanych do potrzeb konkretnych tekstów, wzbo-
gacałaby narzędzia lingwostylistycznych analiz, pozwalając na 
intersubiektywnie weryfikowalną ocenę roli składni w strategii 
tworzenia złożonego, wielopoziomowego makroznaku, wielo-
rako zdeterminowanego (semantycznie i funkcjonalnie, illoku-
cyjnie, genologicznie, stylistycznie, kulturowo i tym podobnie). 
Niekwestionowana bowiem pozostaje teza, że składnia – czy to 
traktowana jako abstrakcyjny podsystem langue, czy, jak propo-
nują gramatyki kognitywne, jako „lista” skonwencjonalizowa-
nych struktur-konstrukcji – dostarcza wielu modeli wyrażania 
myśli. Wybór spośród nich jest warunkowany zarówno możli-
wościami języka, jak i potrzebami komunikacji (kto mówi/pisze, 
do/dla kogo, o czym, z jakich pozycji ideowych, w jakim celu, 

6 Idzie o znany szkic Z. Klemensiewicza pod tytułem Problematyka 
składniowej interpretacji stylu z 1951 roku (przedruk w: Z. Klemensiewicz: 
Składnia, stylistyka, pedagogika językowa. Warszawa 1982, s. 433–496); czy
T. Skubalanki z 1991 (Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskie-
go. Lublin 1991), która kończąc rozdział dotyczący składni, pisała wówczas: 
„[…] jedno można stwierdzić na pewno: w dziedzinie polskiej składni styli-
stycznej najbardziej znane są dwa jej bieguny rozwojowe: staropolski, reto-
ryczny, i współczesny, potoczny. Reszta czeka na dokładniejsze opracowania” 
(s. 177). Do tego postulatu nawiązują też prace A. Wilkonia. Zob. zwłaszcza 
A. Wilkoń: Spójność i struktura tekst. Wstęp do lingwistyki tekstu. Kraków 
2002 (o czym piszę dalej). 

7 A. Kiklewicz: Podstawy składni funkcjonalnej…
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w jakiej sytuacji, w jakim nośniku i tak dalej), podlegając tym 
samym czynnikom zewnętrznym, jakie oddziałują na pozostałe 
obszary języka, kultury i stylów komunikacji w zmieniającym 
się świecie. Syntaktyczna organizacja tekstu to wynik wyboru, 
kombinacji i kontekstowej funkcjonalizacji różnych modeli 
wypowiedzeń (podstawowych i derywowanych), które rozmaicie 
profilują treści ze względu na cel/zamysł komunikacyjny, inten-
cje, kompetencje oraz preferencje stylowe nadawców (i odbior-
ców), normy i parametry poszczególnych gatunków i odmian 
mowy w określonych (typowych) sytuacjach dyskursywnych. 
Zarówno więc wybór środków, jak i strategia ich „składania” 
w spójną całość na poziomie dyskursywno-tekstowym (parole) 
podlega różnym „przymusom”, językowym i pozajęzykowym, 
determinowana przyjętymi w danym okresie „kodami komu-
nikacyjnymi”. Ów zewnętrzny, pragma-socjo-kulturowo-kogni-
tywny kontekst od dawna uwzględnia stylistyka (co sygnalizują 
przydawki charakteryzujące jej różne nurty, porównaj stylistyka 
pragmatyczna, funkcjonalna, kognitywna, dyskursywna i tym 
podobne8.

Nawet pobieżny przegląd literatury przedmiotowej pokazuje, 
że stylotwórczy aspekt składni od dawna dostrzegali zarówno 
syntaktolodzy, jak i stylistycy (uwzględniała go już klasyczna re-
toryka). W Polsce już w 1959 roku badania te zainicjował Zenon 
Klemensiewicz; zaproponował też metodę analizy, wykorzystaną 
potem i modyfikowaną rozmaicie przez badaczy tekstów różnych 
odmian9.

8 Zob. Kategorie pragmatyczne w tekście literackim. Red. E. Sławkowa. Cie-
szyn 2000; S. Gajda: Stylistyka funkcjonalna, stylistyka pragmatyczna, styli-
styka kognitywna… W: Style konwersacyjne. Red. B. Witosz. Katowice 2001; 
B. Witosz: Dyskurs i stylistyka. Katowice 2009.

9 Na przykład M. Kniagininowa: Właściwości stylistyczno-składniowe 
wiadomości, komentarza i reportażu. „Zeszyty Prasoznawcze” 1970, nr 2, 
s. 27–40; K. Pisarkowa: Składnia rozmowy telefonicznej. Kraków 1975; B. Wi-
tosz: Cechy strukturalno-składniowe monologu wypowiedzianego. Katowice 
1988; M. Kita: Wypowiedzi przerywane we współczesnym języku mówionym. 
Katowice 1986; S. Mikołajczak: Składnia tekstów naukowych. Poznań 1990; 
A. Starzec: Współczesna polszczyzna popularnonaukowa. Opole1999; S. Gaj-
da: Współczesna polszczyzna naukowa. Opole 1990; M. Ruszkowski: Główne 
tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia między-
wojennego. Kielce 1998; D. Ostaszewska: Składnia tekstu artystycznego jako 
wyznacznik przemian stylowych w XX w. Katowice 2005; Składniowe środ-
ki i typy składni stylistycznej omawiają autorzy podręczników stylistyki: 
H. Kurkowska, S. Skorupka: Stylistyka polska. Warszawa 2003. Zagadnienia 
retoryki poruszane są w: J. Ziomek: Retoryka opisowa. Wrocław1990.
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Istotnym krokiem na drodze wiązania składni systemo-
wej z problematyką tekstu i stylu były prace szkoły praskiej, 
zwłaszcza teoria aktualnego rozczłonkowania zdania/składnia 
tematyczno-rematyczna (Vilém Mathesius, František Daneš, Petr 
Sgall i inni). Na gruncie polskim testowali ją między innymi Sta-
nisław Gajda (1982) i Dorota Szumska (1990), pokazując różne 
konfiguracje modelu T-R w tekście i ich funkcje stylo- i teksto-
twórcze (spójność, progresję, akcentowanie i/lub wygaszanie linii 
tematycznych i tym podobne)10.

Kolejne inspiracje płynęły ze strony pragmalingwistyki (teoria 
aktów mowy, teorie implikatur i tak dalej) i szeroko dziś rozu-
mianej tekstologii, w początkach inspirowanej również przez 
składnię i semantykę generatywną (porównaj próby tworzenia 
gramatyk tekstu, poetyk generatywnych czy generatywnych mo-
deli makroderywacji, między innymi klasyczne już prace Władi-
mira Proppa, Teuna van Dijka, Roberta-Alaina de Baugrande’a, 
Wolfganga Ulricha Dresslera, Michaela Hallidaya; także propo-
zycje rosyjskich badaczy, między innymi Olgi Moskalskej czy 
Galiny Zołotovej). Bujny rozwój interdyscyplinarnych badań 
nad komunikacją okazał się inspirujący dla kolejnych lingwi-
stycznych teorii tekstu/dyskursu11 czy dla tak zwanych gramatyk 
komunikacyjnych (na przykład propozycje Aleksego Awdiejewa 
i Grażyny Habrajskiej12). Korzystano z nich rozmaicie także 
w diachronicznie zorientowanych badaniach nad stałością/
zmiennością gatunków mowy/tekstu13.

Nie trzeba dodawać, że polska stylistyka od lat rozmaicie 
adaptuje wszystkie te teoretyczne „nowinki”. Nadal jednak 
odczuwa się brak nowoczesnego, sprawnego narzędzia analizy 
składniowej, które – uwzględniając nowsze nurty, ich propozycje 

10 Zob. S. Gajda: Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. 
Opole 1982; D. Szumska: Bez rematu. Metodologia opisu organizacji tematycz-
nej tekstu w ujęciu konfrontatywnym. Kraków 1996; teorię aktów mowy wyko-
rzystała K. Skowronek w badaniu struktury tekstów reklamowych – zob. Re-
klama. Studium pragmalingwistyczne. Kraków 1993. Koncepcje O. Moskalskiej 
wykorzystałam w swej pracy Nominalizacje w języku i w tekstach. Katowice 
1993.

11 Zob. E. Miczka: Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w inter-
pretacji dyskursu. Katowice 2002.

12 Zob. A. Awdiejew, G. Habrajska: Wprowadzenie do gramatyki komunika-
cyjnej. Łask 2004.

13 Zob. wielotomową edycję pod tytułem Gatunki mowy i ich ewolucja. 
Red. D. Ostaszewska i jej współpr.; Style konwersacyjne. Red. B. Witosz. Ka-
towice 2006. 



Ewa Jędrzejko460

i ustalenia – pozwalałoby w pełni ukazać rolę składni w charak-
terystyce i przemianach stylu różnych odmian czy gatunków, 
zwłaszcza w dłuższym okresie czy w perspektywie porównaw-
czej. Dziś można wprawdzie polemizować z opinią Stanisława 
Gajdy, który u progu nowego millenium (2001) pisał:

Wydawałoby się, że rozwój nauk o języku od zainteresowania 
abstrakcyjnym systemem (strukturalizm) do komunikowania 
się ludzi z pomocą tekstów w określonych warunkach konteks-
towych powinien służyć rozwojowi stylistyki, że mogłaby ona 
spełniać rolę integracyjną w stosunku do sfragmentaryzowanej, 
„rozkawałkowanej” wiedzy o języku. Tak się jednak nie dzieje. 
Trzeba wyraźnie stwierdzić, że nie istnieje ogólnie akceptowana 
koncepcja stylistyki[…]14.

Wszak w tym samym roku Bożena Witosz pisała:

Stylistyka wykracza dziś zdecydowanie poza obszar tradycyjnie 
jej wyznaczany – z obrzeży lingwistyki i językoznawstwa prze-
mieszcza się w kierunku centrum współczesnego językoznaw-
stwa […] jako gałąź interdysyplinarna i integralna, łącząca wiele 
subdyscyplin współczesnej lingwistyki […]15.

Istotnie, stylistyka znacznie rozbudowała swoje instrumen-
tarium, wchłaniając różne idee (strukturalne, generatywne, 
kognitywno-kulturowe, pragmatyczne, socjolingwistyczne, teks-
tologiczne, teoriodyskursywne). Nadal jednak aktualny pozostaje 
postulat konstruowania gramatyki stylistycznej, a w jej obrębie 
– stylistycznie zorientowanej i funkcjonalnie zinterpretowanej 
składni. Niekwestionowane bowiem dokonania syntaktologii 
w odniesieniu do potencjału langue nie przełożyły się na wy-
pracowanie spójnej koncepcji składni stylistycznej. Teoretyczne 
modele składni systemowej, ewoluujące w różnych kierunkach, 
także składnia w ujęciu gramatyk kognitywnych czy tak zwanych 
gramatyk komunikacyjnych, sprawdzają się w opisach zdania 
jako podstawowego budulca tekstu, ale z trudem (lub wcale nie) 
dają się stosować do opisu składniowej aranżacji złożonych ma-
kroznaków, reprezentujących różne gatunki parole. Szczególnie 
bezradne są te modele wtedy, gdy próbuje się uchwycić zmiany 

14 S. Gajda: Stylistyka funkcjonalna, stylistyka pragmatyczna, stylistyka 
kognitywna…, W: Stylistyka a pragmatyka. Red. B. Witosz. Katowice 2001, 
s. 15–22. 

15 B. Witosz: Dyskurs…, s. 8.
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składniowych strategii tekstotwórczych w dłuższym okresie, czy 
porównać pod tym względem teksty danej odmiany w różnych 
okresach i językach16. 

Także koncepcje tekstologiczne (T. van Dijka, M. Hallidaya, 
Jánosa S. Petofiego i innych), w różnym zakresie wykorzysty-
wane i w polskich badaniach stylistycznych, choć ważne dla 
poznania złożonych czynników determinujących strukturę 
tekstów wielorako zdeterminowanych (kontekstowo, sytua-
cyjnie, kognitywnie, etnokulturowo i tak dalej), niezupełnie 
nadają się do analizy składniowych strategii, zwłaszcza 
w ujęciu diachroniczno-porównawczym. Nadal więc badacz 
stawiający pytania o stylistyczny wymiar składni jako waż-
nego (choć nie jedynego) wskaźnika przeobrażeń stylowoko-
munikacyjnych ma do dyspozycji jedynie metodę, jaką przed 
półwieczem wskazał Zenon Klemensiewicz (modyfikowaną 
przez późniejszych badaczy). Wszelako forma wypowiedzeń 
tekstowych (ich gramatyczne typy, długość, struktura we-
wnętrzna i tym podobne) to tylko jeden element składniowej 
charakterystyki stylu. Składnia stylistyczna powinna więc 
zinterpretować komunikacyjną/pragmatyczną i stylotwórczą 
wartość poszczególnych modeli systemowych (podstawowych 
i derywowanych), uwzględniając akcentowaną dziś orientację 
na rozmaite pragmatyczne i kulturowe uwarunkowania dys-
kursów oparta na założonej siatce zinterpretowanych kategorii 
systemowych (zdanie i jego warianty – rozwinięte i zreduko-
wane, modalizowane, nominalizowane, pasywne i tak dalej, 
rozmaicie adaptowane do potrzeb konkretnego typu tekstu). 
Byłaby wtedy dopełnieniem teoretycznych modeli składni sy-
stemowej17, pozwalając na pełniejszą charakterystykę tekstów 
poszczególnych odmian czy gatunków oraz porównywanie 
strategii tekstotwórczych w różnych okresach i/lub w różnych 
krajach/kulturach.

