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NOWA
HUMANISTYKA
I POLONISTYKA

CZĘŚĆ I

ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

MICHAŁ PAWEŁ MARKOWSKI

University of Illinois at Chicago
Chicago, USA

POLONISTYKA:
POZNANIE I TERAPIA

TU STOJĘ

T

ytuł mojego eseju, co czytelnik łatwo dostrzeże, jest parafrazą tytułu
książki i zamykającego ją eseju Marii Janion, Humanistyka: poznanie
i terapia. Janion pisała swoje eseje o stanie współczesnej humanistyki
na początku lat 70. i dla dzisiejszych studentów – czytelników Agambena,
Žižka, Badiou – nazwiska, które wyznaczały ówczesny horyzont poznawczy
brzmią zadziwiająco obojętnie. Kto dziś, poza kolejnym pokoleniem New
Age’u czyta Eliadego, Junga, Fromma i kto dziś – na przeciwległym biegunie – mógłby formułować zdania o „doniosłej roli humanistyki socjalistycznej”?
A jednak rozpoznania Janion nie wydają się przestarzałe. Być może dlatego, że główny opisywany przez nią konflikt nie tylko nie odszedł w przeszłość, ale z dużą mocą daje się poznać w dobie intensywnych ideologicznych
konfrontacji. Konflikt ten w esejach Janion przybrał postać konfrontacji
„dwóch sposobów traktowania humanistyki” (Janion 1982, 225). Po pierwsze, jako dyscypliny naukowej o wyraziście zakreślonych powinnościach instytucjonalnych, starannie wypracowanym słowniku i protokołach uzasadniania. Humanistyka rozumiana jako nauka, poruszająca się w latach 70.
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wewnątrz czworoboku wyznaczonego przez psychoanalizę, strukturalizm,
fenomenologię i marksizm, miała za zadanie ustalić prawdy uniwersalne,
dotyczące tego, kim jest człowiek i jak pracuje jego umysł na wszystkich
poziomach mentalnej topografii, jak odnajduje się on w świecie zmiennych relacji społecznych i jak ustala sens rzeczy. Tak rozumiana humanistyka
z konieczności była antropologią, której status poznawczy określany był
przez pytanie, „kim jest człowiek w świetle jego wytworów?”. W tym sensie,
w czasach panowania strukturalistycznego żargonu, Janion była pionierką
metodologicznej przemiany, która na większą skalę nastąpić miała dopiero
pod koniec lat 90.
Ale humanistyka, tak jak rozumiała ją Janion ponad 40 lat temu, miała też
inne zadanie, pozainstytucjonalne, odpowiadające na różne choroby duszy,
znękanej późną nowoczesnością, a może nawet – już wtedy – raczkującą ponowoczesnością. Zadaniem tej innej humanistyki nie miałoby być poznanie
tego, co uniwersalne, lecz pocieszenie jednostek: przywrócenie wiary w to, że
sens nie całkiem jeszcze zniknął z życia codziennego, że jednostkowe doświadczenie nie zostało całkiem jeszcze sponiewierane przez systemową
przemoc, że indywidualna egzystencja nie jest całkiem zdeterminowana
przez ponadosobowe struktury.
Konflikt opisywany przez Janion można rozumieć dwojako. Po pierwsze
jako transhistoryczny rozdział funkcji mowy publicznej, z jednej strony produkowanej przez instytucje i instytucje te, w zwrotnym przepływie, uzasadniającej, z drugiej zaś obsługiwanej przez jednostkowe pragnienia i idiomatyczne żądania. Konflikt ten, który dochodzi do głosu zawsze wtedy, gdy jednostka staje wobec instytucji i odmawia – heroicznie czy pragmatycznie –
używania reguł jej języka i mówi Ich stehe hier und kann nicht anders, „tu
stoję ja i nie mogę inaczej”, wydaje się trwałą częścią zachodniego dziedzictwa kulturowego, od Antygony przez Lutra do Edwarda Snowdena i niezbyt
uzasadnione wydaje się przekonanie, że tylko jedna z racji tego konfliktu ma
rację. Choć bardzo chcemy, żeby świat był binarny (bo wtedy łatwiej wygrywać własną rację kosztem racji czyjejś), to jednak uważniejsze jego rozpoznanie pokazuje, że zbudowany jest on raczej z odcieni i stopni niż radykalnych przeciwieństw.
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ŹRÓDŁO EKSPERTYZY
Ale konflikt ten można rozumieć także bardziej historycznie: jako istotę
nowoczesności. Od wczesnej nowoczesności po jej późne artykulacje, wiedza
daje się uzasadnić jedynie przez to, że jednostki rezygnują z własnych punktów widzenia i uzgadniają swoje stanowiska w bezosobowym dyskursie, który znosi konfliktogenny partykularyzm. Wiedza nie może należeć do nikogo
z osobna i każde jednostkowe przekrzywienie perspektywy grozi zaprzepaszczeniem kolektywnego ustalania tego, jak jest. Tak, oczywiście, narodził się,
jako efekt XVII-wiecznej rewolucji naukowej, paradygmat nowoczesnej nauki: jednostkowe świadectwa, którym można było wierzyć lub nie (w zależności od tego, czy jednostka była wiarygodna czy nie) musiały ustąpić pewności, jaką daje instytucja, wsparta na mechanizmach ponadjednostkowej weryfikacji. Jak pisze Steven Shapin,
[n]owoczesność gwarantuje wiedzę nie przez odniesienie do cnoty, lecz do ekspertyzy. Gdy obdarzamy zaufaniem – „mamy wiarę w” – nowoczesne systemy technologii i wiedzy, twierdzimy, że nasza wiara nie dotyczy moralnego charakteru
jednostek lecz autentycznej [genuine] ekspertyzy przypisanej do instytucji. Ekspertyza jednostek jest zasadna o tyle tylko, o ile jest utwierdzona przez instytucje,
z wnętrza których jednostki owe przemawiają i które stanowią ostateczne źródło
danej ekspertyzy (Shapin 1994, 412).

Oczywiście, rewolucja naukowa, która wygenerowała taki model wiedzy
eksperckiej, obsługiwała przede wszystkim nauki, jak nazywamy je dziś, ścisłe, ale nie możemy zapominać, że z biegiem rozwoju nowoczesności, także
i humanistyka zaczęła obdarzać coraz większym zaufaniem ten właśnie model wiedzy, albowiem na początku wieku XIX, wraz z podporządkowaniem
uniwersytetów interesom państwa, nastąpiła radykalna zmiana kulturowa
i zastąpieniu indywidualnych cnót przez bezosobowe instytucje towarzyszyło
przejście od dyletantyzmu do profesjonalizmu. Nie mogę szerzej w tym miejscu rozwijać tego wątku, powiem więc tylko tyle, że to przejście od cnoty do
instytucji ma wszelkie znamiona wielkiego tranzytu kulturowego opisywane-
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go przez Michela Foucaulta jako odstąpienie od dyscyplinowania jednostek
do regulowania życia całych populacji. Tych szczególnie, które w edukacji
widzą niezbędny element modernizacyjny.
To chcę podkreślić szczególnie mocno. Istnieje historycznie stwierdzalny
ścisły związek między wiarą w ścisłe protokoły naukowości i tendencją do
„hodowania” profesjonalistów w ściśle do tego wyznaczonych zakładach.
Innymi słowy, „naukowość” to fetysz kontrolerów wydajności produkcji
zbiorowej i kiedy w humanistyce pojawia się jako kryterium oceny działalności intelektualnej, powinno to budzić uzasadnione obawy. Jak słusznie sugerował swego czasu Foucault, którego umiejętne, pozbawione prymitywnych
aplikacji analizy mechanizmów władzy bardzo przydałyby się w zastosowaniu do refleksji nad polonistyką, życie wewnątrz dyscypliny naukowej nieuchronnie prowadzi do wytworzenia osobliwego aparatu władzy, który dość
arbitralnie decyduje, co jest naukowe, a co nie jest i na jakiej podstawie. Tak
rozumiany aparat umożliwia „odróżnienie nie tego, co prawdziwe, od tego,
co fałszywe, lecz tego, co może być lub nie może być scharakteryzowane jako
naukowe” (Foucault 1980, 197). Nie muszę dodawać, że to, co charakteryzowane jest jako nienaukowe musi ulec represji, której podmiot władzy natychmiast się wyprze, powołując się na kryteria „czysto naukowe”. To nie ja
dyskwalifikuję kandydata nauk, to czysta nauka. Oczywiście nauka, której
jestem przedstawicielem.
Nowoczesność wszelako, która światopogląd naukowy wysunęła na pierwszy plan, na swoim intelektualnym zapleczu pozwalała rozwinąć się całkiem
odmiennym ideom1. Dwuznaczność ta zawiera się w tytule pionierskiej
książki Wilhelma Worringera z 1908 roku, Abstraktion und Einfühlung (Worringer 1908), czyli „Abstrakcja i wczucie”. Główny argument Worringera,
który miał olbrzymi wpływ na rozwój malarstwa abstrakcyjnego, polegał na
odróżnieniu dwóch postaw wobec świata, które według niego wzajemnie się
wykluczały: abstrakcji, która powstaje w efekcie odsunięcia artysty od otaczającego świata (odpowiednik naukowego dystansu wobec badanej rzeczywistości) i empatii, która zasadza się na zadomowieniu artysty w świecie i zna1

Szerzej piszę o tym w książce Kiwka (Markowski 2015), w eseju Bolesna szorstkość
codziennego życia, z którego czerpię dwa kolejne akapity.
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lezieniu przejścia lub ciągłości między jego pozycją i rzeczywistością. Z tego
powodu społeczeństwa pierwotne, lękające się „zewnętrza” rozwinęły sztukę
abstrakcyjną, niemimetyczną, natomiast sztuka naśladowcza, niemożliwa do
uprawiania bez „wczucia” się w rzeczywistość, mogła rozwinąć się tylko
wówczas, gdy między artystą a światem zawiązano bezpieczny supeł przedstawiania2. „Człowiek, dowodził Worringer w 1908, jest dziś równie zagubiony i bezradny naprzeciw świata-jako-obrazu co człowiek pierwotny”
(Worringer 1908, 24). Empatia pozwoliłaby mu się w świecie zadomowić, ale
w świecie nowoczesnym, uprzywilejowującym światopogląd naukowy, jest to
już niemożliwe. „Pęd ku abstrakcji to wynik większego wewnętrznego niepokoju wywołanego w człowieku przez zjawiska zewnętrznego świata” (Worringer 1908, 18).
Dość nieoczekiwanie napięcie między abstrakcją i empatią po wielu latach zostało odnowione, w odrobinę zmienionej postaci przez Bruno Latoura w 1991
roku, w książce Nous n’avons jamais été modernes: Essais d’anthropologie
symmétrique (Nigdy nie byliśmy nowocześni) (Latour 1991). Latour dowodzi,
że nowoczesne organon albo nowoczesna konstytucja składa się z dwóch
przeciwstawnych gestów: puryfikacji i translacji albo oczyszczania i mieszania.
Pierwszy, odpowiednik abstrakcji, zakłada ostry rozziew między naturą i kulturą (podstawa światopoglądu naukowego), natomiast drugi, odpowiednik
empatii, opiera się na tworzeniu hybryd między naturą i kulturą (ale też, co
dla mnie najważniejsze, między akademią i światem nieakademickim), na
nieustannych przesunięciach i przepływach między nimi. Nowocześni, powiada
Latour, jesteśmy dopóty, dopóki uważamy, że między oczyszczaniem i przekładaniem nie ma żadnego związku i dopóki przestrzegamy rozróżnienia
między naturą i kulturą, tym, co nieludzkie i tym, co ludzkie i w końcu: między koniecznym przedstawianiem rzeczy takimi, jakie są i arbitralną konstrukcją środowiska społecznego. Nowoczesna konstytucja, jak to nazywa
Latour, nawiązując do nowoczesnych konstytucji politycznych, opiera się na
nieusuwalnym odróżnieniu transcendentnej natury od immanentnego społeczeństwa oraz niemieszaniu ze sobą oczyszczania i mediacji.
2

Ten sam argument na temat afektywnych źródeł „obiektywności” poznania pojawia się
w książce: Daston, Galiston 2007.
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Nowoczesność jest więc podzielona i podziałów tych jest wiele, w zależności
od tego, na co chcemy zwrócić uwagę. Na użytek niniejszego tekstu opozycję
abstrakcji i empatii czy puryfikacji i mediacji przedstawiam pod postacią
przeciwstawnej pary naukowości i profesjonalizmu, tak jednak, by profesjonalizm stanowczo odłączyć od wszelkich prób definiowania kultury akademickiej – a dokładniej: humanistyki, której polonistyka jest częścią – w kategoriach scjentycznych.

POSZERZENIE POLA WALKI
Janion o polonistyce jako takiej milczała, bo bardziej interesował ją status
humanistyki, w ramach której trzeba było polonistykę umieścić, by nadać jej
nowoczesny charakter. Strategicznie był to ruch niezbędny, gdyż na początku
lat 70. trzeba było – by użyć języka militarnego – poszerzyć pole walki o nowe słowa, o nowe obrazy i nowe terytoria, żeby uciec od stopniowo natężającego się wówczas języka socjalistycznego nacjonalizmu i narodowego muzealnictwa. Dlatego w eseju Wizje nowej humanistyki, drukowanego w „Nowych
Drogach” mniej więcej w tym samym czasie, w którym dochodziło w Polsce
do kolejnej „dobrej zmiany” (tym razem Gomułki na Gierka w grudniu 1970
r.), Janion mówiła o zwiększaniu „pojemności” języka literaturoznawczego,
który pozwoliłby „powiedzieć to wszystko, co wyznacza sens epoki” (Janion
1982, 106). To zwiększenie pojemności polonistycznego wokabularza miało
swój cel i było nim odejście od anachronicznego modelu egzegezy „świętych
pism romantyków” (Janion 1982, 103), narzuconego polskiej humanistyce
przez – jak to nazywał Brzozowski – „Sodalicję Mariańską” (Brzozowski
1997 I, 147) profesorów „od zaciemniania romantyzmu” (Janion 1982, 104).
W tym sensie Janion wykonała, do spółki z Henrykiem Markiewiczem, robotę heroiczną i niezastąpioną. Pokazała, że polonistyka powinna być terenem
raczej testowania różnych języków niż stosowania jednego, albowiem teksty
mówią tym elokwentniej, im więcej różnych słowników można użyć do ich
rozgadania. U podstaw takiego rozumienia polonistyki tkwiło przekonanie,
że skoro polonistyka, jak też żadna z humanistycznych dyscyplin, nie prze-
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mawia jednym głosem, lecz wieloma, tak podstawowym zadaniem polonisty
powinno być rozpoznanie tego dyscyplinarnego poliglotyzmu i jego testowanie na tekstach tworzących polską tradycję literacką i nie tylko. Janion była
wielką znawczynią polskiego i europejskiego romantyzmu, ale jednocześnie
autorką świetnych studiów o Günterze Grassie, Franzu Kafce czy Williamie
Jamesie.

NAJWYŻSZA PEŁNIA
Pora na małe studium przypadku. Kilka lat temu w rozmowie opublikowanej w sieci jeden z profesorów polonistyki (nie ujawniam nazwiska z powodu
egzemplaryczności jego poglądów; nie o osobę mi chodzi, lecz o postawę,
wcale często prezentowaną), specjalista od romantyzmu, szef katedry na renomowanym uniwersytecie, członek ciał i prezes komitetów, tak wypowiadał
się na temat jednej z książek Marii Janion, Niesamowitej Słowiańszczyzny:
Pomysł Marii Janion znam z grubsza, bo książki nie dokończyłem, zniechęcony
nie treścią, lecz metodą wywodów. Wydaje mi się ten pomysł nieoryginalny na tle
dwudziestowiecznych prób z nurtu słowiańskiego neopogaństwa, a także współczesnych nastrojów new-age’owych.

W dalszym ciągu rozmowy profesor, choć przyznał, że „książki nie dokończył”, stwierdzał, że zawarte w niej idee „nie trafiają mu do przekonania”, „bo
odchodzą bardzo daleko od źródłowego romantyzmu ku młodopolskim
przetworzeniom tej tradycji, ku neoromantyzmowi, modernizmowi i dwudziestowiecznej zachodniej antropologii”. I dalej: „To jest pewna autorska
propozycja, którą można rozważać, dyskutować jako oryginalny wkład we
współczesne ideologie kulturalne, lecz nie wolno jej mieszać z historią literatury w sensie dyscypliny naukowobadawczej”.
Cały ten wywód oparty jest na kilku zasadniczych i dość konwencjonalnych
przeciwstawieniach, z których najważniejsze chyba każe nam „dyskutować”,
albo „rozważać” interpretacje, byle tylko nie mieszać ich ze „źródłami”, do
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których jedynie czysta nauka ma dostęp. Interpretacje, które w ramach tej
perspektywy są wyrazami jednostkowych opinii i przekonań, mogą swobodnie krążyć w sferze ideologicznej, gdyż tam jest ich miejsce, tymczasem
prawdą zajmuje się, wolna od ideologii, „historia literatury w sensie dyscypliny naukowobadawczej”. Oczywiście, odróżnienie historii literatury nie
tylko od teorii, ale od ideologii trudne jest do przeprowadzenia. Po skrytykowaniu Marii Janion, jako New Age’owej ideolożki, prezes od romantyzmu
powiada, że „dla młodych idealistów i ludzi trochę większego formatu duchowego, ludzi duszących się w narcystycznej i konformistycznej atmosferze
kultury postmieszczańskiej mesjanizm ma atrakcyjność etycznego maksymalizmu”. Dodaje też, że „w czasach zdziecinnienia, rozpowszechnionego nawet
w generacjach, które miały okazję wziąć wielkie lekcje historii, mesjanizm
nie może nie sprzyjać powrotowi do dojrzałego namysłu nad wyzwaniami
życia zbiorowego”. Wierzy też w to, że „w czasach rozmytej tożsamości i chorobliwej niepamięci – mesjanizm, jak cały romantyzm (który badacz uznaje
za „najwyższą pełnię i najpełniejszą syntezę” w kulturze polskiej), pomaga
odpowiedzieć na pytania: skąd i kim jesteś, dokąd zmierzasz?”. Jasne jest, że
tak rozumiany romantyzm nie jest zwykłą epoką historycznoliteracką, ale –
jako „najwyższa pełnia” – stanowi moralną utopię, w której rozstrzygnięte
być mogą, przez czystą projekcję, wszystkie problemy współczesności. Podobnie jest z filologią: gdy odczuwa się zmęczenie narastającymi sprzecznościami epoki, trąbi się na powrót do dziedziny, która zdaje się, dzięki „obiektywnemu” warsztatowi, obiecywać wytchnienie od intelektualnego rozwydrzenia.