16 O niedostatku takich narzędzi przekonałam się „na własnej skórze”, pró-
bując ukazać stałość/zmienność strategii tekstotwórczych w XX wieku (publi-
cystyka prasowa, kazania, reklama, czaty i blogi) w kontekście pytania o skła-
dniowe wyznaczniki przeobrażenia praktyk komunikacyjnych w tym okresie. 
Zob. E. Jędrzejko: Składnia…

17 Zwykle wskazuje się trzy aspekty/poziomy opisu składniowego: seman-
tyczny (składnia predykatowo-argumentowa), formalny (strukturalizacja 
SP-A) i składnię szyku (aktualne rozczłonkowanie, ST-R). O innych różno-
aspektowych interpretacjach zdania zob. A. Kiklewicz: Podstawy składni 
funkcjonalnej… (zwłaszcza rozdział I).
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Nie ma tu miejsca na rozwinięcie tej problematyki. Spróbuję 
jedynie wskazać kilka kwestii, które zdają się istotne dla myśle-
nia o teoretycznym modelu składni stylistycznej, uwzględniając 
ważniejsze cechy „paradygmatu postrukturalnego”.

1. Ze wskazywanym wielokrotnie przesunięciem punktu cięż-
kości z systemu na tekst i przemiany stylowokomunikacyjne 
wiąże się „ukontekstowienie” składni. Oznacza to, że jej 
potencjał systemowy musi być rozważany w ścisłym związku 
zarówno ze specyfiką tekstu o określonej przynależności 
genologicznej (odmiana, gatunek, typ), jak i z sytuacją 
(„kontekst życiowy” tekstu), w której powstaje i funkcjonuje, 
z jego tematyką, „aktorami”, konwencjami i tak dalej18. 
Kategorie i modele składni już na poziomie langue są w pew-
nym stopniu „nasemantyzowane”, ale ich walor stylistyczny 
ujawnia dopiero sposób ich użycia w tekście, gdzie są rozma-
icie aktualizowane (rozwijane, kondensowane, redukowane, 
przekształcane, dzielone/rozrywane, łączone, zanurzane i tak 
dalej). Sposób składniowego ukształtowania wypowiedzi sam 
w sobie ma wartość stylistyczną, wspomagając środki z in-
nych poziomów. Ale oczywiście o stylu współdecyduje nie 
tylko forma wypowiedzeń, charakter czy proporcje struktur 
(zdaniowych i niezdaniowych i tak dalej), ale też ich miejsce 
w tekście, czynniki delimitacyjne i spójnościowe i tym po-
dobne, determinujące struktury makroskładniowe (tak zwane 
formy podawcze – opis, narracja, komentarz, dialog; także 
członowanie tematyczne, między innymi akapity). Składniowe 
modele „alternatywne” oraz ich układy pozwalają rozmaicie 
organizować treść i podświetlać jej różne aspekty (porównaj 
różnice stylistyczne i komunikacyjne między zdaniem pro-
stym a wielokrotnie złożonym, werbalnym a niewerbalnym, 
urwanym i tym podobne, czy też różnice między modalnością 
oznajmień, pytań i apeli, uwzględniając ich różne illokucje; 
także różnice między predykacją syntetyczną a analityczną/
peryfrastyczną i tym podobne). Jest rzeczą znaną, że syn-
taktyczne derywaty modeli podstawowych i ich kombinacje 
uruchamiają różne dodatkowe sensy, modyfikując treść 
i funkcje wypowiedzi. Składnia stylistyczna powinna więc 

18 Postulat równoczesnego uwzględniania wielu wymiarów języka określa 
się jako „integracjonizm” czy „holizm”. Wymaga to jednak sprawnego, zinte-
growanego instrumentarium badawczego – także, a może szczególnie w sferze 
badań stylistycznych aspektów składni w tekście.
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zdać sprawę z ich komunikacyjnego potencjału w różnych 
kontekstach.

Interesujący trop wskazuje tu Aleksander Wilkoń19, który 
proponuje funkcjonalno-komunikacyjną typologię zdań teks-
towych, wyróżniając na przykład zdania narracyjne, opisowe, 
komentująco-dywagacyjne, narracyjno-komentujące, ekspre-
sywne, woluntarne, metatekstowe. Wyróżnia też zdania bez 
ukrytych intencji oraz komunikujące nie wprost (z określoną 
illokucją, paraboliczne, zaszyfrowane); również zdania obcią-
żone funkcjonalnie („główne” – jako nośniki tematyczne vs 
pomocnicze, rozwijające treść; a także zdania uogólniające 
(integrujące informacje) vs wyszczególniające (konkretyzu-
jące) i tym podobne. Propozycja autora ma charakter wstępny, 
wydaje się jednak warta rozważenia z perspektywy koncepcji 
(przyszłej) składni stylistycznej.

2. Postulat rezygnacji z ostrych demarkacji (system; tekst; seman-
tyka: gramatyka: pragmatyka; synchronia; diachronia i tak 
dalej) na rzecz płynnych „przejść” dla gramatyki stylistycznej 
oznacza powiązanie kategorii składni systemowej i składni 
retorycznej, a także ich wiązanie z kategoriami gramatyki 
tekstu. Trzeba też uwzględnić parametr czasu jako czynnik 
determinujący zarówno reguły systemowe, jak i normy oraz 
konwencje stylistyczne w danym okresie20. Przeszłość języka – 
kształtowane przez wieki kategorie składni gramatycznej oraz 
konwencje i wzorce stylowo-gatunkowe – współdeterminuje 
też współczesne style mówienia, sposób budowania (i od-
bioru) tekstów, także ich ocenę w terminach poprawności, 
stylu czy fortunności komunikacyjnej.

3. Z postulatem ujmowania zjawisk w terminach płynnego 
continuum wiąże się też zainteresowanie faktami o niejasnej 
przynależności kategorialnej czy typologicznej. W stylistycz-
nej refleksji teoretycznej i w analizach dyskursów przejawia 
się to między innymi w ujmowaniu zjawisk języka i samych 
tekstów w terminach kategorii otwartych, prototypowych, 
gradacyjnych czy skalarnych. Jest to istotna zmiana, ważna 
dla myślenia o kategoriach składni w ich tekstowych realiza-

19 Zob. A. Wilkoń: Spójność…, s. 22–24. 
20 Zob. A. Wierzbicka: System składniowo-stylistyczny prozy polskiego rene-

sansu. Warszawa 1966; B. Wyderka: Cechy składniowo-stylistyczne siedemna-
stowiecznej prozy publicystycznej. Piśmiennictwo śląskie na tle ogólnopolskim. 
Opole 1999.
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cjach21. Zasada pokrewieństwa rodzinnego jest tu szczególnie 
atrakcyjna, także dla typologii gatunków, rozumianych jako 
abstrakcyjne wzorce, wyznaczające pole różnych tekstowych 
reprezentacji, mniej lub bardziej prototypowych. W tym 
ujęciu kategorie mają charakter nieostry, mają swoje centra 
i peryferia, na których mieszczą się różne formy „zmącone”, 
o niejasnej przynależności, interpretowane w terminach 
wariantów, modyfikacji, transgresji i tym podobnych. W ter-
minach kategorii gradacyjnych można też ujmować rozmaite 
tekstowe reprezentacje kategorii zdania (pełne lub zreduko-
wane, urwane, werbalne i niewerbalne, różnie modalizowane, 
metatekstowe i tym podobne). Składnia stylistyczna powinna 
wypracować taką siatkę typów realizacyjnych oraz ich typo-
wych funkcji tekstowych.

4. Podkreślane w nurtach poststrukturalnych związki języka 
z kulturą ze społeczeństwem (czego zresztą strukturalizm 
nie negował) także inspirują sposób badań stylistycznych 
– porównaj stylistykę etno- i interkulturową, genderową, 
interakcyjną i tak dalej. Dla idei gramatyki stylistycznej 
oznacza to, że składnia to nie tyle (i nie tylko) „urządzenie 
do generowania” zdań (według gramatycznych reguł selekcji 
i subkategoryzacji) oraz ich „nizania” w większe wypowiedzi, 
ale przede wszystkim sfera dynamicznie zmiennych wyborów 
formy i sposobu mówienia „o tym samym nie tak samo” 
– między innymi ze względu na typ nadawcy i jego cechy 
socjolingwistyczne (wiek, płeć, przynależność do określonego 
kręgu kulturowego, wyznawaną ideologię i tym podobne)22. 

21 Jak wiadomo, kwalifikacja jednostek budowy tekstów w konkretnym ak-
cie komunikacji czasem nastręcza trudności ze względu na rozmaitość reali-
zacji modeli podstawowych, nieoczywistość sygnałów samodzielności, pewną 
swobodę łączenia i członowania zdań modelowych – kwestie dobrze znane 
badaczom składni tekstu, zwłaszcza mówionego, lub imitującego bezpośredni 
kontakt z odbiorcą, nie mówiąc o poezji, wieloznaczności sygnałów delimita-
cji czy wewnętrznych stosunków syntaktycznych w przypadku kondensatów 
i tym podobnych (zwłaszcza w poezji czy w prozie tzw. eksperymentalnej). 
To każe z dużą ostrożnością podchodzić do metod statystycznych w opisie 
składni tekstów, choć nadal jest to uprawniony i często stosowany sposób ich 
charakterystyki stylistycznoskładniowej.

22 Zob. między innymi E. Sławkowa: Stylistyka feministyczna. Zarys prob-
lematyki badawczej. W: Nowe czasy, nowe języki, (nowe i stare) problemy. Red. 
E. Jędrzejko. Katowice 1998, s. 210–217 czy E. Sławkowa: Style konwersa-
cyjne w perspektywie komunikacji międzykulturowej. W: Style konwersacyjne…,
s. 69–79. Warto też przyjrzeć się składni z perspektywy pokoleniowej (między 
innymi dyskursy młodzieżowe w Internecie).
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Trzeba zgodzić się z opinią, że „funkcja stylistyczna (metako-
munikacyjna) wskazuje, że w formie, strukturze i znaczeniu 
struktur językowych znajdują wyraz rozmaite typy zacho-
wania komunikacyjnego, a także szerokie spektrum grup 
społecznych […] Zdanie posiada znaczenie tej funkcji, jeśli 
jest nacechowane pod względem zewnętrznych okoliczności 
komunikacyjnych […]”23.

Forma wypowiedzi tekstowych może mieć swoiste piętno 
socjo- czy etnostylowe, różne ze względu na wzorce dyskur-
sywne w danej wspólnocie komunikatywnej oraz okoliczno-
ści interakcji, w której tekst powstaje i funkcjonuje. Użyte 
struktury syntaktyczne i sposób ich tekstowej adaptacji, 
zapewniające interpretowalność komunikatu, to efekt indy-
widualnych wyborów, ale też określonych wzorów komu-
nikacyjnych ze względu na cały kontekst socjokulturowy, 
kompetencje uczestników, relacje nadawczo-odbiorcze i tym 
podobne. Składniowe strategie są podporządkowane tym 
wszystkim czynnikom; zanurzone w kulturze – naznaczają 
tekst i kreowany w nim obraz świata (obiektów i zjawisk 
w pewien sposób konceptualizowanych i aksjologizowanych) 
swoistym piętnem czasu. Analiza wszystkich aspektów skła-
dniowych strategii tekstotwórczych może być wtedy także 
jednym z sygnałów kondycji kultury, języka i społeczeństwa 
danego czasu.

Oczywiście, nie wszystkie te czynniki są sygnalizowane 
w planie składniowym, ale konieczność ich uwzględnienia 
w stylistycznej analizie tekstu wymusza wyjście poza granice 
składni systemowej.

5. Instrumentarium postrukturalnej semantyki i tekstologii 
wzbogaciła też kognitywna teoria metafory i metaforycznych 
schematów pojęciowych. Metafora, uznana za ważny mecha-
nizm konceptualizacji doświadczeń poznawczych i pewien 
sposób obrazowego kodowania informacji, była wyłączona 
z obszaru badań składniowych (zwłaszcza w generatywizmie) 
– zawsze natomiast była istotna dla stylistyki. Stylistyczna 
rola zdań metaforycznych nie wymaga dowodzenia – znaj-
dziemy je we wszystkich sferach komunikacji, nie tylko 
artystycznej. Zdania metaforyczne wzmacniają różne funkcje 
tekstu, przy tym poszczególne odmiany dyskursów różnią się 
zarówno stopniem, jak i zakresem oraz rodzajem metaforyki. 

23 A. Kiklewicz: Podstawy składni funkcjonalnej. 2004, s. 251.
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Wykorzystują bowiem rozmaite schematy, które mają oparcie 
w utrwalonych skryptach językowo-kulturowych. Składnia 
stylistyczna musi więc także je uwzględniać jako specjalny 
typ realizacji struktur treści.

Nie sposób w krótkim artykule wskazać wszystkich źródeł 
inspiracji współczesnej stylistyki (i nie taki był jego cel). Warto 
też podkreślić, że „nowe” spojrzenie na zakres, cel i przedmiot 
badań lingwostylistycznych nie oznacza odrzucenia ustaleń 
wcześniejszych ani sprawdzonych narzędzi. Skłania jednak do 
ich rewizji i optymalizacji, co oznacza też powroty do proble-
mów i postulatów sygnalizowanych już wcześniej. Dotyczy to 
także składni stylistycznej i jej instrumentarium. Postrukturalne 
nurty, zorientowane na badanie sposobów użycia języka w całej 
przestrzeni dyskursywnej, niewątpliwie je wzbogaciły, nie zawsze 
jednak dają się zastosować w opisie składniowych strategii teks-
totwórczych. Interdyscyplinarne modele discours analysis pró-
bują jednak wiązać modele wypowiedzenia z czynnikami natury 
pragmatycznej, społecznej, psychologicznej, kulturowej. Z jednej 
strony odwołują się do socjokulturowych badań relacji między 
społecznym doświadczeniem a strukturą języka i formami dys-
kursu (na przykład Teun A. Goffman, Achard, wcześniej Labov), 
z drugiej – do psycholingwistycznych koncepcji struktur wiedzy 
i operacji poznawczych oraz ich reprezentacji w umyśle (między 
innymi Teun van Dijk, Walter Kintsch, George Lakoff, Mark 
Johnson, Marvin Minsky). Korzystają z nich też także prace nad 
sztuczną inteligencją (na przykład Roger Schank, Robert Abel-
son, których zdaniem składnia – oprócz leksykonu – to główny 
element programowania komunikacji człowiek – maszyna).

Dla przyszłej składni stylistycznej inspirujący – choć nie wolny 
od kwestii dyskusyjnych – może być też kompleksowy projekt 
zintegrowanej składni funkcjonalnej Aleksandra Kiklewicza24. 
Jak pisze autor, zaproponowany przezeń model 

pozwala na tworzenie zasadniczo nowej generacji lingwistyczne-
go opisu zdania. Novum tego opisu polega m.in. na tym, że łączy 
on właściwości, które w poprzednich teoriach składni traktowa-
no jako wzajemnie się wykluczające […]25.

– uwzględnia bowiem różne aspekty (semantyczne, pragmatyczne, 
psychologiczne i tak dalej) w powiązaniu z formą; uwzględnia 

24 Zob. A. Kiklewicz: Podstawy składni funkcjonalnej…
25 Ibidem, s. 272.
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też efekty prototypowe i dyfuzyjne, także metaforyczne modele 
konceptualizacji – a równocześnie wykorzystuje dotychczasowy 
dorobek syntaktologiczny. 

Jak więc widać, pojęcie składni zyskuje dziś szerszy wymiar. 
Obejmuje nie tylko gramatyczne reguły budowy „zdań lingwi-
stycznych”, ale też czynniki pragma-komunikacyjne, determinu-
jące wybory i strategie „składania” zdań/wypowiedzeń w złożony 
tekst/dyskurs. Takie holistyczne rozumienie składni stylistycznej 
pozwoliłoby usystematyzować opis i ukazać pełniejszy obraz 
wykorzystania potencjału składni langue w różnych obszarach 
komunikacji. Wymodelowanie takiego opisu jest trudne z wielu 
powodów, niemniej jednak dziś staje się oczywiste, że tradycyjny 
sposób stylistyczno-składniowej charakterystyki tekstów, choć 
nadal ważny, jest już niewystarczający. Spojrzenie bowiem na 
tekst/dyskurs z poststrukturalnej perspektywy każe uwzględniać 
wielość i złożoność czynników determinujących wybory. To 
zaś uświadamia potrzebę optymalizacji narzędzi opisu styli-
stycznych walorów składni. Oczywiście, o stylu decyduje wiele 
czynników z różnych poziomów tekstu, ale to składnia, oferując 
różne sposoby strukturowania i aranżacji treści, zdaje się mieć 
tu rolę szczególną. Wypracowanie teoretycznego modelu składni 
stylistycznej, który uwzględniałby owe czynniki, wydaje się tedy 
jednym z wyzwań stojących przed lingwistyką tekstu/dyskursu 
XXI wieku. 
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Autorstwo i plagiatorstwo
Przegląd publikowanych zbiorów zasad 

dla pracownika nauki:
od kodeksu dobrych obyczajów 

do kodeksu etyki

Opracowania w formie kodeksu oraz zbiorów dobrych prak-
tyk skierowane do autorów tekstów naukowych oraz do ludzi 
nauki mają w Polsce powojennej swoją historię. Artykuł zbiera 
informacje o tym rodzaju źródeł w okresie blisko pięćdziesięciu 
ostatnich lat. Zawiera przegląd ich treści pod kątem autorstwa 
i plagiatorstwa.

Jako jedna z pierwszych ukazała się publikacja pod tytułem 
Wskazówki dotyczące opracowywania artykułów naukowych 
przeznaczonych do opublikowania. Rozszerzony Kodeks Dobrych 
Obyczajów w publikacjach naukowych wydana w 1969 roku 
w serii Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej 
i Ekonomicznej: Informacje. Wskazówki. Wytyczne1. Rok wyda-
nia 1972 nosi Rozszerzony kodeks dobrych obyczajów w publika-
cjach naukowych opublikowany przez Wydawnictwo Akademii 
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie2. Wymienione pozycje mają 

1 Wskazówki dotyczące opracowywania artykułów naukowych przeznaczo-
nych do opublikowania. Rozszerzony kodeks dobrych obyczajów w publikacjach 
naukowych. Przekł. z wyd. francuskiego. Warszawa 1969.

2 Rozszerzony kodeks dobrych obyczajów w publikacjach naukowych. Ol-
sztyn [1972].
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związek z dążeniem do usprawnienia informacji naukowej oraz 
z opublikowanym w tym celu w 1962 roku przez UNESCO 
dokumentem pod tytułe Code de bon usage en matière de pub-
lications scientifiques3. W 1984 roku ukazał się jeszcze Kodeks 
dobrych obyczajów w dziedzinie publikacji naukowych4 jako prze-
kład z kolejnej wersji francuskojęzycznej. Z początkiem nowego 
wieku Kodeks dobrych obyczajów w publikacjach naukowych uka-
zał się w periodyku Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem5.
Czytamy tam:

Powinnością autora artykułu jest dokładne wyróżnienie tego, co 
jest w niej jego własnym wkładem, a co zostało wykorzystane 
z prac innych autorów, jak też wskazanie źródeł ewentualnych 
pomyłek i możliwych błędów w osiągniętych wynikach, wreszcie 
doniosłości wniosków6.

W latach siedemdziesiątych XX wieku podjęta została inicja-
tywa opracowania kodeksu etyki pracownika naukowego. Jest 
informacja, że w listopadzie 1973 roku uchwałą Prezydium PAN 
powołany został zespół mający na celu opracowanie projektu ko-
deksu. Nieomal w tym samym czasie podobne prace prowadziła 
Sekcja Nauki Zarządu Głównego ZNP, której projekt w lutym 
1974 roku przekazany został do konsultacji (rektorzy wyższych 
uczelni, rady zakładowe, dyrektorzy placówek PAN, instytutów 
resortowych, grupa uczonych). Następnie oba projekty przeszły 
etap scalający. Powstała tak zwana wersja II (lipiec 1974 roku), 
a następnie wersja III kodeksu, którą przedstawiono po raz pierw-
szy we wrześniu 1974 roku na plenarnym posiedzeniu Zarządu 
Sekcji Nauki ZNP7. O dalszych losach opracowania wzmianko-
wał Adam Łopata zaangażowany w prace tej organizacji8. Jak 

3 Zob. tekst w: „Bulletin de la Société française Minérelogie. Cristallo-
graphie” 1963 vol. 86, s. 106–108 [online] https://www.persee.fr/doc/bul-
mi_0037-9328_1963_num_86_1_8304 [dostęp: 19.03.2019].

4 Kodeks dobrych obyczajów w dziedzinie publikacji naukowych. Warszawa 
1984.

5 Kodeks dobrych obyczajów w publikacjach naukowych. „Sen” 2001, t. 1, 
nr 1, s. 51–54. 

6 Ibidem, s. 52.
7 Zob. S. Waltoś: Projekt kodeksu etyki pracownika nauki. „Życie Szkoły 

Wyższej” 1975, nr 1, s. 37–38.
8 Adam Łopata był prezesem Rady Zakładowej ZNP na AGH (1976–1980), 

prezesem Zarządu Głównego ZNP Nauka (1980–1981), przewodniczącym 
Rady Głównej ZNP (1980–1981).
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mówił w udzielonym wywiadzie, „w roku 1978 powstał, po 4 
latach pracy zespołu pod kierownictwem Jerzego Niewodniczań-
skiego, Kodeks etyki pracownika naukowego […]”9. Powinno się 
dodać, że w monografii Marcina Migacza wymienione zostało 
nazwisko Stanisława Waltosia jako przewodniczącego zespołu 
opracowującego kodeks etyki pracownika naukowego, a Jerzego 
Niewodniczańskiego – jako współautora10. Opisana inicjatywa 
uporządkowania i spisania zespołu zasad dla pracownika nauki 
zakończyła się niepowodzeniem11. Profesor Niewodniczański, 
wspominając swój udział w pracy nad kodeksem, napisał między 
innymi: „Niestety, po zmianach w Polsce ten dokument został 
całkowicie zapomniany […]”12.

W 1979 roku na łamach periodyku ukazującego się w dru-
gim obiegu zamieszczona została publikacja pt. Etyka ludzi 
nauki13. Jej geneza wywodzi się z inspiracji Synodu Archidiecezji 
Krakowskiej. Jak podano, grupa pracowników naukowych i dy-
daktycznych wyższych uczelni utworzyła w roku akademickim 
1975/1976 zespół, który podjął dyskusję nad sytuacją etyczną 
pracowników nauki. W opracowaniu napotykamy uwagę, iż 
opublikowany artykuł to „wynik […] przeprowadzonej w tym 
zespole szczegółowej dyskusji”, którego „nie należy […] trakto-
wać jako jakiegoś kodeksu postępowania”14. Nie mniej nie spo-
sób dokument ten pominąć w niniejszym przeglądzie. Na treść 
publikacji składają się dwie rozbudowane części: Sytuacja ludzi 
nauki w świetle prawdy oraz Człowiek nauki w swoim środowisku. 
Już na wstępie znalazły się następujące słowa:

Środowisko ludzi nauki z racji swego położenia w hierarchii spo-
łecznej i znacznego wciąż jeszcze autorytetu jest dla ogółu oby-
wateli szczególnie widoczne, bacznie przez nich obserwowane 
[…]15.

 9 A. Łopata: ZNP musi się oczyścić – mówi Antoni Łopata, były prezes 
Związku w przeddzień setnej rocznicy jego powstania. Rozm. S.D. Stec-Fus. 
„Dziennik Polski” 2005, nr 301, s. 4.

10 Zob. M. Migacz: Propaganda i jej wrogowie. T. 10: Autonomia nauki 
i korporacje. ZNP – nauka w ostatniej dekadzie PRL. Propaganda w III RP. 
Kraków 2009, s. 305, 309.

11 Zob. Gibiński K.: Przedmowa. W: Dobre obyczaje w nauce – zbiór zasad 
i wytycznych. „Nauka” 1994, nr 1, s. 90.

12 J. Niewodniczański: Wspomnienia. Kraków 2009, s. 222.
13 Etyka ludzi nauki. „Spotkania. Niezależny Tygodnik Młodych Katoli-

ków” 1979, s. 24–35.
14 Ibidem, s. 35.
15 Ibidem, s. 24.
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Zwrócono uwagę na cechy nauki, takie jak jej ciągłość, kryty-
cyzm, potrzeba wymiany myśli. O czerpaniu z dorobku innych 
badaczy traktuje passus:

Żadne poszukiwania prawdy i żadne zbliżenie do prawdy nie jest 
możliwe bez nawiązania dialogu z tymi, którzy poszukiwania ta-
kie prowadzili przed nami i którzy prowadzą je z nami, w tym 
samym czasie, choć może w innym miejscu16.

W zbiorze refleksji poświęconych poszanowaniu autorstwa 
znalazły się takie oto spostrzeżenia:

W relacji: zwierzchnik – podwładny zdarzają się wypadki na-
ruszania własności intelektualnej oraz praw autorskich, co ma 
zwłaszcza miejsce przy ogłaszaniu wyników tzw. wspólnych czy 
zespołowych prac (fikcyjne współautorstwo, firmowanie włas-
nym nazwiskiem, ciągnięcie korzyści materialnych, względy am-
bicjonalno-prestiżowe czy najzwyklejsza ludzka próżność)17.

W 1992 roku na łamach czasopisma „Nauka Polska” ukazał 
się tekst pod tytułem Kodeks etyczny pracownika nauki (zarys)18. 
Opracowanie powstało w środowisku Społecznej Komisji 
Nauki19, która była niejawna, gromadziła pracowników uczelni 
lubelskich (UMCS, KUL, Akademia Medyczna, Akademia Rolni-
cza, Politechnika Lubelska)20. (Warto uzupełnić, że członkowie 
Komisji brali czynny udział we wcześniejszej konferencji po-
święconej problemom etyki zawodowej naukowców pod hasłem 
„Etyka zawodowa ludzi nauki”, która odbyła się w 1985 roku 
na Uniwersytecie Jagiellońskim21). Ułożenie kodeksu etycznego 
zainicjował były rektor Politechniki Lubelskiej Jakub Mames22. 
„Pomysł ten skrystalizował się w latach 1988–1990 i po we- 

16 Ibidem, s. 28.
17 Ibidem, s. 32.
18 J. Mames: Kodeks etyczny pracownika nauki (zarys). „Nauka Polska” 

1992, nr 3, s. 88–97.
19 Zob. Jubileusz 40-lecia działalności Oddziału Polskiej Akademii 

Nauk w Katowicach [online] https://view.officeapps.live.com/op/view.
aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.katowice.pan.pl%2Fimages%2Fstories%2Fzd
j%2FJubileusz%2520PAN.pptx [dostęp: 19.03.2019]. 