IDEOLOGIA? TAK!
Łatwo – teoretycznie – odróżnić ideologię od interpretacji, trudniej rzecz
w czyn wprowadzić, bo samo rozróżnienie jest ideologiczne. Ideologia nie
tkwi na przeciwległym biegunie literaturoznawczej metody, ale należy do jej
istoty, podobnie jak znaczenie, wbrew temu, co sugerował Paul de Man, nie
jest wtórne wobec „struktury lingwistycznej” (de Man 1986, 24), lecz z nią
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dialektycznie związane. Można nie zgadzać się z pomysłami Janion, ale nie
można twierdzić, że unika się ideologicznej wykładni przeszłości, kiedy się
mówi, że romantyzm „nie porzuca umysłu i sumienia w chaosie historii”, bo
każde słowo w tej frazie jest obarczone dziesiątkiem moralnych i politycznych konotacji.
Co chcę dzięki temu przykładowi powiedzieć? Czy chciałbym potępić wybitnego znawcę? Tak, ale nie za to, że jest ideologiem, bo jesteśmy nimi wszyscy, ale za to, że swoją ideologiczność wypiera, nie chcąc – notabene – wpisać
się w kanon swojej dyscypliny. Wystarczy bowiem przeczytać dokładnie
wszystkich naszych ojców założycieli: Tarnowskiego, Chmielowskiego, Chlebowskiego, Kleinera, Chrzanowskiego, by zorientować się, jak dalece ich
dyskurs zrobiony jest z ideologii różnego rodzaju. Polonistyka zrodziła się –
w epoce politycznej zawisłości – jako ideologia i jako ideologia powinna być
uprawiana, choć oczywiście trzeba dokładnie zrozumieć, że przez ideologię
nie rozumiem tutaj – po marksistowsku – dyskursu nieświadomego swoich
uzurpacji, lecz zbioru mocnych przeświadczeń dotyczących natury historii,
sztuki, twórczości. Dystynkcja, którą profesor „trochę większego formatu”
uznał za kluczową, a mianowicie odróżnienie naukowej metody i ideologii,
której odpowiada z grubsza dystynkcja tekstów kultury i dyskursów je obsługujących, a także „struktur językowych” i znaczeń (metoda daje bezpośredni
dostęp do tekstu lub struktury językowej, który ideologia uniemożliwia,
„struktury językowe są uprzednie wobec znaczeń, które wytwarzają”), nie
tylko nie powinna być zignorowana („a niech sobie gada co chce, byle nie na
konferencji naukowej”), lecz należy ją uznać za jedną z bardziej niebezpiecznych tendencji we współczesnej polonistyce. Uważam bowiem, że każda metoda, a raczej każdy język, którego używamy do opisu rzeczywistości, ma
swoje ideologiczne zaplecze i kulturowe konsekwencje, i że nie ma żadnej
przedustawnej reguły, która pozwoliłaby nam orzekać o tym, która z metod
jest lepsza, a która gorsza. Nie ma jednej dyscypliny, są natomiast różne frakcje, różne idiomy, różne osobowości, które przyciągają do siebie osobowości
tego samego pokroju, upodobania tego samego typu, namiętności podobnej
natury lub choćby marzenia o takiej samej karierze (tak tworzą się szkoły, tak
profesorowie promują swoich doktorów, tak tworzą się zespoły badawcze;
wystarczy pomyśleć o tym, że profesor niezgadzający się z przekonaniami
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interpretacyjnymi doktoranta nie zechce promować jego pracy). Są również
osobowości, które odpychają, które zniechęcają i obezwładniają i nawet nienaganna metodologiczna kindersztuba nic tu nie pomoże. Pole dyscyplinarne (najwyraźniej widać to w humanistyce, pewnie podobnie jest w naukach
podstawowych, choć tu trudniej mi orzekać) nie jest zunifikowane, lecz
trwale podzielone i z tego wewnętrznego podziału nigdy nie wyjdziemy na
twardy grunt nauki, której chcielibyśmy przyznać staus wolny od wartościowania czy ideologicznego uwikłania. Moja teza jest następująca i wykładałem
ją szerzej w Polityce wrażliwości (Markowski 2013), ale tu powtórzę w innej
nieco konfiguracji: problemem głównym naszych humanistycznych dyscyplin jest ograniczająca nas opozycja ideologii i nauki, interpretacji i wiedzy,
empatii i abstrakcji. Uznaje się nazbyt często, że interpretować można dowolnie (pozostając na gruncie jakiejś ideologii: feministycznej, marksistowskiej etc.), ale w polu nauki znikają wszelkie poróżnienia, albowiem naukowa
metoda wolna jest od jednostkowych ograniczeń, gwarantując obiektywny
dostęp do prawdy, a jednocześnie zamykając drogę do pozanaukowej rzeczywistości. Przekonanie to uważam za złudne (i szerzej swoje racje wyłożyłem w Polityce wrażliwości), choć podzielam z jego zwolennikami pytanie
podstawowe: jak sprawić, by w dziedzinie, którą się zajmujemy, odróżnić to,
co ważne, od tego, co nieistotne? Jakie kryteria zastosować, by jedną interpretację odrzucić, a przyjąć inną? Pytania te stawiamy od kilkudziesięciu lat,
co oznacza, że kłopoczemy się od lat problemem nierozwiązywalnym i należy zmienić perspektywę. Jestem przekonany, że na gruncie interpretacji, jeśli
rozumieć przez nią czytanie tekstu z jednostkowej perspektywy zbudowanej
na wyrazistych przekonaniach, żadnego kryterium uzsadniającego jej uniwersalną ważność podać nie potrafimy, albowiem jest to zawsze i nieodmiennie wyraz jednostkowych przeświadczeń i wiar, słowem – ideologii. Interpretacja jest nieuchronnie ideologiczna, przyjmijmy to raz na zawsze i nie spierajmy się o to, która interpretacja jest lepsza, a która gorsza, która prawdziwa,
a która nie, bo żadna nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa, gdyż rodzi się,
rozwija i obumiera, jak każda ideologia, na gruncie niepodatnym na weryfikację. Na tym gruncie odrzucamy interpretacje nie dlatego, że są one prawdziwe lub fałszywe, ale dlatego, że pasują do naszej ideologii lub nie pasują.
To, rzecz jasna, prowadzi do stworzenia w polu interpretacji ideologicznego
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monadyzmu w sensie Leibnizowskim: siedzimy sobie wygodnie w interpretacyjnych wspólnotach bez okien i jest nam dobrze i przytulnie, bo nic naszych
ideologii w naszych „bańkach” nie podważa. Kiedy zaś wychodzimy z naszych monad i stykamy się z inną interpretacją, czyli inną ideologią, wpadamy
w popłoch i oddajemy się z powrotem naszej własnej wspólnocie interpretacyjnej, na odchodne rzucając kilka granatów w stronę naszych ideologicznych przeciwników, by pokryć własną konfuzję.
Problem polega wszelako na tym, że nie ma takiej „nauki”, która byłaby od
tego monadyzmu wolna, nie ma takiej metody, której podstawowe aksjomaty
nie byłyby uwikłane w przyjmowane „na wiarę” wartości. Od momentu, w którym podważono zarówno ideę oddzielenia sądów syntetycznych od analitycznych (Quine), jak i ideę oddzielenia faktów od wartości (Putnam), trudno
utrzymywać, że istnieje obiektywna dziedzina nauki, w której nasze postępowanie nie jest napędzane uprzywilejowanym wartościowaniem. Nie ma
przeskoku od wątpliwej interpretacji do pewnej wiedzy, nie ma wyjścia z „baniek”, w których siedzimy i nie ma sposobu (a przynajmniej nikt takiego sposobu nie dowiódł), by trwać w przekonaniu, że nasza ideologia jest lepsza od
innej i na żądanie jestem w stanie to udowodnić, analizując każdy dowolny
dyskurs i pokazując, że jego pozornie „obiektywne” założenia pękają od milcząco przyjmowanych założeń, wartościowań i przekonań.

Z PERSPEKTYWY POCZĄTKU
Weźmy narodziny polonistyki. Tak się składa, że jej początki (które wciąż
czekają na drobiazgowy opis) zbiegają się z początkami obszerniejszego ruchu wywołanego przez jeden z nurtów w obrębie europejskiej modernizacji.
Ruch ten domagał się odejścia od oświeceniowych strategii uniwersalizacyjnych i uznania lokalnych suwerenności, od suwerenności politycznej zaczynając, a na suwerenności estetycznej kończąc. W niepublikowanym za życia
artykule Der Volksgeistgedanke als Wurzel der modernen Geisteswissenschaften (Idea ducha narodowego jako rdzeń nowoczesnych nauk humanistycznych), wygłoszonym na 69. Kongresie MLA (Modern Language Association)
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29 grudnia 1954 roku3, Erich Auerbach przekonywał, że dwudziestowieczny
koncept „hermeneutycznego perspektywizmu” narodził się wraz z pojęciem
„ducha narodowego” (Volskgeist), który rozbił uniwersalny kształt oświeceniowego rozumu na nieprzystające do siebie kulturowe kawałki4. Zgoda, jednocześnie jednak ten sam ruch historyczny, który doprowadził do powstania
lokalnych suwerenności, zesencjalizował poszczególne kultury, wyszarpując
z biegu historii i umieszczając w pozahistorycznej naturze. We wstępie do
czytelnika Michał Wiszniewski, autor pierwszej polskiej historii literatury,
pisał 1 sierpnia 1839 roku, że „dopiero około 1820 roku, kiedy czasy literatury polskiej spełniły się, kiedy obiegła już cały okrąg, w którym nauki i losy
ludzkie kołują”, pojawiła się „Muza polsko-słowiańska, której rodzime rysy,
i rozlana po twarzy posępność, wszystkich zachwyciła” (Wiszniewski 1840 I, II).
Spełnienie, o którym pisze Wiszniewski, można by rozumieć chyba tak, jak
rozumiał to wcześniej Mochnacki, całkiem po Heglowsku, jako „uznanie się
narodu w swoim jestestwie”, dojście do samoświadomości narodu poprzez
literaturę. Jednak Wiszniewski upiera się przy innym obrazie. „Dla wszystkich
Słowian nie może być obojętna literatura, która na starożytnych zapatrywać
się przestała, za Renem już dla siebie wzorów nie szuka, która wróciwszy na
łono natury, o własnych już kroczy siłach, sama z siebie snuje i z wnętrza
rozwija się” (Wiszniewski 1840 I, XV). Romantyzm jest więc dla Wiszniewskiego, by raz jeszcze użyć frazy współczesnego profesora, „najwyższą pełnią
i najpełniejszą syntezą” polskiej kultury, ale nie z powodu dojścia do pewnego punktu w historycznym rozwoju, ale przeciwnie, z powodu „powrotu do
natury”, do pozahistorycznej esencji, która sama z siebie wysnuwa własne
wytwory.
Całkiem inną wizję pracy nad polską literaturą i jej historią przedstawił
kilka lat później Jan Majorkiewicz w Pomysłach do dziejów piśmiennictwa
krajowego, czyli Zarysie obrazu historycznego literatury polskiej od najdawniejszych aż do naszych czasów (1847). Krytycznie odniósłszy się do pracy

3

Co przesuwa powstanie tego tekstu z 1955 r. (co sugeruje jego odkrywca w spuściźnie
Auerbacha, Martin Vialon, pisząc „ca. 1955”) na rok 1954. Zob. Auerbach 2016, 98–147.
4
Pierwodruk w: Time, History, and Literature: Selected Essays of Erich Auerbach, ed. and
with an introduction by J.I. Porter, transl. by J.O. Newman, Princeton 2014.
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Wiszniewskiego, tworzonej „bez ładu, bez systematu”, bez „artystycznej całości życia” (Majorkiewicz 1847, 7), Majorkiewicz powiada, że błąd syntetycznego pisania o polskiej literaturze polega na jej odcinaniu od zewnętrznego
kontekstu, na zbytniej izolacji od świata. Z tego względu, widząc potrzebę
zajęcia się nie tylko „piśmiennictwem krajowym”, pisze tak:
Czuję całą ważność przedmiotu, nad którym od dawna już pracowałem; ale przekonany jestem równie głęboko, że dziedzina badań historyczno-filozoficznych,
literatury powszechnej i w ogóle naukowości uważanej wszechstronnie, leży u nas
odłogiem i w zapuszczeniu tem tylko na niej rosną mniemań osobistych i urojeń
niedojrzałe owoce, a przecież literatura powszechna, historia albo prawo itp. nauki
uważane ze stanowiska filozoficznego, są to przedmioty równie ważne, jak dzieje
i literatura krajowa, opracowaniu więc ich równie poświęcać się trzeba (Majorkiewicz 1847, 11–12).