20 Zob. J. Bartmiński: Słowo wprowadzające. „Nauka Polska” 1992 nr 3,
s. 87–88.

21 Zob. Etyka zawodowa ludzi nauki. Red. J. Goćkowski, P. Pigoń. Wrocław 
1991.

22 Jakub Mames sprawował funkcję rektora tej uczelni w latach 1981–1982. 
Zob. Jakub Mames [online] http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/o-politechnice/
poczet-rektorow/jakub-mames [dsotęp:19.03.2019].
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wnętrznych recenzjach […] został przez autora zredagowany 
w wersji ostatecznej […] do przedstawienia szerszemu gronu 
czytelników”23. Na zawartość tego Kodeksu… składa się ponad 
pięćdziesiąt punków ujętych w osiem rozdziałów24. W zbiorze 
jego autor umieścił treści dotyczące: 
– przestrzegania „przyjętych w skali międzynarodowej i skon-

kretyzowanych w prawie państwowym przepisów prawa 
autorskiego” (pkt 2.1),

– rzeczowego wskazywania autorstwa (pkt 2.2), 
– niedopuszczalności ogłaszania (m.in.) „niekonkluzywnych 

i nierzetelnych wyników badań” (pkt 2.), 
– nagannego (niedopuszczalnego) mnożenia publikacji („z nie-

wielkim retuszem w stosunku do oryginału i bez powoływania 
się nań”) (pkt 2.7).
W 1992 roku na Uniwersytecie Śląskim odbyło się spotkanie 

poruszające kwestie etyki naukowców, którego pokłosiem oka-
zała się książka Etyka w środowisku akademickim wydana dwa 
lata później25. W tej zbiorowej monografii znalazł się artykuł 
Leona Tyszkiewicza pt. Projekt zbioru zasad etyki środowiska 
akademickiego zawierający Zbiór zasad etyki środowiska akade-
mickiego26. Autor podał, że tekst zbioru stanowi „drugą wersję 
opracowania sporządzonego przez jednego z członków Górno-
śląskiego Międzyuczelnianego Towarzystwa Akademickiego 
»Universitas«, która wcześniej została przedyskutowana w gronie 
działaczy tego Towarzystwa. Na treść Zbioru zasad… złożyły się 
między innymi obowiązki nauczyciela akademickiego w pracy 
dydaktycznej, kształceniu młodej kadry naukowej, w pracy 
badawczej. Pośród zasad obowiązujących badacza wymieniono 
zasady dotyczące poszanowania cudzego autorstwa. Oto one: 
– Reguła dotycząca cytowania: »Korzystając z dorobku innych 

badaczy lub autorów, nauczyciel akademicki rzetelnie to 

23 J. Bartmiński: Słowo wprowadzające…
24 Tytuły rozdziałów: (1) Ogólne zasady etyczne, (2) Etyka pracownika nauki 

jako twórcy, (3) Etyka pracownika nauki jako mistrza, (4) Etyka pracownika na-
uki jako nauczyciela, (5) Etyka pracownika nauki jako opiniodawcy, (6) Etyka 
pracownika nauki jako eksperta, (7) Etyka pracownika nauki jako krzewiciela 
wiedzy, (8) Etyka pracownika nauki jako autorytetu społecznego.

25 Etyka w środowisku akademickim. Materiały sympozjum zorganizowanego 
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przez Górnośląskie Międzyuczelniane 
Towarzystwo Akademickie „Universitas”, 6 czerwca 1992. Red. J. Zieliński,
L. Tyszkiewicz. Warszawa 1994.

26 L. Tyszkiewicz: Projekt zbioru zasad etyki środowiska akademickiego. W: 
Etyka w środowisku akademickim…, s. 105–108.
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ujawnia, podając źródło, z którego czerpie wykorzystywane 
treści«27.

– Reguła dotycząca niedopisywania się do cudzego utworu: 
»Niedopuszczalne jest podawanie przez nauczyciela akade-
mickiego jako swego dorobku efektów pracy studentów lub 
pracowników naukowych od siebie zależnych«28.

– Reguła rzetelnego oznaczenia autorstwa: »W zespołowych pra-
cach badawczych udział każdego z uczestniczących badaczy 
powinien być ujawniony, a jego indywidualny wkład w miarę 
możności ściśle określony. Niedopuszczalne jest podawanie 
jako uczestnika badań osoby, która w nich nie brała udziału«29.
W początku lat dziewięćdziesiątych kwestia etyki środowiska 

naukowego została formalnie włączona w strukturę instytucjo-
nalną Polskiej Akademii Nauk. „Uchwałą Prezydium PAN z 29 
czerwca 1992 r. postanowiono powołać przy Prezydium PAN 
Komitet Etyki w Nauce”30. W niedługim czasie, bo w 1994 
roku, opublikowany został na łamach „Nauki Polskiej” tekst pt. 
Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych31 jako wspólne 
opracowanie Jakuba Mamesa oraz zespołu Komitetu Etyki 
w Nauce32. Następnie z inicjatywy i na mocy decyzji plenum 
Komitetu Etyki w Nauce PAN, podjętej w czerwcu 1996 roku, 
przystąpiono do prac nad nowym wydaniem kodeksu. Został on 
zaprezentowany drukiem w 1999 roku w czasopiśmie „Nauka” 
pt. Dobre obyczaje w nauce33. W 2001 roku opublikowano jako 
dokument samoistny wydawniczo następny zbiór pt. Dobre oby-
czaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych34.

Dokument Dobre obyczaje w nauce w jego trzech kolejnych 
edycjach: 1994, 1999, 2001 zawierał wprowadzenie oraz osiem 
rozdziałów. W każdej z edycji znalazły się zapisy poruszające 

27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 K. Gibiński: Przedmowa. W: Dobre obyczaje w nauce – zbiór zasad i wy-

tycznych. „Nauka” 1994, nr 1, s. 90.
31 Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. „Nauka Polska” 1994, 

nr 1, s. 89–106. Zob. też Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. 
Warszawa 1994; Good Manners in Science. Collection of Rules and Guidelines. 
Warszawa 1995.

32 Zob. K Gibiński: Przedmowa…, s. 90.
33 Dobre obyczaje w nauce. Edycja druga. „Nauka” 1999, nr 2, s. 41–56.
34 Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Wyd. 3. zmienione. 

Warszawa 2001. Zob. też Good Manners in Science. A set of Principles and 
Guidelines. 3 (amend.) ed. Warsaw 2001.



Autorstwo i plagiatorstwo… 475

kwestię poszanowania autorstwa. Punktem wyjścia (Rozdział 1: 
„Zasady ogólne”) było stwierdzenie dotyczące etyki ogól-
noludzkiej, której zasady w sposób szczególny zobowiązują 
pracownika nauki. Wysunięto dwa główne argumenty: czynnik 
świadomościowy („wyższy stopień świadomości” ludzi nauki) 
oraz czynnik pozycji społecznej (ludziom nauki „przypisuje 
się wysoką rangę w społecznej hierarchii”; „postrzega ich jako 
autorytety w życiu społecznym”). Oprócz zasad etyki – napisano 
– pracowników nauki obowiązują zasady dobrych obyczajów 
w nauce. 

Warto dodać, że we wprowadzeniu do Dobrych obyczajów… 
(1994 roku) Kornel Gibiński objaśnił dwa rodzaje zapisów: dy-
rektywy stanowcze, czyli zasady obowiązujące, oraz dyrektywy 
niestanowcze, czyli wytyczne zalecane. W wydaniu drugim 
i trzecim Dobrych obyczajów… część dyrektyw niestanowczych 
zmieniła swój status, niektóre nie wystąpiły. (Przykłady podane 
w niniejszym artykule pochodzą z pierwszej edycji). W rozdziale 2. 
(„Pracownik nauki jako twórca”) już w pierwszym zdaniu 
podano dyrektywę stanowczą, mianowicie: „Pracownik nauki 
uznaje wyniki twórczości naukowej za osobiste dobro twórcy” 
(pkt 2.1). W jej rozwinięciu znalazły się dalsze zasady, poczy-
nając od przypomnienia o obowiązujących przepisach prawa: 
„Pracownik nauki przestrzega przyjętych w skali międzynaro-
dowej i skonkretyzowanych w prawie państwowym przepisów 
prawa autorskiego” (pkt 2.1). Następnie przywołane zostały 
normy w zakresie korzystania z różnych form wiedzy i inspiracji 
naukowej:
– z cudzego dorobku obecnego w obiegu: „Z prac opublikowa-

nych drukiem [można] korzystać pod warunkiem wskazania 
źródła i wyraźnego rozgraniczenia osiągnięć własnych i cu-
dzych” (pkt 2.1),

– z innych cudzych materiałów opublikowanych: „Dosłowne 
zaczerpnięcie fotografii, rysunków, wykresów, tablic oraz 
dłuższych fragmentów tekstu wymaga uprzedniej zgody au-
tora lub wydawcy” (pkt 2.1),

– z innych cudzych materiałów nieopublikowanych: „Materiały 
na prawach rękopisu mogą być wykorzystane wyłącznie za 
pisemną zgodą autora i ze wskazaniem źródła” (pkt. 2.1),

– z innych form cudzego intelektu: „Istotne sugestie lub rady 
wypowiedziane ustnie lub korespondencyjnie są intelektualną 
własnością autora i mogą być wykorzystane pod warunkiem 
wskazania ich pochodzenia” (pkt 2.1). 
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W dokumencie zamieszczono wskazówki dotyczące stopnia 
„intensywności” korzystania z owoców pracy innych osób: 

Zaczerpnięć takich należy unikać, jeżeli nie są one dostatecznie 
umotywowane potrzebami naukowymi. Przytaczanie cytatów 
z cudzych dzieł naukowych jest dopuszczalne tylko w granicach 
wyznaczonych potrzebą dokładnego i zwięzłego poinformowa-
nia o cudzej myśli naukowej.

pkt 2.1

Dobre obyczaje… uwzględniły również wątek autorstwa w sen-
sie unaocznienia wkładu wniesionego w powstanie dzieła nauko-
wego. Jako główną dyrektywę zapisano: „Pracownik nauki dba 
o to, aby uznanie za osiągnięcia naukowe przypadło temu, komu 
uznanie to rzeczywiście się należy” (pkt 2.2). Doprecyzowano 
uprawnienia należne innym osobom biorącym udział w powsta-
niu publikacji: „Tylko rzeczywisty udział twórczy uzasadnia 
wystąpienie w roli autora pracy naukowej. Pomoc redakcyjna lub 
techniczna, powinny być pokwitowane imiennym podziękowa-
niem” (pkt 2.2). W osobnych sformułowaniach podane zostały 
reguły w sprawie „dzielenia się” autorstwem:

Odstąpienie autorstwa pracy naukowej innej osobie, przyjęcie 
odstąpionego autorstwa, a zwłaszcza żądanie odstąpienia au-
torstwa są niedopuszczalne. Zaofiarowanie nieuzasadnionego 
współautorstwa, przyjęcie takiego współautorstwa, a zwłaszcza 
domaganie się takiego współautorstwa – są niedopuszczalne. Tyl-
ko rzeczywisty autor dzieła ma prawo figurować jako taki i pra-
wo to jest niezbywalne.

pkt 2.2 

Należy jeszcze zwrócić uwagę na dyrektywę poświęconą po-
mnażaniu własnej twórczości naukowej: „Pracownik naukowy 
nie mnoży publikacji naukowych wyłącznie w celu ilościowego 
wzbogacenia swego dorobku” (pkt 2.8).

W 1998 roku na łamach czasopisma „Nauka”, w niedługim 
czasie po opublikowaniu pierwszej edycji Dobrych obycza-
jów… zaprezentowano materiał pt. Kodeks dobrego zachowania 
w nauce…, wyciąg z dokumentu niemieckiego środowiska 
naukowego35. Zagadnienia z zakresu poszanowania autorstwa 
porusza następujący fragment: 

35 Kodeks dobrego zachowania w nauce. Wyciąg z zaleceń międzynarodowe-
go komitetu powołanego przez Niemieckie Towarzystwo Badań Naukowych. W:
K. Gibiński: O dobre imię nauki. „Nauka” 1998, nr 1, s. 93–95.
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Szkoły wyższe i instytuty badawcze powinny określić sposób za-
łatwiania skarg na nieuczciwość naukową. […] Winny one […] 
obejmować […] definicje przypadków, które sprzeczne z dobrym 
zachowaniem w nauce mogą być uznane za wykroczenia etycz-
ne, np. wymyślanie lub fałszowanie danych, kopiowanie cudzych 
tekstów lub danych, złamanie zaufania do roli eksperta lub prze-
łożonego […]36.

W 1998 roku powołany został Zespół do Spraw Etyki Badań 
Naukowych, później nazwany Zespołem do spraw Etyki w Nauce. 
Było to tak zwane ciało doradcze i opiniodawcze Ministra Nauki 
i Informatyzacji – Przewodniczącego Komitetu Badań Nauko-
wych. Z tą jednostką łączy się kilka kolejnych opublikowanych 
zbiorów zasad dla pracownika nauki.

Należy przywołać opracowanie pt. Dobra praktyka naukowa. 
Pod tekstem podpisany jest Maciej W. Grabski. W listopadzie 
2000 roku „Dokument otrzymali, z prośbą o opinię, wszyscy 
członkowie Komitetu i jego zespołów”. Został on również 
ogłoszony na stronach KBN37 oraz wydrukowany w czasopiśmie 
„Sprawy Nauki. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych”38. 

Na publikację Dobra praktyka naukowa składają się wstęp 
i trzy części. Problematyka autorstwa objęła kilka kwestii, w tym 
zagadnienie plagiatów: „W społecznym odbiorze szczególną 
uwagę zwracają ujawniane przypadki plagiaryzmu”39 – czytamy. 
Autor pisał, że plagiaryzm jest jednym z przejawów nierzetelno-
ści w nauce, oprócz zmyślania i fałszowania. Według definicji 
podanej w tym dokumencie, plagiaryzm polega na:
– „przywłaszczeniu idei, metod, wyników lub określeń innej 

osoby bez właściwego odniesienia”40,
– nieautoryzowanym wykorzystywaniu informacji uzyskanych 

w trakcie poufnego recenzowania wniosków i rękopisów.
Choć, jak pisał Grabski, plagiaty są stosunkowo łatwe do 

wykrycia, to i w tym aspekcie naukę należy chronić przed 
plagiatorstwem. Poruszył między innymi kwestię „uczciwego 
uznawania należnego udziału współpracowników, konkurentów 
i poprzedników” oraz zagadnienie współautorstwa: 

36 Ibidem, s. 94.
37 M. Grabski: Dobra praktyka naukowa [online] http://kbn.icm.edu.pl/ety-

ka/praktyka.html [dostęp: 19.03.2019].
38 M. Grabski: Dobra praktyka. „Sprawy Nauki” 2001, nr 3–4, s. 28–31.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
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[…] w stworzeniu koncepcji badań, ich przeprowadzeniu, inter-
pretacji lub przygotowania publikacji w obszarze specjalności 
współautora, co najmniej w takiej części, która wystarcza do 
tego, aby podjął on za nią publiczną odpowiedzialność.

pkt 5

Pisał też o niedopuszczalności honorowania autorstwem in-
nych form uczestnictwa w powstaniu pracy naukowej:

Współautorstwa honorowe są niedopuszczalne. Nie stanowią ty-
tułu do współautorstwa tak skądinąd ważne dla pracy naukowej 
działania, jak pozyskiwanie funduszy, dostarczenie materiałów, 
wykształcenie współautorów w stosowaniu metod, zbieranie i ze-
stawianie danych czy kierowanie instytucją, w której badania są 
prowadzone…

pkt 5

Pomimo stosunkowo dogodnego dostępu do tekstu Dobrej 
praktyki naukowej, dokument ten „nie spotkał się […] z zaintere-
sowaniem i oddźwiękiem ze strony środowiska naukowego, a do 
Zespołu nie wpłynęły żadne uwagi w jego sprawie”41. Autor tych 
słów Jan K. Frąckowiak podał, że dlatego właśnie w praktycznie 
niezmienionej wersji dokument został przedstawiony Komitetowi 
Badań Naukowych do zaopiniowania (w czerwcu 2003 roku), 
a następnie jego wersja końcowa przekazana (w maju 2004 roku) 
ministrowi odpowiedzialnemu za resort nauki i opublikowana 
w 2004 roku42.