Te dwa dziewiętnastowieczne stanowiska, Wiszniewskiego i Majorkiewicza, wyznaczają według mnie oś, podług której rozwijała się polonistyka.
Z jednej strony, troszczyła się ona o substancję, samostanowienie i suwerenność, czyli o uchwycenie wewnętrznej specyfiki polskiej literatury, z drugiej zaś starała się umieścić ją w szerszym kontekście dyskursywnym. Z jednej strony badanie historyczno-filologiczne, z drugiej, „naukowość uważana wszechstronnie”, z jednej strony literatura narodowa, z drugiej –
światowa. Ale także, niestety: z jednej strony historia literatury, z drugiej
strony teoria.
Mówię: niestety, gdyż opozycje te, wyprodukowane u samych początków
naszej profesji i będące znakiem tamtych czasów, opozycje oparte na
określonych założeniach, przyjętych z powodu określonego projektu ideologicznego, nadal trzymają nas w szachu. Poczynając od dualistycznego myślenia, o którym już wspominałem (język-znaczenie, tekst-dyskurs, metoda-ideologia, wiedza-interpretacja), na instytucjonalnych strukturach kończąc (zakłady i katedry historyków literatury versus zakłady i katedry
teoretyków), nie tylko kręcimy się w kółko, ale zaczynamy obsuwać się
w przepaść, bo paradygmat myślowy, który powołał naszą dyscyplinę do
istnienia i przez półtora wieku dostarczał jej paliwa do sprawnego funkcjonowania, już dawno nie istnieje.
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WEWNĘTRZNE PIĘKNO WIEDZY CZYSTEJ
Wiek XIX, przerażony postępującą modernizacją, ogarnięty był obsesją
szukania transcendentnego uzasadnienia dopiero co ujawnionej kontyngentności egzystencji. Bóg, honor, ojczyzna, Volksgeist, dusza słowiańska: wszystkie te figury na różne sposoby zakorzeniały człowieka poza nim, w skonstruowanej ideologicznie przestrzeni pokrzepienia. Ruch ten nie mógł także
ominąć uniwersytetu jako takiego, nic więc dziwnego, że ojcowie założyciele
nowoczesnej instytucji edukacyjnej, dzięki której król pruski miał nadzieję
narzucić Niemcom jeden model wychowaczy, musieli także odwołać się,
szukając ostatecznego uzasadnienia dla tego projeku, do czegoś „pozaludzkiego”, czyli niekontyngetnego. Dla wszystkich filozofów stojących za ustanowieniem nowoczesnego uniwersytetu, od Kanta do Humboldta, było jasne,
że nie byłoby uniwersytetu, gdyby nie odwołanie do czystej wiedzy, której
wytwarzaniem, zabezpieczaniem i propagowaniem uczeni powinni się zajmować. W jednym z najważniejszych dokumentów fundacyjnych Uniwersytetu w Berlinie, powołanego do istnienia w 1810 roku, Über die innere und
äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten, napisanym
przez Humboldta, zatrudnionego przez króla Prus do reorganizacji systemu
edukacyjnego, wszystko zostało obmyślane wedle jasno określonych opozycji.
Po pierwsze, Humboldt, spłaciwszy odpowiednią daninę państwu, w imieniu
którego działał, przeciwstawił uprawianie czystej nauki (reine Wissenschaft),
tkwiącej niezachwianie u podstaw badań naukowych, jej społecznemu i politycznemu otoczeniu. Oczywiście, państwo decyduje o wszystkim, z chwilą
jednak, gdy powoła swoich naukowców, nie ma prawa wtrącać się do ich
badań. Po drugie, idąc za Kantowskim odróżnieniem fakultetów wyższych
i niższych, połączył najwyższy poziom wiedzy z wiedzą teoretyczną i zdegradował tym samym jakikolwiek pożytek, jaki można by z niej mieć. Po trzecie,
umieszczając osobiste wykształcenie, Bildung, czyli samorealizację w centrum edukacji humanistycznej, Humboldt starannie odgrodził to, co istotne
dla studentów i profesorów od tego, co jedynie przygodne i nieistotne. Nietrudno dostrzec w tym potrójnym geście, który – powtarzam – stanowi
grunt, na jakim nowoczesny uniwersytet wyrósł, chęć wytyczenia solidnej,
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nieprzepuszczalnej granicy między tym, co jest istotne i mieści się „poza”
światem, i tym, co łączy nas z przemijającym i przypadkowym światem doświadczenia potocznego. To właśnie w tym momencie uniwersytet zatrzasnął
drzwi przed światem zewnętrznym i usadowił się wygodnie w swojej bezwzględnej autonomii. Uniwersytet stał się sanktuarium, w którym zaczęto
odprawiać tajemniczy kult wiedzy czystej.
Całe poznanie intelektu (alle Kenntnisse dem Gemüth) powinno być zaszczepione
w umysłach studentów w taki sposób, by rozumienie, wiedza i twórczość duchowa
zdobyły uznanie nie poprzez jakiekolwiek okoliczności zewnętrzne (äussere
Umstände), ale dzięki wewnętrznej precyzji, harmonii i pięknu (durch seine innere
Präcision, Harmonie und Schönheit) (Humboldt 1964 IV, 255–267).

Przeciwstawienie doskonałej architektoniki wiedzy „zewnętrznym okolicznościom” jest wysoce dwuznaczne. Z jednej strony bowiem, umożliwiło
uniwersytetowi niezbędną autonomię i niezależność od czynników politycznych (zwłaszcza tam, gdzie państwo nie ma wpływu na bieg uniwersyteckiego
życia), z drugiej jednak, przyczynia się do pojawienia się postawy, którą Peter
Sloterdijk nazwał „epistemo-tanatologicznym” odniesiem do życia, które
stawia mur między życiem jako kontemplacyjnym odnoszeniem się do świata i życiem jako egzystencjalnym „ćwiczeniem”, Übung. „Z chwilą, w której
wciskamy ćwiczenie w opozycję teorii i praktyki, albo życia kontemplacyjnego i życia praktycznego, tracimy z oczu jego wewnętrzną wartość (Man verliert ihren Eigenwert aus den Augen, sobald man das Üben in die Unterscheidung von Theorie und Praxis oder von tätigem und beschaulichem Leben
zwängt)” (Sloterdijk 2010, 17).
Problem, o którym pisze Sloterdijk, dostrzegała jasno M. Janion, ujawniając niedialektyczną sprzeczność między humanistyką jako poznaniem i humanistyką jako terapią. Niestety Janion nie wyszła poza ogólnikowe marksistowskie deklaracje. Stwierdzić, że „marksizm jako filozofia praktyki usiłuje znieść antynomię między poznaniem a czynem” (Janion 1982, 226), to
pozostać jedynie w sferze postulatów, od których przejścia do konkretnej
praktyki literaturoznawczej nie ma. A jednak Janion miała rację, że trzeba
szukać sposobów na przekroczenie granicy dzielącej poznanie od terapii,
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teorię od ćwiczenia, bo to tu właśnie rozstrzygają się dla dyscyplin rzeczy
fundamentalne.

W GÓRĘ I W POPRZEK
Ale jak to zrobić, jak tę granicę między poznaniem i terapią przekroczyć,
by buksująca maszyna polonistyczna znowu wskoczyła na ubity trakt? Wedle
pobieżnej choćby obserwacji, ratunku szuka się głównie w dwóch ruchach:
w górę i w poprzek. Pierwszy ruch to ruch w górę zapowiedziany przez Janion: od polonistyki do humanistyki5. Uważa się, że polonistykę można uratować od utraty znaczenia na rynku umiejętności tylko wtedy, gdy przekształci się ją w obszerną dyscyplinę humanistyczną i umieści w szerszym
kontekście innych dyscyplin, których wspólnym celem jest – nazwijmy to tak
– szeroka edukacja humanistyczna, niezbędna w świecie postępującej instrumentalizacji. Motywacja tego ruchu jest oczywista: polonistyka może się
uratować jedynie przez uniwersalizację swoich roszczeń i przeforsowanie
przekonania, że nie ma zasadniczej różnicy między studiowaniem anglistyki
czy filozofii i polonistyki, bo wszystkie te dyscypliny mają na uwadze człowieka jako takiego, a nie Canterbury Tales, Logikę Kanta czy Samuela Zborowskiego. Docelowym i konsekwentnym osiągnięciem tego ruchu byłoby
stworzenie wielkich wydziałów humanistycznych, co strukturalnie i administracyjnie nie wydaje się, przynajmniej na razie, rozwiązaniem możliwym.
Drugi ruch to ruch w poprzek. Tutaj chodzi z grubsza o przełamywanie barier metodologicznych między dyscyplinami i przeskok polonistyki do innych środowisk: nauk społecznych, nauk o mediach, studiów wizualnych etc.
Polonistyka chce tutaj pokazać, że nie musi opierać się na antykwarycznym
modelu filologii zwróconej w przeszłość, ale że w gruncie rzeczy zajmuje się

5

Temu służy między innymi niestrudzona i niezwykła działalność edytorska Ryszarda
Nycza, założyciela kilku fundamentalnych dla tego przejścia serii wydawniczych: najpierw
Horyzontów Nowoczesności, ostatnio Nowej Humanistyki, oraz inicjatora instytucjonalnej
przemiany polonistyki w antropologię kulturową.
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kulturą jako taką, kulturą współczesną i nie są jej obce ani techniki wypracowane przez inne nauki, ani problemy współczesnego świata. I tu jednak –
podobnie jak w humanistycznym upgradzie – polonistyka traci na swoistości
i w gruncie rzeczy przekształcić się musi w dyscyplinę ogólniejszą – antropologię na przykład – która metodologicznie wchłonęłaby wszystkie wypracowane
gdzie indziej sprawności, treściowo zaś tylko z wyboru, ale już nie z konieczności, zajmowałaby się polską literaturą.
Te dwa ruchy – w górę i w poprzek – zdają się dominować w debacie nad
tym, jak przekształcić polonistykę w dyscyplinę żywą, otwartą na – jak to
mówiono dawniej – wyzwania współczesności, przyciągającą więcej studentów. Uniwersalizm i interdyscyplinarność to dwa złote klucze, którymi staramy się otworzyć szkatułę z pieniędzmi przeznaczonymi na badania własne.
Jednocześnie jednak uniwersalizm i interdyscyplinarność to także dwie drogi
wyjścia z polonistyki, które w gruncie rzeczy, w ogromnym wysiłku wydostania się spod opresywności zamkniętego modelu lokalnego, wpadają w sidła
tych samych antynomii, o których wspominam od samego początku tego
wystąpienia i które wskazałem, porównując ideologie Wiszniewskiego i Majorkiewicza.
Pytanie więc, jakie musimy sobie postawić, brzmi tak: jak wyjść z polonistyki nie wychodząc z niej, czyli jak zachować dyscyplinę, całkiem z niej
rezygnując? Pytanie to dotyczy kategorii, o której już wspomniałem i obiecałem, że do niej wrócę. Chodzi o profesjonalizm.

AUTONOMIA I REPRODUKCJA
Czytelnicy Polityki wrażliwości wiedzą dobrze, że jestem zdecydowanym
przeciwnikiem naukowości jako fetysza akademickiego. Porównywanie humanistyki z dyscyplinami, które naukowość do repertuaru swoich uzasadnień włączyły na pierwszym miejscu niczego nie przynosi6. Zgadzam się
6

Nie zgadza się ze mną Andrzej Skrendo, który w swojej recenzji z Polityki wrażliwości
(Wyprowadzenie z humanistyki), opublikowanej w „Wielogłosie” 2014, nr 1, dowodzi, że dla
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całkowicie z Geoffreyem Harphamem że „upieranie się przy tym, że nauki
humanistyczne są jak wszystkie inne dyscypliny, nie zabezpiecza ich miejsca na uniwersytecie, lecz je eliminuje” (Harpham 2011, 182). Nie ma tu
miejsca na wdawanie się w tego rodzaju, skądinąd konieczną i niezwykle
potrzebną dyskusję. Gdybym jednak miał w najbardziej radykalny sposób
określić moją wizję miejsca nauk humanistycznych na uniwersytecie, powiedziałbym tak: powinniśmy dążyć do stworzenia takich warunków, w których
humanistyka nie musi uzasadniać swojego istnienia, podatnicy zaś płacą za
edukację humanistyczną, bo wiedzą, że jest ona konieczna nie z tego
względu, że przekłada się na dobrze płatną pracę, ale z tego, że stanowi
istotne uzupełnienie wszelkiego wykształcenia. Kiedy byłoby to możliwe?
Wtedy jedynie, gdyby zbudowano pomost między uniwersytetem a pozauniwersytecką rzeczywistością, czyli wtedy, gdyby rozmaite metody, roszczące sobie pretensje do naukowości, ustąpiły miejsca prawdziwemu profesjonalizmowi, którego celem byłoby zlikwidowanie fetysza naukowości i przekonanie podatników (oraz reprezentujący ich rząd), że to, co robi się za
murami akademii, ma sens także poza nimi. To zaś nie może nastapić dopóty, dopóki humanistyka będzie postrzegana jako nauka „oderwana od
rzeczywistości”.
Gdyby zastanowić się, w jaki sposób dyscypliny humanistyczne układały
sobie relacje ze światem zewnętrznym, to oczywiste się stanie, że uniwersyteckie dyscypliny zrodziły się dzięki dwom gestom. Pierwszym było uznanie
(jak uczynił to Humboldt), że badanie naukowe jest czynnością bezinteresowną, odłączoną od doraźnych interesów i wszelkich zastosowań, że jest
aktywnością ważną samą w sobie, skupioną wyłącznie na dochodzeniu
prawdy, czyli ustalaniu, jak się rzeczy mają. Drugim, równie fundamentalnym i komplementarnym, było zapewnienie owemu bezinteresownemu
badaniu czysto wewnętrznego systemu oceny, opartego na porównywaniu
z innymi wynikami badań w tej samej dziedzinie, a nie na ocenie sporządzonej z zewnątrz, spoza obszaru ekspertyzy. W ten sposób uniwersytet

humanistyki uniwersyteckiej odżegnanie się od naukowości jest zabójcze. Zgadza się natomiast ze mną, choć tylko w tym względzie, Adam Lipszyc, autor recenzji opublikowanej
w „Dwutygodniku” 2014, nr 125.
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zadbał starannie o to, by zyskać niepodważalną autonomię badawczą. Bez
tej autonomii i ekskluzji sądów pochodzących skądinąd, żadna dyscyplina
naukowa nie mogłaby powstać. Badania naukowe prowadzi się dla nich
samych, a nie dla jakiegoś zewnętrznego wobec nich celu (ustalenie celu,
jak to się dzieje w przypadku badań obsługujących różne przemysły, jest
wtórne wobec pierwotnej misji naukowej), ale badania naukowe prowadzi
się także wedle procedur ustalanych wyłącznie wewnątrz danego pola badawczego. Na tym właśnie polega profesjonalizm w sensie ścisłym. Jak pisze Louis Menand:
Tym, co zapewnia niemal absolutną władzę określania standardów wejścia w daną
dyscyplinę, promocję i odrzucenie, jest autonomiczna i całkowicie zamknięta
społeczność jej przedstawicieli. Dana dyscyplina opiera się na zasadzie bezinteresowności, według której wytwarzanie nowej wiedzy jest regulowane przez
ocenianie jej na tle istniejącego stanu badań za pomocą recenzji, a nie stopnia,
w jakim odpowiada ona interesom zewnętrznym wobec obszaru badań (Menand 2010, 105).

Podkreślę to bardzo mocno: profesjonalizm i autonomia dyscypliny są ze
sobą nieodłącznie związane. Profesjonalizm zakłada, że aby zasadnie wydać
sąd na temat danej dyscypliny, jej przedmiotu, celów i rezultatów, trzeba najpierw przejść odpowiedni trening i spełnić cały szereg instytucjonalnych
wymogów. Nie da się interweniować w daną dyscyplinę z zewnątrz. O dyscyplinie można wypowiadać się tylko z jej wnętrza. To prawo absolutnej autonomii chroni nas wszystkich przed niekompetentnymi sądami wydawanymi
przez osoby do tego niepowołane. Zabezpiecza nas przed zewnętrznymi wobec nauki graczami, którzy chcieliby przejąć kontrolę nad naszymi działaniami. I w końcu – nadaje naszym własnym działaniom spójność i konsekwencje.
Jednocześnie jednak to samo prawo autonomii, które powołało do życia
nowoczesny uniwersytet jako instytucję badawczą i które czuwa nad niezależnością naszych badań, jest gwoździem do trumny uniwersytetu. To, co
uniwersytet ożywia, jednocześnie przyczynia się do jego stopniowego i nieodwolalnego zgonu. Uniwersytet wzniesiony został na tej skandalicznej
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sprzeczności. Z jednej strony, jego odseparowanie się od świata gwarantuje
mu jego badawczą skuteczność, z drugiej jednak usuwa wszystkim jego aktorom grunt spod nóg. Ten podwójny uchwyt7 sprawia, że żadna reforma uniwersytetu nie może się powieść, albowiem prawdziwa reforma oznaczałaby
ominięcie tej niebezpiecznej podwójności, wpisanej w istotę uniwersytetu,
a tym samym musiałaby oznaczać zniszczenie podstaw, na jakich uniwersytet
się wznosi. Innymi słowy, w istotę uniwersytetu wpisana jest autodestrukcja,
lub – by rzecz ująć łagodniej – kryzys, którego nie sposób zażegnać, lecz którego konsekwencje trzeba nieustannie odwlekać.
Kryzys uniwersytetu, kryzys humanistyki, który głosi się od dawna i nad
którym się nieustannie debatuje, nie jest więc czymś, co przychodzi z zewnątrz, w postaci cięć budżetowych, złej administracji, neoliberalnej ideologii czy innych podstępnych sił. Kryzys uniwersyteckiej humanistyki oznacza,
że to, co jest jej siłą, czyli autonomia, wysoki profesjonalizm, wewnętrzny
system akredytacji i oceny, jednocześnie jest jej główną słabością. Dlaczego?
Otóż dlatego, że ów system, dzięki któremu istnieją poszczególne dyscypliny
naukowe, ma tendencje do samoreprodukcji i homogenizacji, a w konsekwencji do zacierania różnic, od których ustanowienia uzależnione było jego
powstanie. Jak pisze Menand, wyprowadzając proste konsekwencje z założeń,
na których wspiera się akademicki profesjonalizm, „najważniejszą funkcją
tego systemu nie jest wytwarzanie wiedzy, lecz odtwarzanie systemu. Innymi
słowy, głównym celem tego systemu, który musi zapewnić sobie niezakłócone przetrwanie i kontrolę rynku dla własnych wytworów, jest wytwarzanie
wytwórców” (Menand 2010, 105). Profesjonalizm tego rodzaju, którego nieodstępną częścią jest idol „naukowości”, stoi twardo na drodze odnowienia
uniwersytetu.
7

Tak wyrażony przez klasyka nowoczesnej filologii, Ericha Auerbacha: „Kto nie ogranicza
się do wąskiej dziedziny specjalistycznej i do małego kręgu fachowców, ten żyje w zgiełku
uproszczeń i impresji, którym sprostać jest rzeczą prawie niemożliwą. A przecież zajmowanie
się jedną specjalnością zadowala w coraz mniejszym stopniu” (Auerbach 1976 II, 207). Auerbacha nie zaprzątała jednak ta daleko posunięta dwuznaczność sytuacji nauki (tu: filologii)
wobec rzeczywistości, gdyż chciał odpowiedzieć na pytanie, jak możliwa jest jeszcze synteza
dostępnej wiedzy na temat jakiegoś przedmiotu. Dziś odpowiadamy na pytanie Auerbacha
dość prosto: nie tylko nie jest możliwa, ale i niepotrzebna.
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PROFESSIO FIDEI
No dobrze, ale jak inaczej rozumieć profesjonalizm? Słowo to, odsyłające
również do nas, profesorów, zgubiło swoje podstawowe znaczenie z chwilą,
gdy utożsamiono je z fachem, czyli zbiorem instytucjonalnych reguł, które
spełnić trzeba, by stać się członkiem określonego cechu. Przypomnieć jednak
należy, że w języku łacińskim professio oznaczało pierwotnie „publiczną deklarację”, gdyż professus, to past participium od profiteri, „otwarcie coś przyznawać, dobrowolnie świadczyć, uznawać, wydawać publiczne oświadczenie”
i znaczenie to w językach nowożytnych ustabilizowało się około XV wieku.
Professio to także professio fidei, czyli wyznanie wiary i trzeba pamiętać, że
zanim jeszcze słowo professio weszło w przestrzeń publiczną, oznaczało ono
złożenie ślubów zakonnych. Jak zebrać w całość pęk tych znaczeń? Tak, że
profesja to publiczne zobowiązanie, deklaracja publicznego działania, ale
także publiczne wyznanie wiary w to, co się robi. W tym sensie należy odróżnić od siebie rzemiosło, wiedzę, kompetencję, to, co po francusku nazywa
się metier, po angielsku zas craft, od profesji (Derrida 2002, 215), tę zaś, jak
już sugerowałem, od interpretacji. To pierwsze – rzemiosło – jest warunkiem
niezbędnym funkcjonowania każdej instytucji. Ktoś, kto nie wie, jak uczyć,
jest w podobnej sytuacji, jak ktoś, kto chce zrobić stołek, a nie potrafi trzymać dobrze młotka i gwoździ albo nie wie, jak wytoczyć nogę stołu na tokarce. Zawód wymaga określonego zbioru umiejętności i profesor polonistyki,
który nie zna literatury polskiej i nie wie, sam specjalista w literaturze dwudziestowicznej, gdzie szukać wiadomości o XVII-wiecznych pisarzach, w tym
samym stopniu nie jest polonistą, jak nie jest kucharzem ktoś, kto nie wie, jak
zrobić beszamel. Pomijamy ten poziom, bo jest oczywisty. Bardziej interesująca jest natomiast dystynkcja między interpretacją i profesją. Pierwsza, jak
sugerowałem, nie musi troszczyć się o jakiekolwiek zobowiązania i jest wyrazem indywidualnych przekonań. Druga jednak, założywszy odwołanie do
rzemiosła, bez którego o żadnej profesji mówić nie można, polega na złożeniu publicznego zobowiązania. Profesor to ktoś, kto publicznie składa zobowiązanie, składa obietnicę. Czego jednakże jest to obietnica? Do czego zobowiązuje się profesor?
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PUBLICZNE ZOBOWIĄZANIE
Zobowiązanie publiczne profesora to zobowiązanie podwójne.
Po pierwsze, jest to zobowiązanie do odblokowania akademickiego dyskursu, do wprowadzenia go do publicznego obiegu, do odhermetyzowania
profesji, do przełożenia siebie samego na język dostępny poza dyscypliną,
do znalezienia kanałów empatycznych, łączących go ze światem pozaakademickim. Oczywiście, nie mówię tu o tzw. popularyzacji nauki, która tylko
pogłębia przepaść między akademią i sferą publiczną, lecz mówię o różnych, wielogatunkowych strategiach translacji języków wyspecjalizowanych
na języki, którymi można mówić o wspólnym, podzielanym świecie8. To
właśnie w tym miejscu widzę ogromną i właściwie jedyną szansę humanistyki, której zadaniem jest tworzenie pasaży między instytucją i idiomem,
między poznaniem i terapią, między tekstami i dyskursami, między metodami i ideologiami, między uniwersytetem i sferą publiczną. Zamiast
upierać się przy tym, że humanistyka jest nauką, a więc musi być równie
istotna, jak nauki podstawowe, trzeba myśleć, jak humanistykę odnaukowić, wyprowadzić z uniwersytetu i wprowadzić w przestrzeń wspólnej
mowy. Na tym polega społeczne znaczenie humanistyki: nie na mówieniu
humanistyką, ale na robieniu humanistyki. Takim jednak, by to robienie,
by to, mówiąc językiem Sloterdijka, ćwiczenie, było zrozumiałe także poza
metodologiczną „bańką”, czyli poza granicami uniwersytetu. Dlatego
mówię o zobowiązaniu publicznym profesora: pisanie wyłącznie dla innych
specjalistów zamyka humanistykę w tym samym stopniu, w jakim sfera
publiczna ulega destrukcji dzięki absolutyzacji kultury podmiotowej ekspresji. Tam, gdzie panują wyłącznie jednostkowe emocje, porozumienie
zostaje z gruntu wykluczone. Akademia odwraca tę zasadę, pozostając jej
zasadniczo wierną, w miejsce prywatnych ekspresji podstawiając wyspecja8