Zespół do spraw Etyki w Nauce wystąpił również jako autor 
zbiorowy publikacji pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych 
w nauce43. Ludzi nauki, którzy podejmują się recenzowania dzieł, 
zobowiązano między innymi do zajęcia stanowiska w stwierdzo-
nych przypadkach braku poszanowania własności intelektualnej. 
„Do obowiązków recenzenta należy również ocena stopnia 
samodzielności ocenianego dzieła, w tym ustalenie ewentual-
nych niejawnych zapożyczeń i tzw. plagiatów z innych dzieł”44. 
W dokumencie znalazło się stwierdzenie: „Ujawnienie nadużycia 
o charakterze plagiatu lub jakiegokolwiek innego nadużycia, na 

41 Zob. J.K. Frąckowiak: [Wstęp]. W: Dobra praktyka badań naukowych. 
Rekomendacje. Warszawa 2004 [online] http://www.uwm.edu.pl/doktoranci/
files/dobra_praktyka.pdf [dostęp: 15.09.2017].

42 Dobra praktyka…
43 Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Warszawa 2011 [on-

line] http://www.bip.mnisw.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a
4406d5452d6dbf.pdf [dostęp: 19.03.2019].

44 Ibidem, s. 15.
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przykład fałszowania danych, wymusza negatywną konkluzję 
recenzji45.

Zagadnienie plagiatu i autoplagiatu obszernie omówione zo-
stało w publikacji pt. Rzetelność w badaniach naukowych oraz 
poszanowanie własności intelektualnej46. Była to praca Zespołu 
do spraw Dobrych Praktyk Akademickich, który powołał mini-
ster nauki w 2011 roku47. Napisano tam między innymi: „Prze-
stępstwo, jakim jest plagiat, narusza bowiem nie tylko dobra 
osobiste autorów przywłaszczonych treści, […] stanowi szkodę 
publiczną, poprzez wprowadzenie w błąd opinii publicznej oraz 
obniżenie zaufania społecznego do nauki”48. 

Do środowiska naukowców skierowano następujące słowa:

Każdy autor pracy naukowej, popularnonaukowej lub służącej 
celom dydaktycznym powinien wystrzegać się pominięć i za-
niechań, które mogłyby ukrywać wykorzystywanie elementów 
cudzego utworu bądź wyników cudzych badań, sugerować lek-
ceważenie czyjegoś dorobku albo wprowadzać odbiorców w błąd 
co do zakresu własnej twórczej pracy49.

Napisano ogólnie i szczegółowo, jak należy przygotować 
(opracować) swój nowy tekst, sformułowano wręcz wskazówki, 
jak n przykład: 
– „Wskazanie źródła najczęściej przybiera formę przypisu, 

a przejęta z cudzego utworu treść – jeśli ma postać fragmentu 
tekstu słownego (to jest cytatu) – ujmowana jest w cudzysłów 
lub wyodrębniona za pomocą środków typograficznych (kur-
sywa, mała czcionka itp.)”50.

– „W przypadku, gdy wykorzystane źródło jest znane autorowi 
za jakimś pośrednictwem, konieczne jest ujawnienie tego (na 
przykład za pomocą zwrotów „cytuję za…”, podaję za…”)”51.

45 Ibidem.
46 Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelek-

tualnej [online] http://www.kul.pl/files/1126/kodeks_etyki/Rzetelnosc_w_ba-
daniach_naukowych_oraz_poszanowanie_wlasnosci_intelektualnej.pdf [do-
stęp: 19.03.2019].

47 Zob. Zarządzenie nr 14/2011 MNiSzW z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie 
powołania Zespołu do spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Dz.U. MNSzW 
2011, nr 1, poz. 12.

48 Ibidem, s. 20.
49 Ibidem, s. 18.
50 Ibidem, s. 19.
51 Ibidem.
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Za nieuczciwą praktykę w etyce akademickiej uchodzi autopla-
giat. W omawianej publikacji z 2012 roku znalazł się fragment 
poświęcony dysponowaniu własnym dorobkiem.

Jako zasadę dobrej praktyki należy przyjąć, że w każdej publika-
cji własnej i w każdym przypadku wygłaszania własnego utworu 
(odczytu, wykładu, prezentacji), kiedy wykorzystuje się wcześniej 
opublikowane własne utwory, trzeba powtarzane fragmenty wy-
raźnie zaznaczyć w podobny sposób, w jaki zaznacza się zapoży-
czenia lub cytaty z cudzych prac52.

W XXI wieku pojawiły się jeszcze inne inicjatywy w zakresie 
ułożenia kodeksów etyki wykonawców pracy naukowej. Podjęły 
je środowiska akademickie, organizacje pozarządowe, inne in-
stytucje, w tym instytucje europejskie, których zalecenia Polska 
respektuje jako członek Wspólnoty.

W pierwszych latach obecnego stulecia na posiedzeniu Senatu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w czerwcu 2003 roku uchwalony 
został Akademicki kodeks wartości53. Na jego zawartość składa 
się preambuła oraz jedenaście punktów nazywających powin-
ności pracownika nauki54. Ostrze krytyki skierowano przeciw 
plagiatom. Formy uchybień wyliczone w Akademickim kodeksie 
są liczne i różnorakie:
– „jawne plagiaty, czyli kradzież cudzych owoców pracy”55,
– „inne bardziej wyrafinowane formy żerowania na dorobku 

innych w postaci kryptoplagiatów (posługiwanie się cudzymi 
myślami, pomysłami i kategoriami bez podania źródeł)”56,

– „bezceremonialne dopisywanie się do rezultatów cudzej 
pracy”57,

– „sugerowanie wyższego od faktycznego stopnia udziału współ- 
autorskiego”58,

52 Ibidem, s. 23.
53 Akademicki kodeks wartości [online] https://www.uj.edu.pl/docu-

ments/10172/84597185/akademicki-kodeks-wartosci.pdf/3bff64b6-8507-410c-
82c5-264a10f3841a [dostęp: 19.03.2019].

54 Tytuły kolejnych punktów: Prawda (1); Odpowiedzialność (2); Życz-
liwość (3); Sprawiedliwość (4); Rzetelność (5); Tolerancja (6); Lojalność (7); 
Samodzielność (8); Uczciwość (9); Godność (10); Wolność nauki – wolność
uczelni (11).

55 Akademicki kodeks wartości…, s. 3, pkt 8.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem.



Autorstwo i plagiatorstwo… 481

– „autoplagiaty (wielokrotne sprzedawanie tych samych pro- 
duktów)”59.
Zwrócono też uwagę na rzekome autorstwo związane 

z „procederem handlowania pracami naukowymi i innymi 
opracowaniami”60 (wykonywanie i sprzedawanie oraz nabywa-
nie prac).

W środowisku wyższych uczelni Fundacja Rektorów Polskich 
wystąpiła w 2005 roku z inicjatywą opracowania kodeksu do-
brych praktyk w szkołach wyższych61. Opracowany zespołowo 
dokument został uchwalony w kwietniu 2007 roku jako Kodeks. 
Dobre praktyki w szkołach wyższych62. Zawiera zasady dotyczące 
kierowania uczelnią. W części zatytułowanej Dobre praktyki 
w działaniach rektora napisano:

Rektor przeciwstawia się patologiom w uczelni, a także w całej 
społeczności naukowej. W tym duchu upowszechnia w swojej 
uczelni standardy zawarte w kodeksach etycznych adresowanych 
do całego środowiska naukowego w Polsce, jak również wspiera 
inicjatywy zmierzające do tworzenia i przyjmowania przez po-
szczególne uczelnie ich własnych kodeksów etycznych […].

s. pkt 7

W Kodeksie… przywołano znane już standardy/publikacje: 
Dobre obyczaje w nauce oraz Dobra praktyka badań naukowych. 
Poszczególne uczelnie również uchwalały własne kodeksy etyki63.

W marcu 2005 roku Komisja Wspólnot Europejskich wydała 
zalecenie w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu 
postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych64. Doku-
ment ten łączy się z decyzjami o stworzeniu Europejskiej Prze-

59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 A. Szostek: Czy potrzebny jest Kodeks. Dobre praktyki w szkołach wyż-

szych?. „Nauka” 2007, nr 2, s. 45–55.
62 Kodeks. Dobre praktyki w szkołach wyższych [online] https://www.uj.edu.

pl/documents/10172/84597185/kodeks-dobre-praktyki.pdf/424e7a5f-2c2a-
4128-9916-56855dcf71b4 [dostęp: 19.03.2019].

63 Kodeksy takie wymienia w większej liczbie J. Wieczorek. Zob. J. Wieczo-
rek: Zasady etyczne naukowców. W: Drogi i bezdroża nauki w Polsce. Analiza 
zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Ko-
deksu postępowania przy rekrutacji naukowców. Kraków 2008, s. 73–79. 

64 Zob. Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej 
Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników na-
ukowych Dz.U. UE 2005, L75 s. 67–77.
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strzeni Badawczej oraz wykonywaniu w niej zawodu i rozwoju 
kariery naukowej. Europejska Karta Naukowca, która stanowi 
załącznik do przywołanego zalecenia, zawiera między innymi 
Ogólne zasady i wymagania obowiązujące naukowców. Potępiono 
w niej plagiat.

Naukowcy nie mogą dopuścić się plagiatu w jakiejkolwiek formie 
i muszą przestrzegać zasady poszanowania praw własności inte-
lektualnej oraz wspólnej własności danych w przypadku badań 
prowadzonych we współpracy […]. Konieczność potwierdzenia 
nowych obserwacji przez wykazanie, że eksperymenty są po-
wtarzalne, nie będzie uznawana za plagiat, pod warunkiem że 
w sposób wyraźny przytoczono dane, które mają być potwier-
dzone65.

W systemie organizacji nauki w Polsce w 1991 roku powo-
łana została do życia Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Zarząd 
Fundacji w 2008 roku uchwalił Kodeks etyczny laureatów 
i beneficjentów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej66. Uchwałą Za-
rządu z 2016 roku przyjęty został nowy dokument pod takim 
samym tytułem67, a uchwałą z 2018 roku pod tytułem Kodeks 
etyczny beneficjentów i kandydatów w programach Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej68. Poświęcono w nim uwagę między in-
nymi problemowi poszanowania autorstwa. Sformułowano 
wymogi między innymi w zakresie „skrupulatnego przestrze-
gania zasad autorstwa publikacji naukowych” (2008–2018: 
pkt 7):

„Dyskwalifikujące jest dopuszczenie się plagiatorstwa w jakiej-
kolwiek formie” (2008, pkt 7).

„Dyskwalifikujące jest dopuszczenie się plagiatu lub autopla-
giatu” (2016–2018, pkt 7).

65 Ibidem, L 75/71.
66 Kodeks etyczny laureatów i beneficjentów Fundacji na rzecz Nauki Pol-

skiej [online] http://pwr.edu.pl/fcp/HGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUhZeU-
TgtCgg9ACFDC0RDSHtBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/_users/code_eCVYR-
PgYXNVg5Xh09GgBLGl9XR3g8Gh9MDCEUHxYb/dokumenty-2016/
etyka/kodeks-etyczny-laureatow-i-beneficjentow-fnp-2010.pdf [dostęp: 22.03. 
2019].

67 Kodeks etyczny laureatów i beneficjentów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
[online] http://www.fnp.org.pl/assets/Kodeks-etyczny-laureatow-i-beneficjen-
tow-FNP-_19-04-2016.pdf [dostęp: 19.03.2019].

68 Kodeks etyczny beneficjentów i kandydatów w programach Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej [online] https://www.fnp.org.pl/assets/Kodeks-etyczny-
laureatów-i-beneficjentów-_18.04.2018.pdf [dostęp: 2.03.2019].
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W uściśleniu podany został zwięzły opis plagiatorstwa:

Plagiatorstwo polega na przywłaszczeniu cudzych idei, metod, 
wyników lub określeń bez właściwego odniesienia. Plagiatem jest 
także nieautoryzowane wykorzystanie informacji uzyskanych 
w trakcie poufnego recenzowania wniosków i rękopisów.

2008, s. 1

Pokrótce opisano autoplagiat:

Autoplagiat polega na ponownym wykorzystaniu przez autora 
całości lub znaczących fragmentów wcześniej opublikowanych 
utworów, bez odniesień do wcześniejszych publikacji, w warun-
kach wprowadzających w błąd, że jest to utwór lub część utworu 
po raz pierwszy rozpowszechniania.

2016, s. 1

W edycji Kodeksu z 2018 roku po raz kolejny przypomniano 
adresatom dokumentu, że

Popełnianie plagiatów polega na przywłaszczeniu cudzych idei, 
wyników badań lub słów bez poprawnego podania źródła co sta-
nowi naruszenie praw własności intelektualnej.

2018, s. 1 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powołane w 2007 roku to 
agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego69. 
Datę roczną 2011 nosi Kodeks etyczny Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, w którym spisane zostały zasady obowiązujące 
pracowników tej instytucji70. Z kolei w 2016 roku do środowiska 
naukowego trafił Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący 
rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania71, 
wprowadzony uchwałą Rady NCN. Zasady spisane w doku-
mencie objęły między innymi kwestie poszanowania autorstwa 
i potępienie plagiatorstwa.

69 O Centrum [online] http://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/ [dostęp: 
19.03.2019].

70 Kodeks etyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju [online] https://
www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/files/kodeks_etyczny.pdf [do-
stęp: 19.03.2019].

71 Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań na-
ukowych i starania o fundusze na badania [online] https://www.ncn.gov.pl/
sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala39_2016-zal1.pdf [dostęp: 
19.03.2019].
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Na etapie występowania o fundusze na prowadzenie badań […] 
Podanie informacji niepełnych, fałszywych lub stanowiących 
zapożyczenie idei innych osób bez ich zgody będzie traktowane 
jako nierzetelność naukowa i poskutkuje wprowadzeniem odpo-
wiednich sankcji ze strony Centrum.

Rozdział 3, s. 16

Opisany został plagiat i jego formy.
– „Plagiat polega na przywłaszczeniu sobie autorstwa całości 

lub części cudzego utworu w rozumieniu przepisów ustawy 
[…] o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Rozdział 3, 
s. 15).

– „W szerszym rozumieniu plagiatem jest również przypisywa-
nie sobie cudzych idei, wyników lub określeń bez właściwego 
odniesienia do nazwiska twórcy […]” (Rozdział 3, s. 15).

– Plagiatem jest także „nieautoryzowane wykorzystanie informa-
cji pozyskanych w trakcie poufnego recenzowania wniosków 
i manuskryptów” (Rozdział 3, s. 15).

– „Za nierzetelne uznane […] będzie publikowanie prac utworzo-
nych ze skopiowanych fragmentów dzieł innych autorów (mo-
zaika) lub jednego znacznego fragmentu utworu innego autora 
z przypisami bibliograficznymi, jak również składanie tak przy-
gotowanego wniosku o finansowanie” (Rozdział 3, s. 16–17).
Uczciwe autorstwo wymaga jawności cytowania i koniecznych 

prawidłowych przypisów bibliograficznych:
– „Naukowcy są zobowiązani do właściwego cytowania w swo-

ich publikacjach prac innych naukowców” (Rozdział 1, s. 9).
– „Umieszczone w publikacji wyniki badań innych naukowców 

muszą być wyraźnie opisane i opatrzone stosownymi odnoś-
nikami bibliograficznymi. Dotyczy to również wcześniejszych 
prac własnych (autocytowanie)” (Rozdział 1, s. 9).

– „Naganne jest […] zapożyczanie znacznych fragmentów włas-
nych publikacji bez odpowiedniej informacji bibliograficznej” 
(Rozdział 3, s. 17).
Adresatom Kodeksu… przypomniano o jeszcze innych zasa-

dach i praktykach w zakresie oznaczania autorstwa.

Autorzy wspólnie odpowiadają za to, by wszystkie osoby wymie-
nione jako takie spełniały kryteria autorskie. Do dobrych prak-
tyk należy oznaczanie wkładu w powstanie dzieła w formie po-
dziękowań lub informacji redakcyjnej, mówiącej zwięźle o tym, 
kto i w jaki sposób przyczynił się do powstania dzieła w jego 
ostatecznym kształcie (Rozdział 1, s. 11).
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„Ustawa o Polskiej Akademii Nauk nakazała powstanie 
kodeksu etycznego pracowników naukowych. Projekt kodeksu 
miała przygotować Komisja ds. Etyki w Nauce”72. Wykonany 
projekt został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne PAN w grud-
niu 2012 roku73.

Kodeks etyki pracownika naukowego nawiązał do podobnych 
publikacji polskich z lat 2000–2001 i do publikacji obcych74. 
Kodeks etyki… obowiązywał jednostki PAN, instytuty badawcze 
i wyższe uczelnie75. Zawiera preambułę, trzy rozbudowane roz-
działy76 oraz załączniki77. Już w zdaniach początkowych przy-
pomniano ludziom nauki podstawowe zasady etyki oraz podjęto 
na nowo wątek społecznej odpowiedzialności naukowców. 
„Naukowcy muszą być bowiem świadomi swej szczególnej odpo-
wiedzialności względem społeczeństwa i dobra ogółu ludzkości” 
(Preambuła). Reguły nazwane dobrą praktyką w badaniach 
naukowych (Rozdział 3) dotyczą między innymi autorstwa oraz 
publikowania wyników. Opisują, jak powinno być, jak należy 
doprowadzić uczciwie swój projekt do publikacji, a czego nie 
praktykować. Aby nie było wątpliwości, w części zatytułowanej 
Praktyki autorskie i wydawnicze w Kodeksie etyki… podano do 
wiadomości między innymi, że: 

72 A. Zoll: Kodeks etyki naukowca. Komentuje prof. Andrzej Zoll, przewod-
niczący Komisji ds. Etyki w Nauce. „Forum Akademickie” 2013, nr 1.

73 Kodeks etyki pracownika naukowego [projekt]. „Nauka” 2012, nr 3,
s. 33–45. Zob. Kodeks etyki pracownika naukowego. Załącznik do Uchwały 
nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 XII 2012 r. [online] htt-
ps://instytucja.pan.pl/kancelaria/stories/pliki/U-nr_10-2012_ZO.pdf [dostęp: 
22.03.2012].

74 The European Code of Conduct for Research Integrity. Strasbourg 2011. 
Inna edycja zob. The European Code of Conduct for Research Integrity. Re-
vised edition. Berlin 2017 [online] http://www.allea.org/wp-content/uploa-
ds/2017/03/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-1.
pdf [dostęp: 19.03.2019].

75 Zob. M. Grabski: Z etyką na bakier. Z prof. Maciejem Grabskim, wice-
przewodniczącym Komisji ds. Etyki w Nauce przy PAN, rozmawia A. Leszkow-
ska. „Sprawy Nauki” [z dnia 4 lipca 2015] [online] http://www.sprawynauki.
edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/319-etyka-el?start=8 [dostęp: 19.03. 
2019]. 

76 Rozdział 2 pt. Uniwersalne zasady i wartości etyczne w pracy naukowej. 
Rozdział 3 pt. Dobre praktyki w badaniach naukowych. Rozdział 4 pt. Nierze-
telność w badaniach naukowych.

77 Załącznik 1 pt. Wytyczne dotyczące postępowania w sprawach o narusze-
nie zasad rzetelności w nauce. Załącznik 2 pt. Praktyki dotyczące współpracy 
międzynarodowej.
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– „prace powiązane powinny być poprawnie cytowane” (Roz-
dział 3.3, punkt 3),

– „autorstwo publikacji naukowej musi opierać się wyłącznie 
na twórczym i istotnym wkładzie w badania” (Rozdział 3.3, 
punkt 4),

– „wkład intelektualny innych osób, mających istotny wpływ na 
publikowane badania powinien zostać stosownie zaznaczony” 
(Rozdział 3.3, punkt 7).
Potępiono plagiatowanie, pisząc, iż każdy plagiat stanowi 

„niedopuszczalną formę przewinienia przeciwko innym bada-
czom” oraz przewinienie rażące – oprócz dwóch innych, jak 
fabrykowanie wyników, fałszowanie wyników (Rozdział 4.1, 
s. 11.).

Kodeks etyki pracownika naukowego opracowany przez Komi-
sję do spraw Etyki w Nauce i uchwalony przez Zgromadzenie 
Ogólne PAN w grudniu 2016 roku78 zbudowany jest podobnie. 
Z treści kolejny raz płynie do ludzi nauki przekaz dotyczący 
plagiatu, między innymi następujący jednoznaczny:

Popełnienie tych przewinień może przyczynić się do dyskwalifi-
kacji ich sprawcy jako naukowca. Ich ujawnienie musi więc bez-
względnie prowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarne-
go (Rozdział 4.1, s. 15).

Umyślne zaniedbania w przywoływaniu cudzego dorobku 
oraz bezzasadne cytowanie uznane zostały w Kodeksie etyki… 
naukowca za niezgodne ze standardami pracy przedstawiciela 
świata nauki. W sformułowaniach powrócono do kwestii autor-
stwa, pisząc, że tylko twórczy, a zarazem istotny wkład w ba-
dania oraz powstanie publikacji naukowej uprawniają do bycia 
autorem lub współautorem. Wątek w treści Kodeksu… zawiera 
punkt o odpowiedzialności za prawidłową cytację, którą ponosi 
między innymi opiekun pracy naukowej.

Opiekun osoby prowadzącej badania powinien rzetelnie wywią-
zywać się ze swoich obowiązków, a w szczególności dokładać 
starań, by prowadzone badania spełniały wszystkie wymagania 
stawiane pracom naukowym, a powstająca rozprawa nie zawie-
rała zapożyczeń z prac innych autorów (Rozdział 3.5.2, s. 13).

78 Kodeks etyki pracownika naukowego. Warszawa 2017 [online] https://
instytucja.pan.pl/images/2016/ komisja_etyki/Kodeks_etyki_pracownika_na-
ukowego_-_wydanie_II_-_2016_r.pdf [dostęp: 27.08.2017].
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W imię ochrony własności intelektualnej zadekretowane 
zostały również zasady tyczące się naukowej działalności redak-
cyjnej i recenzenckiej.

***

W prezentowanym artykule, prawdopodobnie nie wyczerpując 
stanu faktycznego, przywołano ponad dwadzieścia zbiorów zasad 
dla pracownika nauki z lat 1969–2018 opublikowanych w języku 
polskim. Z okresu PRL-u pochodzą w gruncie rzeczy dwie pub-
likacje: tłumaczenie obcojęzycznego tekstu z zakresu informacji 
naukowej (1969, 1972, 1984) oraz publikacja rozpowszechniona 
w drugim obiegu poruszająca problemy etyczne (1979). Poczy-
nając od lat dziewięćdziesiątych do 2018 roku średnio co trzy 
lata pracownik nauki stawał się adresatem dwóch nowo publi-
kowanych kodeksów etyki i zbiorów dobrych praktyk (nie licząc 
kodeksów etyki uchwalanych przez poszczególne uczelnie).

Kodeksy etyki i zbiory dobrych praktyk naukowych podlegały 
rewizji. Zmiany związane z drugim i trzecim wydaniem przeszły 
Dobre obyczaje w nauce (1994, 1998, 2001), Kodeks etyczny Fun-
dacji Nauki Polskiej (2008, 2016, 2018), Kodeks etyki pracownika 
naukowego (2012, 2017). Praktyka ta, nazwana living document, 
wystąpiła także w The European Code of Conduct for Research 
Integrity (2011, 2017), do którego nawiązano w treści Kodeksu 
etyki pracownika naukowego. 

Środowisko naukowe było adresatem opracowań, które można 
nazwać ogólnymi (kodeksy etyki, zbiory dobrych praktyk) oraz 
opracowań stanowiących zasady w węższych obszarach działalno-
ści naukowej, jak prace recenzyjne, procedury grantowe, określony 
program grantowy. W publikacjach zawierających swoisty katalog 
zachowań akceptowanych i nieakceptowanych pod względem mo-
ralnym, nieomal od lat siedemdziesiątych XX wieku wyszczegól-
niano zasady dotyczące poszanowania autorstwa. Uznane zostały 
za szczególnie istotne i są one systematycznie przypominane.

Z przeprowadzonego badania wynika, że we wcześniejszych 
analizowanych w tym artykule dokumentach nie występuje 
termin „plagiat”. W miarę upływu czasu w kodeksach etyki 
pracownika naukowego i w zbiorach dobrych praktyk plagiatowi 
poświęcano coraz więcej miejsca. Opisano też sankcje i wzory 
„procedury postępowań, które należy stosować w przypadku 
ujawnienia nieuczciwości naukowej”79

79 Kodeks etyki pracownika naukowego. Warszawa 2017, s. 5.
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Technos
O systemowych przyczynach 

klęski przyzwoitości

W Europie, co najmniej od schyłku średniowiecza, szybki 
rozwój techniki jest uznawany za wyznacznik stopnia zaawan-
sowania cywilizacyjnego. W XIX wieku takie podejście zyskało 
status opinii naukowej dzięki ustaleniom badaczy, którzy na 
postawie wiedzy o współczesnych sobie rozmaitych kulturach 
świata sformułowali tezę, że każde społeczeństwo przejść musi 
podobne etapy, ale zróżnicowane tempo tych przemian sprawia, 
iż jedne ludy samodzielnie wkraczają na drogę przyspieszonego 
rozwoju, a inne trzeba do tego nakłaniać. Wśród uczonych zapa-
nowała wówczas dość powszechna zgoda odnośnie do znaczenia 
najwyższego stopnia ludzkiej „kultury, czyli cywilizacji”. Nie 
wszyscy byli jednak zgodni co do tego, że rozwój techniki i po-
prawa materialnych warunków życia człowieka mogą znacząco 
wzbogacić jego życie wewnętrzne i przyczynić się do rozwoju 
świadomości jednostki, a także umożliwić jej twórczy wkład 
w rozwój kultury artystycznej i intelektualnej1. Wprawdzie już 

1 Por. na przykład M. Arnold: Culture and Anarchy. An Essay in Political and 
Social Criticism. London 1869. Fragment książki w polskim tłumaczeniu Krzysz-
tofa Tańczuka ukazał się w „Pracach Kulturoznawczych” 2011, nr 12, s. 301–318.
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w XVIII stuleciu dały się słyszeć głosy, że działalność artystyczna 
nie podlega prawom rozwojowym, ale jednocześnie sądzono, że 
praca intelektualna powinna przynosić efekty w postaci nowych 
odkryć i wynalazków pomnażając tym samym dorobek cywili-
zacyjny.