Tu otwiera się szansa na rozmowę o demokratyczności uniwersytetu, którą mamy jeszcze przed sobą, albowiem wciąż przed sobą mamy dyskusję na temat polityczności uniwersytetu, zasad merytokracji, na których się wspiera, elitarności etc., przed którą to dyskusją sam
uniwersytet gwałtownie się broni.
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lizowane języki i redukując pole dyskusji wyłącznie do wąskiej grupy fachowców.
Po drugie, publiczne zobowiązanie profesora, przedstawiciela Akademii,
polega na krytyce ideologii. Jak mówiłem wcześniej, uważam, że nie ma
sposobu, by umknąć idiosynkratyczności interpretacji i nie ma kryteriów,
które pozwoliłyby nam dowodzić wyższości jednej interpretacji nad drugą.
Jedne interpretacje przekonują, inne nie przekonują, a to głównie z tego
powodu, że jedne opierają się na przesłankach miłych sercu jednej grupie,
inne odwołują się do języka całkiem inaczej skonstruowanego. Interpretacja w ogóle możliwa jest dzięki neutralizacji własnych przesłanek i uznaniu
ich za oczywiste. Żaden marksista i żadna feministka, która chce interpretować Dumę i uprzedzenie, nie zacznie swoich procedur od stwierdzenia, że
jego/jej metoda jest wątpliwa, lecz raczej będzie dumna ze swoich uprzedzeń. Każda interpretacja będzie upierać się przy tym, że to właśnie ta metoda, ten język, te przekonania są najlepszym sposobem na czytanie tego
właśnie tekstu tekstu. Nic w tym dziwnego i nagannego, bo na tym właśnie
polega spór interpretacji, który de facto nie jest sporem różnych interpretacji o tekst, lecz sporem o to, która interpretacja (a więc która interpretatorka) jest lepsza. A która jest lepsza? Ta, która zdobywa najwięcej zwolenników. A dlaczego zdobywa? Bo zwolennicy danej interpretatorki, przedkładający solidarność grupy nad wszystko inne, uważają, że jest dla nich
najciekawsza, najważniejsza, najdobitniejsza. Koło się zamyka i każdy pozostaje przy swoim tak długo, jak pozostaje w orbicie własnej polityki, własnej
ideologii, własnej interpretacji. Według mnie te trzy wymiary humanistycznej aktywności – polityka, ideologia, interpretacja – wzajemnie się
uzupełniają i wymieniają miejscami, tworząc wspólne pole. W polu tym,
które stanowi nieusuwalną część tego, co robimy, dopisując komentarze do
przeszłości, panowało, panuje i będzie panować wieczyste nieporozumienie.
Jeśli więc nie chcemy skazać się na nieskończony pokaz siły, na niepohamowaną kompetycję interpretacyjną, musimy założyć, że istnieje taki poziom humanistycznej roboty, który wymyka się demonstracji egzegetycznych uprzedzeń i pokazuje raczej, co ową demonstrację do życia powołuje.
Ten właśnie poziom nazywam krytyką ideologii.
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POLONISTYKA PRZYSZŁOŚCI
Co to takiego krytyka ideologii? To dyskurs przypatrujący się, na jakich
przesłankach zbudowane są proponowane interpretacje, dyskurs wyjaśniający, na jakich przekonaniach opierają się wypowiedzi na temat literatury. Być
może to właśnie miał na myśli Jean-Michel Rabaté, który taką oto funkcję
przypisał teorii: „zaskoczyć publiczność i pobudzić ją do żądania nowego
moralnego, politycznego lub intelektualnego uzasadnienia tego, co uchodzi
za zbiorowe wartości jakiejś grupy i kulturową tożsamość” (Rabaté 2002, 17).
Tak rozumiana krytyka ideologii ma do spełnienia dwie funkcje. Po pierwsze, ma pokazywać jak działają interpretacje wewnątrz danej dziedziny, czyli
odsłaniać mechanizmy retoryczne i intelektualne powołujące je do istnienia
oraz nieustannie przypominać o względności wszelkich odczytań. Po drugie
jednak, krytyka ideologii wykraczać powinna – dzięki swojemu rzemiosłu –
poza obszar akademickich dyscyplin i stać się uczestniczką życia publicznego,
które – czego nie trzeba przypominać nikomu – jest obszarem nieskończonych
sporów interpretacyjnych, prawnych, politycznych, kulturowych9. W obu
wypadkach – w obszarze naukowych dyscyplin i obszarze życia politycznego
– krytyka ideologii jest niezbędną kontrolerką ruchu, konieczną mediatorką
i nieusuwalną rozjemczynią sporów, które bez żadnej instancji krytycznej,
trzymającej je w szachu, prowadzą najlepiej przygotowane zawodowo umysły
na manowce jałowych przepychanek. Tak właśnie rozumiem cele i zadania
polonistyki przyszłej, mojej wymarzonej Zukunftpolonistik: owszem, powinna
dbać o przyrost nowych wykładni przeszłości, ale powinna także – a w moich
oczach przede wszystkim – stać się badaniem politycznej świadomości Polaków, zarówno tej przeszłej, jak i tej obecnej, czyli studium interpretacyjnych
strategii wytwarzanych w obrębie polskiej kultury. Żadna z innych dyscyplin
nie jest do tego tak świetnie przygotowana, jak polonistyka, która dzięki wie-

9

„Kluczowa kwestia polega na tym, że jeśli badania i dydaktyka (research and teaching)
mają mieć znaczenie, to uniwersytet powinien angażować się w kulturę publiczną i planować
swoje paradygmaty badawcze, mając na względzie rzeczywiste życie społeczne i kulturalne”
(Menand 2010, 158).
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lostronnemu poznaniu tego, jak działają interpretacje, może stać się skuteczną terapią umysłu ogarniętego przymusem narzucania własnych racji.
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POLISH STUDIES: KNOWLEDGE AND THERAPY
Defining professionalism not as craft but as public responsibility, the article characterizes the grounds on which Polish Studies could be held accountable not as a
vaguely characterized field with a simple object, but as the critique of ideologies
used to legitimize different methodological approaches. The author, along the lines
of his book The Politics of Sensitivity, points to two main responsibilities of scholars of
Polish Studies: the translation of hermetic discourses into languages comprehensible
beyond the scope of academic research, and going beneath the interpretative competition and revealing what, in terms of ideological premises, fuels different schools
of exegesis.
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1.

P

roblem zmiany – w historii kultury, sztuki, literatury, teorii… – tradycyjnie już należy do najbardziej kłopotliwych, tyleż do przewidzenia,
co do wyjaśnienia, i to zresztą nie tylko w humanistyce. Dzieje się tak
zwłaszcza wtedy, kiedy w grę nie wchodzą paradygmatyczne „rewolucje” (te
bowiem mają już swoje modelowe, choć też sporne, opisy), ale procesy nasilających się lokalnych innowacji, zadomawiających się stopniowo w polu
kulturowym i zyskującym tam społeczną widzialność i uwagę. Główny problem chyba w tym, że nie potrafimy zapełnić informacyjnej luki między
„jeszcze nie” a „właśnie już”. To bowiem, co nadciąga, na co się zanosi, co
wyłania się z embrionalnych zarodków ‘nowego’, okazuje się zawsze nieocze1

Tekst powstał w ramach realizacji projektu badawczego pt. W stronę innowacyjnej humanistyki polonistycznej: „tekst jako laboratorium”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr UMO-2012/07/B/HS2/01451.
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kiwane, nie do przewidzenia (ekstrapolowania, zaplanowania, uprzedzenia).
Kiedy jednak tylko się pojawi, uobecni i skrystalizuje, natychmiast aktywuje
swe antecedencje (dotąd utajone), odsłania ścieżkę swego rozwoju, narzuca
nam retroaktywną konieczność swego bycia.
Z czymś podobnym mamy chyba do czynienia w polu przemian refleksji
teoretycznej w humanistyce ostatniego ćwierćwiecza: to, co dla jednych jest
„rozmienianiem się na drobne” i dziwaczeniem jednej uniwersalnej Teorii,
dla innych jest ożywczą profuzją studiów i zwrotów, które zachęcają nie tylko
do czytania literatury poza jej wewnątrzliterackimi cechami, ale i do czytania
w ten nowy (przynajmniej do pewnego stopnia) sposób nie tylko literatury,
albo inaczej mówiąc: czytania literatury wraz z innymi tekstami kultury
(w tym sensie, zauważmy, teoria – tylko – literatury dziś nie jest już możliwa). Wulkaniczna energia wszakże, z jaką pojawiały się te nowe inicjatywy
teoretyczne, najwyraźniej nie jest niewyczerpana, jeśli wziąć pod uwagę fakt,
że od ładnych paru lat (mniej więcej od czasu zaistnienia kulturowych studiów afektywnych) nic o podobnym do poprzednich projektów badawczych
znaczeniu tymczasem się nie pojawiło. Może więc nadszedł czas i na konsolidację tych teoretycznych działań, i na krytyczną refleksję, która obejmować
musi także aktorów tych przemian (bo nie ma dziś przedmiotu bez podmiotu
i odwrotnie), a nie tylko bezosobową grę tendencji, pojęć czy prawideł.
Jan Błoński, który zwykł mawiać, że on kocha teorię, ale ona go nie bardzo, wyznał mi kiedyś w przypływie szczerości, że zawsze obawiał się nadejścia czasu, kiedy poczuje, że nie nadąża, że młodzi udowodnią mu, że się nie
zna, myli, i że już inaczej czy lepiej nie potrafi… Ale okazało się, dopowiadał
zaraz, że wszystko wygląda inaczej, że nic z tych rzeczy; bo z jednej strony
najzwyczajniej nie obchodzą go te nowinki młodych (uważał je za niewiele
warte, a zajmowanie się nimi za stratę czasu), z drugiej zaś – bo był przekonany, że w tym, co jego interesuje i czym się zajmuje, jeszcze długo nikt mu
nie dorówna. Kiedy to mówił, Błoński był chyba młodszy ode mnie dzisiejszego, więc jako osobnik ciężko doświadczony życiem w nieustającym
okresie przejściowym (który dzięki swemu trwaniu nabrał już cech stanu
nowonormalnego), mogę przyświadczyć, że bardzo trafna była to obserwacja
o subiektywnych obawach, przesłankach, racjonalizacjach uczestników tego
rodzaju przemian.
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Po pierwsze, rzeczywiście, mamy skłonność do sytuowania się (tj. pojmowania swego usytuowania jako osadzonego) w głównym nurcie zachodzących przemian i ekstrapolowania dotychczasowego przebiegu w przyszłość,
ujętą liniowo, jako postępujący przyrost pomnażanej wiedzy o przedmiocie –
czemu zwykle towarzyszy szlachetna obawa, czy nasz rozwój dorównywać
będzie rozwojowi wiedzy uniwersalnej i czy nikt nas aby nie wyprzedzi… Po
drugie, istotnie, mamy skłonność do budowania złudnego poczucia bezpieczeństwa; złudnego, bo opartego na wybraniu roli kustosza uprawianego
własnego „ogrodu (ogródka) nauk”, gdzie schronić się możemy skutecznie
przed porywami wiatru historii… Po trzecie, faktycznie, otwarcie się na
konfrontację, dialog, wola rozumienia innego, jest nie tyle spontaniczną
skłonnością, co wysiłkiem i koniecznością…, których się wystrzegamy, dopóki możemy traktować to, co inne (te inne zaciekawienia) jako marginalne, ekscentryczne, nowomodne, a więc przemijające. Niedawno zdałem
sobie z tego sprawę, kiedy usłyszałem życzliwie zakłopotane pytanie: skoro
już nowa humanistyka została „załatwiona”, to może wrócimy teraz do teorii literatury?
Oczywiście, możemy tak zrobić. Wiedza humanistyczna nie ma charakteru
kumulatywnego postępu i nigdy nie będziemy wiedzieli, czy to, co się teraz
wydaje beznadziejnie epigońskie, nie okaże się kiedyś prekursorską antycypacją; możemy więc być dziś także platonikami, neotomistami czy strukturalistami – z nadzieją na taką (lepszą) przyszłość. Choć lekcja, którą daje nam
przeszłość, przekonuje, że każda (nawet udana) próba powrotu przynosi
zmianę, a konstelacja możliwości i „zarodków” nowego nabrzmiewających
w teraźniejszości nieustannie rekonfiguruje pole wiedzy, w tym zaś miejsce
i funkcje starego, tradycyjnego czy wzorca dotąd dominującego. Stąd kolejna
oczywistość: teraźniejszość (chyba każda, ale nasza w szczególności) to taki
czas, kiedy nie potrafimy uprzedzić przyszłości, zaplanować jej, przewidzieć
kierunku jej rozwoju. Czesław Miłosz kiedyś zauważył (parafrazując przy
okazji stare chińskie przysłowie), że nasze orientowanie się w teraźniejszości
przypomina zachowanie ślepca, który może nigdy się nie dowiedzieć, czy to,
czego dotyka, to trąba słonia czy ogon węża… Ale z drugiej strony nigdy nie
wiadomo, czy nasze wybory, dyspozycje, działania nie stają się przysłowiowym języczkiem u wagi, przechylając swym minimalnym zaiste ciężarem