Spektakularny rozwój przemysłu w Europie i Stanach Zjed-
noczonych, obserwowany od końca XVIII wieku, przyczynił się 
do stworzenia warunków, w których narodziła się nowoczesna 
forma dominacji opartej na zyskach z produkcji, zwłaszcza 
produkcji masowej. Produkcja taka stała się możliwa jedynie 
w krajach wysoko uprzemysłowionych, ale pojawiające się w jej 
wyniku towary szybko okazały się atrakcyjne także dla ludzi 
zamieszkujących obszary odległe od przemysłowych centrów. 
Eksport przynosił zyski producentom i pośrednikom, natomiast 
nabywcy rzadko zdawali sobie sprawę z tego, że wskutek in-
wazji gotowych przedmiotów bezpowrotnie tracą umiejętność 
samodzielnego wytwarzania części dóbr, a tym samym biorą 
rozbrat z tradycyjnymi wartościami własnej, lokalnej kultury. 
Wiara w postęp połączona z przekonaniem o moralnej i inte-
lektualnej wyższości ludzi Zachodu przekształciła się w nowy 
rodzaj religii, a jej wyznawcy byli przeświadczeni, że rozwój 
techniki, a co za tym idzie, możliwość zaspokojenia potrzeb 
materialnych, nie tylko zlikwiduje obszary nędzy, ale i zapew-
nieni szczęście ludzkości. Owej wierze towarzyszyła fascynacja 
techniką oraz perspektywami pozytywnej zmiany, jakie roz-
taczali jej admiratorzy. Przyczyniły się one do gwałtownych 
przemian społeczeństw, które uprzednio uznawały rolnictwo 
(lub pasterstwo) za podstawę swojego utrzymania i naturalne 
źródło zysków. Zwycięstwo uprzemysłowionej Północy nad 
rolniczym Południem w wojnie secesyjnej przyczyniło się do 
zniesienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Nieprzypad-
kowo w tym samym czasie w Europie padały ostatnie bastiony 
feudalizmu i kolejne rządy uwalniały chłopów z poddaństwa. 
Wydaje się, że działania te w niewielkim tylko stopniu były 
efektem zrozumienia idei humanitarnych czy uznania wartości 
praw człowieka – w przewadze na owe decyzje miały wpływ 
względy ekonomiczne i fakt, że wolni chłopi, podobnie jak 
uwolnieni niewolnicy, mogli swobodnie przemieszczać się w po-
szukiwaniu pracy, której potrzebowały, choć w ograniczonym 
zakresie, powstające coraz liczniej fabryki. Przypływ „wolnych 
rąk” sprawiał, że tak zwana siła robocza taniała, przyczyniając 
się też do potanienia i upowszechnienia produktów fabrycz-
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nych, dla których zaczęto szukać coraz to nowych rynków 
zbytu.

Postęp techniczny dokonywał się także w sferze militarnej. 
Europejczycy i Amerykanie, korzystając z nowych rozwiązań, 
potrafili skutecznie przekonywać (lub zmuszać) przedstawicieli 
innych społeczeństw do realizacji swoich planów – wystarczy 
przypomnieć jedynie kilka spektakularnych sukcesów, które 
w XIX wieku zmieniły losy wielkich grup ludzkich. W 1854 roku 
amerykański komodor Matthew Perry doprowadził za pomocą 
gróźb militarnych (gunboat diplomacy) do przerwania ponad 
dwustuletniej izolacji japońskiej. Dzięki temu Japonia nawiązała 
stosunki dyplomatyczne i handlowe ze Stanami Zjednoczonymi 
(traktat z Kanagawy), a potem także z innymi krajami Zachodu. 
Te wydarzenia wpłynęły na całościowe przekształcenie dotych-
czasowego sposobu funkcjonowania zarówno Kraju Kwitnącej 
Wiśni (wewnątrz – zmiana ustroju państwa, na zewnątrz – 
odejście od izolacjonizmu w kierunku, z czasem coraz bardziej 
widocznego, imperializmu), jak i jego społeczeństwa; wymusiły 
opracowanie nowego programu zachowania2, alternatywnego 
wobec dotychczasowej praktyki, co związane było ze zniesie-
niem feudalizmu, z reformami w zakresie edukacji, lecznictwa 
i obronności3.

O ile Japonia umiała zachować ciągłość trwania dokonując 
transformacji4, o tyle „misja cywilizacyjna” Zachodu, prowa-
dzona krwawo w obu Amerykach, Afryce i Australii, skutko-
wała załamaniem wcześniej istniejących struktur społecznych, 
w wielu przypadkach etnocydem, a nierzadko i genocydem.5. 
Źródłem pasji kolonizatorskiej była pierwotnie chęć zdobycia 
majątku dzięki taniemu (praca niewolników) pozyskiwaniu su-
rowców6, ale z czasem kolonialne strefy wpływów przekształciły 
się w nowe rynki zbytu wyrobów masowych, które w wielu 
miejscach świata (nawet i w XX wieku) robiły wrażenie swą 
„doskonałą” jednakowością.

2 „Program zachowania” por. J. Łotman, B. Uspienski: O semiotycznym 
mechanizmie kultury. Przeł. J. Faryno. W: Semiotyka kultury. Red. E. Janus, 
M.R. Mayenowa. Warszawa 1977, s. 151.

3 Zob. W.G. Beasley: The Meiji Restoration. Stanford 1972.
4 Zob. O. Kakuzō: The Awakening of Japan. New York 1904, s. 162–183.
5 Zob. A. Hochschild: Duch króla Leopolda. Opowieść o chciwości, terrorze 

i bohaterstwie w kolonialnej Afryce. Przeł. P. Tarczyński. Warszawa 2012. 
6 Niektóre z nich, takie jak na przykład kauczuk, były stosunkowo nową 

potrzebą cywilizacji.



Ewa Kosowska, Anna Gomóła494

Pretekstem do podjęcia radykalnych działań, zmierzających do 
zarzucenia produktami fabrycznymi jak największych obszarów 
globu, stały się oficjalnie głoszone poglądy o zacofaniu znacznej 
części ludów świata, które wskutek własnego lenistwa i niechęci 
do zmiany popadły w nędzę i nie potrafiły zbudować włas-
nych cywilizacji. Tak rozumiane „popadnięcie w nędzę” było 
egzotycznym (wobec „wygnania z raju” czy „złotego wieku”) 
wariantem mitu upadku. Dopiero w drugiej połowie XX wieku 
te silnie ugruntowane przekonania zaczęto podważać. Jared 
Diamond, jeden z czołowych amerykańskich neoewolucjoni-
stów7, zwrócił uwagę na fakt, że obecne zróżnicowanie poziomu 
zaawansowania cywilizacyjnego poszczególnych etnosów nie 
jest efektem działania czynników biologicznych, genetycznych 
i rasowych, ale skutkiem funkcjonowania w odmiennych wa-
runkach środowiskowo-klimatycznych, wymuszających różne 
formy adaptacyjne. Zależność między klimatem – prowadzącym 
do pustynnienia znacznych obszarów Afryki czy do utrzymania 
się zlodowacenia w okolicach podbiegunowych – a pojawieniem 
się i uprawą określonych gatunków roślin miała przełożenie na 
lokalną hodowlę; ta z kolei – na możliwość wykorzystania siły 
zwierząt. Gdy energia czerpana z mięśni ludzi i zwierząt oka-
zała się niewystarczająca, z czasem zwrócono uwagę na wodę, 
wiatr, wreszcie parę, elektryczność i „atom”. Te ostatnie stały się 
podstawą nowoczesnej cywilizacji technicznej, którą w Europie 
i Stanach Zjednoczonych oficjalnie zaczęto uznawać za „najwyż-
szy stopień” rozwoju ludzkości, nie bacząc na fakt, że stało się 
to dzięki splotowi sprzyjających warunków. Sama możliwość 
wykorzystania jakiegoś źródła energii uprzednio nie oznaczała 
konieczności jego eksploatacji, w wielu miejscach na świecie nie 
wykorzystywano całego, dostępnego potencjału technicznego. 
Tymczasem kraje, w których produkcja przemysłowa zaczęła się 
gwałtownie rozwijać, jęły lansować tezę, że jest to panaceum 
na wszelkie zło, a zarazem dowód wyższości cywilizacyjnej. 
Apologia masowej wytwórczości stała się fundamentem nowej 
ideologii, u której podstaw legł konsumpcjonizm. 

Przekonanie o wyższości społeczeństw wysoko rozwiniętych 
cywilizacyjnie i jednoczesne uruchomienie potencjału tech-
nicznego znacząco ułatwiły podjęcie działań zmierzających do 
wytwarzania nowych potrzeb i narzucenia znacznym obszarom 

7 Zob. J. Diamond: Trzeci szympans. Ewolucja i przyszłość zwierzęcia zwane-
go człowiekiem. Przekł. i wstęp J. Weiner. Warszawa 1996, s. 324 i nast.
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świata euroamerykańskiego modelu konsumpcji. Dziś wiemy, 
że proces zdobywania Afryki nie przebiegłby tak szybko i tak 
burzliwie, gdyby nie środki komunikacji (telegraf), transportu 
(flota, kolej) i nowoczesna broń; Anglicy w latach dziewięćdzie-
siątych XIX stulecia po raz pierwszy wykorzystali w wojnach 
kolonialnych prowadzonych w Azji i Afryce karabin maszynowy 
skonstruowany przez Hirama Stevensa Maxima. I wojna świa-
towa (w której wynalazek ten odegrał krwawą rolę) potwierdziła 
potęgę myśli technicznej. Dlatego też technikom przyznano 
szczególną pozycję społeczną. Wyraził to dobitnie Leopold 
Ziegler w studium Die Technik als Werkzeug und Schranke der 
Menschheit (1926), pisząc, iż

odpowiedzialność za dalsze fizyczne istnienie naszego gatunku 
spoczywa dzisiaj przede wszystkim na barkach technika. Ogólnie 
rzecz biorąc, decyzja o życiu i śmierci ludzkości ma zależeć od 
tego, w jakim tempie technika będzie w stanie pozyskać niedo-
stępną dotąd energię planety, na której mieszkamy, oraz wyko-
rzystać ją w rosnącym stopniu do produkcji dóbr rolnych i prze-
mysłowych; nie ma wątpliwości, iż w tym sensie technik jest 
mężem opatrznościowym, dla którego nie ma już pojęcia utopii8.

Zaufanie pokładane w technice i technikach było, zdaniem 
Zieglera, niezbędne, by poradzić sobie z gwałtownie zacho-
dzącymi zmianami demograficznymi, które wymagały nowych 
rozwiązań w zakresie zarówno w produkcji, jak i w zarządzaniu.

W USA stosunkowo wcześnie ujawniły się zaczątki ruchu 
technokratycznego (technocracy movement)9. Termin technokra-
cja został utworzony w 1919 roku przez Williama Henry’ego 
Smytha. Zdaniem Neila Postmana jednak, technokrację zapo-
czątkowały takie wydarzenia, jak wynalezienie maszyny parowej 
przez Jamesa Watta (1765) czy publikacja przez Adama Smitha 
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
(1776), a kolejnym kamieniem milowym w jej rozwoju miało być 
między innymi wprowadzenie systemu pracy fabrycznej przez 
Richarda Arkwrighta, dzięki czemu powstał przemysł włókienni-
czy. Technokracja opierała się, zdaniem Postmana, na wynalaz-

8 L. Ziegler: Technika jako narzędzie i bariera dla ludzkości. Przeł. 
I. i S. Sellmer. W: Kultura techniki. Studia i szkice. Wybór i wprowadzenie 
E. Shütz. Poznań 2001, s. 227.

9 W.E. Akin: Technocracy and the American Dream: the Technocrat Move-
ment, 1900–1941. Berkeley 1977. 



Ewa Kosowska, Anna Gomóła496

czości oraz na wierze w wydajność, obiektywność, standaryzację 
i postęp. Natomiast to, co w optyce działaczy początku wieku 
XX było technokracją, Postman nazywa technopolem, czyli pod-
porządkowaniem wszystkich form kultury technice; zwiastunem 
technopolu była książka autorstwa Fredericka W. Taylora The 
Principles of Scientific Management (1911), jedna z prac ważnych 
dla ruchu technokratycznego. Taylor żywił przekonanie, że 
człowiek powinien podporządkować się technice, bo to najlepiej 
służy społeczeństwu. Dzięki takiej postawie robotnik (koncepcja 
Taylora dotyczyła jedynie produkcji przemysłowej) mógł się 
poczuć zwolniony z odpowiedzialności za własne działania, 
mógł przestać myśleć, ponieważ system przemysłowy „robił to” 
za niego10. 

Konsekwencje takiego zaniechania były podówczas trudne do 
przewidzenia. Z jednej strony pamięć paternalizmu feudalnego 
(dzięki któremu poddany nie musiał, a nawet nie mógł podej-
mować odpowiedzialnych decyzji) pozwalała na przesterowanie 
nawyków i przyzwyczajeń ku paternalizmowi kapitalistycznemu, 
w którym fabrykant podejmował trud organizacji pracy robot-
ników. Z drugiej natomiast – żaden człowiek, jako użytkownik 
określonych dóbr technicznych, nie mógł „wchodzić w dyskusję” 
z nowo nabytym przedmiotem, powinien jedynie rozeznać jego 
możliwości i korzystać z zaprogramowanego w nim programu 
użytkowego. W przeciwieństwie do tak zwanych narzędzi pry-
mitywnych, które z natury rzeczy były wielofunkcyjne, wyroby 
techniczne coraz częściej – wskutek swej specjalizacji – stawały 
się jednofunkcyjne. Odpowiedzialność człowieka zaczynała się 
w momencie, gdy decydował się on na użycie narzędzia. Ale 
w przypadku produkcji – najpierw rzemieślniczej i manufakturo-
wej, a jeszcze wyraźniej fabrycznej – za ilość, jakość i możliwości 
narzędzi odpowiadać powinien najpierw wynalazca i producent, 
potem użytkownik. W praktyce przemysłowej jednak fabrykant 
dbał przede wszystkim o zyski, a nie o moralny aspekt produ-
kowanych wytworów. Przestało być istotne, co się produkuje: 
buty czy śmiercionośny gaz, lekarstwa czy karabiny maszynowe. 
Dla robotnika wykonywanie zadań produkcyjnych nie wiązało 
się z odpowiedzialnością za to, w jaki sposób produkt zostanie 
wykorzystany. Natomiast technokraci permanentne poszerzanie 
możliwości technicznych szybko uznali za cel podstawowy. 