42

CZĘŚĆ I. NOWA HUMANISTYKA I POLONISTYKA

szalę „pro-dukcji” przyszłej realności (przechodzenia od tego co nieobecne,
czy potencjalne, do tego, co obecne, realnie oddziałujące).
Z tego punktu widzenia kultura jest siecią działań i znaczeń, w których aktywnie uczestniczymy, kształtując je i podlegając ich oddziaływaniom. Co
więcej, jak dawno temu dowodził Williams, w teraźniejszej aktywności kulturowej jednostek i wspólnot nie wszystkie z nich, a nawet nie te najważniejsze
dla rozwoju kultury, są uświadamiane, uformowane już w języku i pojęciach.
Są bowiem raczej jeszcze „odczuwane” – jako rodzaj niejasnego, niejednoznacznego nacisku wewnętrznej dynamicznej konstelacji zbiorowych sensorycznych atrakcji, afektywnych pobudzeń, poznawczych zaciekawień oraz
preferowanych dyspozycji i aktywności, które dopiero torują sobie drogę do
obecności i szukają formy swego wyrazu. Williams pisał:
Kultura, kiedy jest przeżywana, jest zawsze częściowo nieznana, w jakiejś mierze
nieurzeczywistniona. Wytwarzanie wspólnoty jest zawsze swego rodzaju badawczym poszukiwaniem [exploration], świadomość bowiem nie może wyprzedzać
tworzenia, nie istnieje żadna formuła dla nieznanego doświadczenia. Dlatego
właśnie dobra wspólnota, żywotna kultura nie tylko wytycza miejsce, ale stanowi
aktywne wsparcie, dla tych, którzy chcą wnieść swój wkład w ten oczekiwany
przez wszystkich postęp uświadomienia. Skądkolwiek byśmy nie wychodzili,
musimy być zdolni do wysłuchania tych, którzy wychodzą z odmiennego stanowiska. Musimy badać każde uzupełnienie, każdą wartość, z całą uwagą; nie znamy
bowiem przyszłości, nigdy nie możemy być pewni tego, co ją może wzbogacić;
teraz możemy tylko wsłuchiwać się i rozważać cokolwiek się nam oferuje i chwytać co możemy (Williams 1960, 354).

Przywołuję tu jedno ze spostrzeżeń Williamsa, dotyczące zgłębianej przez
niego przez wiele lat zagadkowej natury „struktury odczuwania” – kategorii
kluczowej dla uchwycenia rozwojowego potencjału kultury – bo w jej ramach dochodzi najwyraźniej do fuzji doświadczenia działania w teraźniejszości, kulturowego procesu zmiany (emergencji nowego) oraz aktywności
badawczej dostosowującej swe narzędzia i procedury do specyfiki tego procesualnego, kontekstowego, relacyjnego, przygodnego „przedmiotu”. A właśnie fuzja tego rodzaju trzech czynników jest według mnie wspólną cechą
współczesnych praktyk teoretycznych – tzn. tutaj: postteorii, studiów i zwro-
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tów – które zdominowały humanistykę po skutecznym zakwestionowaniu
roszczeń nowoczesnej wielkiej Teorii; zwłaszcza zaś jej roszczeń do uniwersalizmu, obiektywizmu, transhistorycznej (esencjalnej albo quasi-esencjalnej)
ważności.
Warto zauważyć, że pod tym względem humanistyczne praktyki teoretyczne
nie różnią się zbytnio od scjentystycznych. Jak zauważa historyk i filozof
nauki Hans-Jorg Rheinberger:
Historia eksperymentowania jest, by tak rzec, historią „teorii w działaniu”. Chodzi
przy tym o historyczne warunki urzeczywistniania przebiegów badań w ich często
całkiem nieobliczalnym stosunku do społecznie i politycznie usankcjonowanych
programów badań. Cała nasza nowożytna kultura opiera się procesie, który określić można jako proces wytwarzania wydarzeń, których nie sposób uprzedzić. Jego
„logika” ma (nawet jeśli planiści niechętnie to przyznają) mało wspólnego z wzorcem kognitywnej racjonalności, którą przypisuje się kartezjańskiemu indywiduum
– czy słusznie, czy niesłusznie, tego nie zamierzam tu rozstrzygać. Ta logika tego,
czego nie sposób uprzedzić, w nowożytnym procesie naukowym jako splocie
praktyk eksperymentalnych działa w pewnym sensie w skoncentrowanej formie
i można ją studiować. (…) W końcu chodzi w tych badaniach o warunki rozwoju
systemów, w których może wydarzyć się „to, co nowe” (Rheinberger 2015, 22).

A zatem teoria w działaniu, zarówno w humanistyce, jak i w naukach ścisłych,
to: po pierwsze, teoria in statu nascendi; po drugie, teoria interweniująca,
aktywnie wpływająca na zmianę stanu rzeczy (a przynajmniej dotychczasowej wiedzy o nim); po trzecie, teoria odnajdująca swą tożsamość w działaniu
(a nie np. w statycznej i transcendentnej wobec przedmiotu kontemplatywnej
obserwacji czy deskrypcji), w procesie próbnej, „indagującej” przedmioty,
działalności badawczej; po czwarte, teoria skoncentrowana na określaniu
warunków i przebiegu emergencji nowego, procesów innowacyjności. Należy
nadto zauważyć, że w tej perspektywie rozważana teoria w działaniu może
być zasadnie sytuowana w o wiele rozleglejszym polu wiedzy określanym
najczęściej jako badania w działaniu (action research), których specyfika,
najkrócej mówiąc, polega na połączeniu zadań poznawczych, perspektywy
uczestnika oraz działań ukierunkowanych na zmianę istniejącego w danej
sferze rzeczywistości status quo. Tradycja tak sprofilowanych badań sięga
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prac z obszaru nauk społecznych (socjologia, edukacja, pedagogika) Kurta
Lewina jeszcze z lat trzydziestych. Współcześnie badania w działaniu – określane też innymi terminami: badania interwencyjne, badania oddziaływujące,
badania zaangażowane, w pewnej mierze też badania uczestniczące (participatory research) – rozrastają się także w obszarach wielu innych dyscyplin
humanistyki i nauk społecznych (m.in. etnografii, antropologii, studiów kulturowych, feministycznych i genderowych, kultury wizualnej, art based research)2. Dodam jeszcze, że pojęcie działania traktuję jako ekwiwalentne wobec
pojęcia praktyki (jakkolwiek jestem świadom odmienności ich rodowodów
ideowych), a traktuję jako podstawowe – jako mniej obciążone konotacjami
światopoglądowymi czy ideologicznymi.

2.

Nie mam zamiaru wchodzić w szczegóły ani wymyślać kolejnej parafrazy
skróconej historii przemian praktyk teoretycznych w szeroko rozumianej
humanistyce. Chcę tylko zauważyć, że pojęcie działania nadaje tym bardzo
skądinąd różnorodnym praktykom rysy wspólnotowe, a ponadto, że wskazuje na wspólne – „działaniowe” właśnie – cechy przedmiotu, celu i metody.
Owe praktyki teoretyczne mają bowiem za swój przedmiot rzeczywistość
(lub jej elementy) w stawaniu się, w procesie; ich celem jest skuteczne oddziaływanie, zmiana zastanego stanu rzeczy (a nie tylko jego opis czy interpretacja)
lub zmiana jego obrazu (ujmowanego w nowych kategoriach); a metodami
i badawczymi technikami są strategie działaniowe, wchodzące w aktywne
interakcje z przedmiotami, eksperymentalnie w nie ingerujące, w sieciach
badanych relacji poszukujące dopiero własnych zasad i standardów rozwijanej
koncepcji teoretycznej. Oczywiste przykłady nasuwają się same. O studiach
performatywnych nie wypada nawet w tym kontekście wspominać. W bada2

Zob. przegląd stanowisk zawarty w pracach: Denzin, Lincoln, red. 2010, 2014; Červinková, Gołębniak, red. 2010; Frąckowiak, Olechnicki, red. 2011.
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niach literackich górę bierze rozumienie dzieła jako wydarzenia i procesu
lektury jako doświadczeniowego odgrywania. W studiach wizualnych kluczową kwestią jest to, jak działają obrazy. W studiach pamięciowych – praca
pamięci i zapominania, konflikty i rywalizacje polityk pamięci, wydarzenia
traumatyczne i ich transfery (jednostkowe i wspólnotowe, postpamięciowe).
W studiach afektywnych – poruszenia i zgęstnienia doznaniowo-afektywnych
„intensywności” oraz ich transmisje i translacje (pojęciowo-językowe, osobnicze, wspólnotowe, kulturowe, medialne…). W studiach feministycznych
i genderowych – przede wszystkim subwersywno-emancypacyjna praca teorii dążącej do zmiany istniejącego porządku. W studiach postkolonialnych –
praktyki dominacji i podporządkowania, procesy upodmiotowienia ubezwłasnowolnionych i nie-podległości skolonizowanych itd. itp. Biorąc pod uwagę
te różne sensy teoretycznej działalności, można by wyróżnić cztery zasadnicze warianty rozumienia teorii w działaniu (warianty oczywiście nie rozłączne, lecz komplementarne).
A zatem teoria w działaniu to, po pierwsze, teoria jako work in progress,
w toku powstawania. Nacisk się tu kładzie na próbny, wstępny, rozpoznawczy
aspekt praktyki teoretycznej, w badawczym „dialogu” z przedmiotami (wydarzeniami i procesami) wynajdującej narzędzia, metody, cele. Tak rozumiana, jest w wyraźnej opozycji do nowoczesnej Teorii – pojmowanej jako
zwieńczenie systematycznych badań i uogólnienie ich szczegółowych wyników w postaci systemowo ujętego zespołu ogólnych twierdzeń o zakresie
uniwersalnym. W tym duchu redaktorzy tomu Postteory (1999) podkreślali,
że postteoria to teoria, która jest „jeszcze przed nami” (yet to come); redaktorzy tomu Theory After „Theory” (2011) argumentowali, że te bardzo różnorodnie ukierunkowane studia (od studiów nad niepełnosprawnością przez
ekokrytykę po studia nad globalizacją) podejmują energiczny dialog w kluczowych kwestiach politycznej zmiany, warunków życia, instytucjonalnych
praktyk; a redaktorzy tomu Theory Matters (2016) podsumowywali, iż ten
stan współczesnej teorii w procesie rozwoju i przemiany jest trwały i dla niej
specyficzny:
teoria i robienie teorii (doing theory), jak sugerujemy, musi być w pełni świadoma(e) swej przygodności. Nie istnieje żadna aprioryczna stabilność teoretycznych
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kategorii (…). Teoria implikuje ciągłą rewizję, ciągłą zmianę, ciągłe ulepszanie,
ciągłą konkretyzację a nawet coraz bardziej szczegółowe definiowanie3.