10 Zob. N. Postman: Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Przeł. A. Ta-
nalska-Dulęba. Warszawa 2004, s. 68–69.
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Zjawisko traktowania techniki jako najwyższego dobra nie 
we wszystkich od razu wzbudziło niepokój, chociaż niektórzy 
filozofowie, literaci, obserwatorzy życia społecznego stosunkowo 
szybko zaczęli dostrzegać związane z tym zagrożenia. Zna-
mienne, że znalazł się wśród nich Henryk Sienkiewicz, który 
w 1904 roku napisał krótkie opowiadanie pt. U bram raju11.

Puk, puk!
 – Otwórz, święty Pietrze!
 – Kto tam?
 – Ja, Miłość.
Jaka miłość?
Chrześcijańska.
Święty Piotr uchylił nieco podwoi, ale całkiem ich nie otwo-

rzył, gdyż doświadczenie nauczyło go wielkiej ostrożności. Więc 
przez szparkę tylko zapytał:
 – A ty tu czego chcesz?
 – Schronienia.
 – Jak to, schronienia?
 – Bo nie mam się gdzie podziać.
 – A przecie kazano ci mieszkać na ziemi.
 – Ale ludzie mnie wypędzili.
 – Bójże się Boga! Więc dla kilku złych ludzi wyrzekłaś się swojej 

świętej służby i swego posłannictwa?
 – Mnie nie kilku ludzi wypędziło, ale wszystkie narody ziem-

skie.
Święty Piotr roztworzył całkiem drzwi, wyszedł na zewnątrz 

Raju i siadł przed bramą na kamieniu.
 – Cóż się stało? – zapytał z niepokojem. – O! ale widzę, że nie 

przyszłaś tu sama. Kogoż to z sobą prowadzisz?
 – To moje córki: Sprawiedliwość, Litość i Prawda.
 – Wypędzono je także?
 – Tak. Nie ma już dla nas miejsca między narodami ziemi.
 – Ciągle mówisz o narodach ziemi, ale się przecie zastanów. 

Ludzie zawsze grzeszyli przeciw tobie, narody zawsze wiodły 
z sobą wojny okrutne, a jednak nie uciekłaś od nich.

 – Ludzie grzeszyli i narody wiodły wojny okrutne, ale w głębi 
serc miały wiarę i przekonanie, że to ja powinnam być pod-
stawą życia. Teraz ta wiara wypaliła się do cna. Nie zostało 

11 Utwór jest datowany na 26.09.1904 roku. Por. J. Krzyżanowski: Henryk 
Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Uzup. i oprac. M. Bokszczanin. War-
szawa 2012, s. 362.



Ewa Kosowska, Anna Gomóła498

z niej ani śladu, Święty Pietrze, i dlatego naprawdę ja już nie 
mam nic do roboty na ziemi.

 – Skądże to poszło? – zapytał Święty Piotr.
Miłość Chrześcijańska wyciągnęła ramię ku dołowi, kędy 

w otchłaniach przestrzeni widać było wirującą kulę ziemską, i, 
ukazawszy na niej palcem ciemną plamę, odrzekła:
 – Stamtąd.
Święty Piotr utkwił oczy w ową ciemną plamę, patrzył długo 

i wreszcie rzekł:
 – Widzę… Miasto, a w nim i naokół mnóstwo pomników…
 – Pomników tego, któremu na imię było: Nienawiść.
 – Tak… Poznaję… To on… i rozumiem.
 – Więc puść mnie Święty Kluczniku.
 – Zaraz. Tylko powiedz mi jeszcze, czy nie próbowałaś pójść 

gdzie indziej?
 – Poszłam na Zachód, ale tam cały kraj w stronnictwach i na-

wet bracia braci tak nienawidzą, że zupełnie nie było dla mnie 
miejsca.

 – Mogłaś pójść jeszcze dalej – za morza.
 – Nie miałam pieniędzy.
 – No, a w drugą stronę od Miasta Nienawiści?
 – Nie miałam… paszportu.
 – Nigdzie nie mogłaś?
 – Nigdzie.
 – Więc gdyby nasz Pan Ukrzyżowany chciał znowu zstąpić na 

ziemię?…
 – Och, Święty Pietrze, nie puszczono by Go lub wyszydzono.
Nastała chwila milczenia, po czym Apostoł podniósł głowę, 

spojrzał ze smutnym zdziwieniem na Miłość Chrześcijańską 
i zapytał:
 – Ale powiedz mi wreszcie, co im zastąpi Jego naukę i ciebie?
A ona odrzekła:

 – Powiadają, że rynki zbytu12.
Na rok przed otrzymaniem Nagrody Nobla pisarz cieszył 

się wielką sławą literacką i był też niekwestionowanym 
autorytetem moralnym. Zawarta w cytowanym utworze 
teza, że oto rynki zbytu zastąpić mogą w życiu społecznym 
nie tylko miłość chrześcijańską, ale także sprawiedliwość, 
litość i prawdę, wydaje się znamiennym memento, a może 

12 H. Sienkiewicz: U bramy raju. W: Idem: Baśnie i legendy. Wybór, wstęp 
i przypisy T. Jodełka-Burzecki. Warszawa 1986, s.136–137.
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podsumowaniem zauważalnych, nowych wówczas zjawisk. 
U schyłku 1904 roku można już było dostrzec oznaki buntu 
robotników. Wkrótce wybuchnąć miała rewolucja 1905 roku. 
Coraz bardziej odczuwalne stawały się dla Europy skutki 
polityki kolonialnej (w tym także tej związanej z upadkiem 
imperium osmańskiego i nowym podziałem wpływów po kon-
gresie berlińskim). Pojawiły się też pierwsze ostrzeżenia przed 
możliwym wybuchem wojny światowej. Dziesięć lat wcześniej 
pisarz opublikował Quo vadis?, swoją najszerzej znaną powieść 
o schyłku rzymskiej cywilizacji i narodzinach chrześcijaństwa. 
W cytowanym wcześniej, miniaturowym utworze sygnalizo-
wał, że oto, być może, znowu przemija jakaś postać świata: 
fundamenty, na jakich budowana była nowożytna cywilizacja 
europejska, zaczynają się chwiać wskutek technicznych deter-
minant przemian ekonomicznych. Tracą na znaczeniu warto-
ści, które w kulturze Europy od dwóch tysiącleci wydawały się 
niezbywalne.

Wtedy to właśnie rozpoczął się pierwszy w skali światowej 
wyścig zbrojeń, który swoje apogeum osiągnął kilkanaście 
lat później, w trakcie wielkiej wojny. Jej wybuch i skutki 
zmusiły do refleksji nad funkcjami i wartościami techniki 
oraz nad materialnym wymiarem kultury. Jednak dla wielu 
społeczeństw alternatywa „być czy mieć”, sformułowana 
wtedy, gdy pierwsze poważne i negatywne skutki rozwoju 
cywilizacyjnego były wyraźnie dostrzegalne, już wówczas 
nie była alternatywą realną. System ułatwień, gwarantowany 
określonym poziomem dostępu do osiągnięć cywilizacyjnych, 
uczynił z techniki nie tylko oczywisty element życia codzien-
nego tych społeczeństw, których przedstawiciele projektowali 
i wytwarzali określone dobra, ale i przedmiot pożądania 
wielu innych grup, których reprezentanci zadowalali się 
statusem mniej lub bardziej sprawnych użytkowników. Dziś 
ogromna liczba tych ostatnich w praktyce decyduje o nie-
uchronności rozwoju technicznego, potwierdzając tym samym 
z jednej strony ekonomiczne prawo zależności podaży od 
popytu, a z drugiej – słuszność przestrogi zawartej i w opo-
wieści o uczniu czarnoksiężnika, i w baśni o losach miłości 
chrześcijańskiej. 

Dynamika kształtowania się i poszerzania technosfery jest 
niewspółmiernie większa od dynamiki obserwowanej w innych 
obszarach kultury. Dlatego bardzo szybko następuje proces za-
cierania śladów zapożyczeń wynalazków i metod wytwórczych, 
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uznanych za pożyteczne czy wręcz konieczne13. Technika, która 
miała służyć człowiekowi i odpowiadać na jego potrzeby, zyskuje 
coraz większą autonomię i zaczyna uzależniać od siebie kolejne 
grupy ludzi. Przedmiotem międzynarodowej walki o prymat 
staje się obecnie obszar infosfery i zakres zarządzania dostępem 
do informacji, który, jak wiadomo, jest warunkowany rozwojem 
technicznym. Dochodzi do paradoksu: urządzenia dzięki użyt-
kowaniu stają się własnością użytkowników, ale jednocześnie 
w tempie i zakresach uprzednio nieznanych modyfikują zacho-
wania i postawy aksjologiczne zarówno poszczególnych osób, 
jak i całych społeczeństw. Dziś praktycznie każdy, kto pozostaje 
w kontakcie z cywilizacją naukowo-techniczną, powołując się 
na ideę równości, żąda prawa lub wręcz uzurpuje sobie prawo 
dostępu do różnego rodzaju wytworów. Zapomina przy tym 
o przestrodze Ericha Fromma14, który pisał o posiadaniu, jako 
o relacji dwustronnej: jeśli ja posiadam jakiś przedmiot, to ten 
przedmiot posiada mnie, uzależnia mnie od siebie. Dziś potra-
fimy zauważyć niebezpieczeństwo uzależnienia od narkotyków; 
niebezpieczeństwa uzależnienia od techniki nie dostrzegamy lub 
je bagatelizujemy.

Co sprawia, że niektóre ludy i narody przykładały i przykła-
dają duże znaczenie do rozwoju technicznego, a co za tym idzie 
– do poszukiwania coraz bogatszych źródeł energii, podczas gdy 
inne, nawet posiadając dostęp do takich źródeł, wykorzystują 
je samodzielnie w nikłym stopniu? Czy fundamentem określo-
nej postawy są doświadczenia, potwierdzające korzyści, jakie 
płyną z kolejnych wynalazków, czy też przeciwnie – są nim 
uprzedzenia, nakazujące widzieć w fascynacji techniką wehikuł 
niepożądanych zmian w organizacji społecznej albo w hierarchii 
wartości pozamaterialnych? Na ile pozostaje w mocy teza Jeana 
Jacques’a Rousseau15, który uważał, że powstanie narzędzi żela-
znych stało się przyczyną nierówności między ludźmi i między 
ludami? I w jakim stopniu dziś, mając w pamięci tamtą diag-
nozę, można domniemywać, że technika będzie wystarczającą 

13 Bronisław Malinowski takie narastanie konieczności nazywał „nowym 
standardem życiowym”. Por. B. Malinowski: Naukowa teoria kultury. Przeł. 
H. Buczyńska. W: B. Malinowski: Szkice z teorii kultury. Warszawa 1958,
s. 29 i nast.

14 Zob. E. Fromm: Mieć czy być. Przeł. M. Chałubiński. Poznań 1997.
15 Zob. J.J. Rousseau: Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności 

miedzy ludźmi. W: Idem: Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Przeł. H. Elzen-
berg. Kraków 1956.
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rekompensatą utraty więzi społecznej, przez stulecia budowanej 
na empatii i współpracy, oraz więzi etnicznej, opartej na idei 
wspólnego pochodzenia i zbiorowego tworzenia własnej, odręb-
nej kultury? W globalnej cywilizacji technicznej porządek mate-
rialny złożony z uzewnętrznionych ekstensji się autonomizuje; 
nie tylko przestaje pełnić funkcję usługową wobec człowieka, 
lecz także uznawany jest za wartość autoteliczną, tworząc ze-
wnętrzną sferę wymagającą dbałości i pieczy. 

To sprawia, że ludzkie działania zmieniają cel – to nie kultura 
jako specyficzna forma życia staje się przedmiotem troski, lecz 
uwolniony technos. Technos nie jest po prostu techniką nawet 
w jej szerokim rozumieniu, jakie znajdziemy na przykład w przy-
gotowanym dla OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development) opracowaniu Ericha Jantscha:

Technology denotes the broad area of purposeful application of 
the contents of the physical, life, and behavioural sciences. It 
comprises the entire notion of technics as well as the medical, 
agricultural, management and other fields with their total har-
dware and software contents16.

Różnica między technosem a techniką nie wynika z zajmo-
wanego obszaru czy z zawartej treści – technos jest nie tylko 
tym, czym technika, ale jeszcze czymś znacznie więcej. Technice 
przypisujemy funkcję służebną, wykonawczą, lecz nie spraw-
czą. Technos nie jest środkiem17 (za który uchodzi technika), 
lecz nowym bezalternatywnym celem. Rynki zbytu są jedynie 
niezbędnym warunkiem jego realizacji. Ekspansywność tego 
celu i jego globalny wymiar zagrażają celom i wartościom, na 
jakich budowane były dotychczasowe kultury i cywilizacje. Już 
dziś zamieniamy lokalne systemy moralne na zuniwersalizo-
wane prawo, zapominając, że w życiu społecznym nie sposób 
wszystkiego poddać sformalizowanym regułom, bo te nie za-
wsze zgadzają się z jednostkowym poczuciem tego, co słuszne 
i właściwe.

16 E. Jantsch: Technological Forecasting in Perspective. A Framework for 
Technological Forecasting, Its Techniques and Organisation, a Description of 
Activities and Annotated Bibliography. Paris 1967, s. 15.

17 Por. Jacques Ellul: „Our civilization is first and foremost a civilization 
of means; in the reality of modern life, the means, it would seem, are more 
important than the ends”. J. Ellul: The Technological Society. Przeł. J. Wilkin-
son. New York 1964, s. 19.
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Dlatego dobroć, życzliwość, prawość i przyzwoitość, a także 
bezinteresowność aczkolwiek wydają się dziś towarem deficyto-
wym, pozostają nadal cenne i ważne dla przetrwania tego, co 
jest jądrem europejskiego humanizmu.
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