Tą drogą poszedł także niedawno Krzysztof Abriszewski w inspirującym
artykule Co robi teoria w humanistyce?, gdzie wprowadził pojęcie teorii i nauki w działaniu, rozumiane jako przejście od „nauki gotowej” do „nauki przy
pracy, w której teoria miesza się z wieloma innymi elementami, ale jeszcze
nie stanowi ukoronowania całego procesu, bo proces wcale się nie skończył,
tylko jeszcze trwa”; przejście, które „w jakimś stopniu równa się porzuceniu
perspektywy statycznej na rzecz rozpoznawania procesów”. Zaproponował
też wyróżnienie kilku faz teorii w działaniu, a raczej teorii w jej oddziaływaniu. Po pierwsze: „zobaczenie czegoś innego” – czyli rezultat teoretycznego
działania osiągany dzięki, należy się domyślać, nowemu słownikowi operacyjnemu. Po drugie: „zapomnienie o pracy” – bowiem sukcesem pracy teoretycznej, jak rozumiem, jest wtopienie się w anonimowy język ogólny i „neutralną”
percepcję, kiedy to wyniki czy zdobycze teoretyczne stają się „oczywistym”
udziałem wszystkich. Po trzecie: „krążenie” – chodzi najwyraźniej o częstą
i długotrwałą obecność w naukowym obiegu; cechy te najłatwiej są osiągalne
albo za sprawą wyrazistości (unikatowości, ekscentryczności) stanowiska,
albo dzięki inspiratorskim walorom oddziaływania (zachęcającym do rozwijania bądź krytyki koncepcji), oba warianty zauważalnego w środowisku
„krążenia” kłócą się wszakże w praktyce, wypada podkreślić, z ideałem zanikania w neutralnym, anonimowym języku. Po czwarte (i ostatnie): „angażowanie emocji” – widoczne istotnie we współczesnych praktykach teoretycznych, które rezygnują z neutralnej, bezosobowej argumentacji o charakterze
„propozycjonalnym” (twierdzeń orzekających coś o przedmiocie, rzeczywistości), na rzecz wykorzystania emocji w funkcji percepcyjno-poznawczych
ram, które ukierunkowują i ogniskują zainteresowanie, selekcjonują kontekst,
wartościująco waloryzują percypowane obiekty i ich własności, oraz, generalnie biorąc, budują partycypacyjną przestrzeń interakcji podmiotu ze środowiskiem.
3

Zob: McQuillan, Macdonald, Purves, Thompson ed., 1999, XV; Elliott, Attridge, ed.,
2011, 14; Middeke, Reinfandt, 2016, 350.
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Abriszewski dopowiada:
jeśli moje przypuszczenie co do powiązania teorii w humanistyce i emocji jest
trafne, to już na pierwszy rzut oka widać, że obejmuje ono całkiem spory obszar:
studia postkolonialne, podejścia feministyczne, wszelkie teorie krytyczne, queer
studies, animal studies, rewizjonistyczne podejścia do historii, czyli wszystko to, co
określa się niekiedy wyrażeniem „nowa humanistyka”, znaczna część tradycji
krytycznej i pewnie wiele innych nurtów. Powtarzać się w nich będzie struktura
przywracania sprawiedliwości typowa dla wielu utworów kultury popularnej
(Abriszewski 2015, 59).

Abriszewski wyprowadza tę charakterystykę z rozważań Noela Carrolla
dotyczących „prefokalizacji”, a zawartych w Filozofii sztuki masowej, ale samo
zjawisko ramowania (choć nie zawsze explicite afektywnego) ma tradycje
starsze, obecne m.in. u Goffmana (Frame Analysis), Cullera (Framing by
Sign) czy Butler (Ramy wojny) (Abriszewski 2015; zob. też: Carroll 2011).
Uwagi ostatnie wkraczają już na obszar teorii w działaniu w drugim znaczeniu, w którym jest ona narzędziem interwencji w pole przedmiotowe,
prowadzonej w celu zmiany istniejącego stanu rzeczy. W teorii nauki rozwinął tę koncepcję Ian Hacking w klasycznej już pracy Representing and Intervening, gdzie argumentował, że nauka nie polega jedynie na reprezentacji
(jej sens zresztą istotnie zreinterpretował), lecz także na interwencji, obejmującej przede wszystkim eksperymentalne sposoby zdobywania wiedzy, które
nie służą jedynie testowaniu teoretycznych twierdzeń czy hipotez, lecz mogą
ujawniać zjawiska nowe, generujące nowe teoretyczne konceptualizacje (zob.
Hacking 1983). W humanistyce i naukach społecznych ten rodzaj teorii w działaniu dominuje zwłaszcza w nurcie humanistyki zaangażowanej, w której
pojęcie zaangażowania rozumiane jest jako
typ praktyk i dyskursu badawczego, w których na pierwszym miejscu sytuowane
są potrzeby emancypacyjne konkretnych ludzi, grup, osób, w którym badacze,
postrzegający swoje bycie w świecie w kategoriach realizacji interesu komunikacyjnego (Habermas), angażują się w projekty, których celem jest zmiana społeczna
(a nie tylko poprawa położenia faworyzowanych podmiotów), zaś istotą i warunkami brzegowymi tej praxis jest poczucie podmiotowości – badaczy i uczestników

48

CZĘŚĆ I. NOWA HUMANISTYKA I POLONISTYKA

sytuacji społecznych oraz typ podmiotowej aktywności mający swe źródło
w dobrowolności i satysfakcji (Červinková, Gołębniak, red. 2010, XIV–XV).

Jak łatwo zauważyć, tak sprofilowana teoria w działaniu odgrywa kluczową rolę m.in. w studiach postkolonialnych, krytyce feministycznej, studiach
genderowych, a pełni też istotne zadania m.in. w teorii krytycznej i studiach
kulturowych, nowej etnografii i antropologii, studiach nad niepełnosprawnością
i w art based research (humanistyce artystycznej), w animal studies i w posthumanistyce. Pojęta w szerszym znaczeniu, jako prowadzące do zmiany dominującego obrazu rzeczy, mentalności, postaw, standardów zachowań, etycznej
wrażliwości i odpowiedzialności, jest cenionym narzędziem nawet najwęziej
pojętej humanistyki (rozważań filozoficznych, historycznych, literaturoznawczych, lingwistycznych). Zdaniem Doris Bachmann-Medick można nawet mówić o stopniowo rosnącym znaczeniu, a nawet dominacji
nurtu nauk o kulturze jako pragmatycznych i performatywnych nauk o działaniu.
(…) chodzi obecnie o takie kulturowe praktyki i formy percepcji, jak przekład,
obserwacja, przypomnienie, porównywanie, opisywanie, opowiadanie, przedstawianie, inscenizowanie – oraz o pytanie, w jaki sposób wpływają one na zmianę
owych form percepcji i wyrazu (Bachmann-Medick 2012, 474).

Teoria w działaniu w trzecim znaczeniu, to praktyka teoretyczna ujęta
w aspekcie specyfiki własnej aktywności, rzeczywistego przebiegu działalności teoretycznej. Okazuje się on pod wieloma względami przeciwieństwem
obiegowych opinii na ten temat, które Pierre Bourdieu nazywa scholastyczną
wizją poznania, zakładającą, że „każde działanie jest poprzedzone przemyślanym i wyraźnym planem” (Bourdieu 2006, 197); wizją ujmującą teorię
jako rezultat czysto intelektualnej, projektowo-planistycznej pracy ukazującej
logiczny, systemowy obraz czy model przedmiotu, testowany następnie jedynie w eksperymentach czy studiach przypadków.
Nie – powiada Michel Serres – nie, ten, kto bada nie wie, błądzi po omacku, majsterkuje, waha się, utrzymuje swoje obiekty w stanie zawieszenia. Nie, nie konstruuje swego kalkulatora jutra trzydzieści lat przed jego urzeczywistnieniem, bo
go nie przewiduje, jak wydawać by się mogło nam, którzy już go znamy i od tego
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czasu używamy. (…) Cudem jakby dochodzi do swojego wyniku, którego nie
przewidywał w pełni, którego jednak poszukiwał, a więc widział, nie widząc go
(Serres 1989, cyt. za: Rheinberger 2015, 123).

Rozważania Serresa antycypujące m.in. studia Latoura, Woolgara czy
Knorr-Cetiny nad „laboratoryjnym życiem” naukowców, mogą być także
ważną wskazówką dla podobnie zakrojonych badań nad „tekstowymi laboratoriami” humanistów, w których również odnajdujemy podobną ewolucję,
prowadzącą od ujęć teorii jako dyrektywalnych i normatywnych przez opisowe ku orientacyjnym (próbnym), heurystycznym i eksploracyjnym.
Zdaniem Wolfganga Isera właśnie „eksploracyjny” (w sensie: poszukiwawczy, badawczy, odkrywczy) oraz proces „mapowania” i rozumienia to określenia najlepiej ujmujące odrębność humanistycznych praktyk teoretycznych
(soft theory) od naukowych (hard theory), których celem jest przewidywanie
i wyjaśnianie (explanation). Przewidywanie, rządzone przez prawa, zmierza
ostatecznie do opanowania, pojęcia (w obu znaczeniach tego słowa) czegoś;
mapowanie zaś wychodzi od przyjętych bazowych założeń, które są następnie
modyfikowane dzięki obserwacji kolejnych nowych danych, stopniowo włączanych w ramy badań, i prowadzi do eksploracyjnego poszukiwania i odkrywania czegoś. A rolę praw w nauce, które muszą być stosowane, a podległość
zjawisk wobec których wykazać musi badawcze postępowanie, pełnią w badaniach humanistycznych metaforyczne „otwarte” pojęcia, których rolą specjalną jest „uwalnianie” nowych skojarzeń (zjawisk, procesów, kontekstów)
(zob. Iser 2006, 4–12). Oba te ujęcia zdaje się godzić koncepcja „przyzwoicie
opracowanego tekstu” Theodora Adorno jako procesu organizacji konstelacyjnej sieci relacji, w której kluczową rolę eksploracyjną odgrywają wynalazcze metaforyczne pojęcia, „tropicznie” przyciągające do siebie zjawiska,
konteksty, procesy, których żaden wcześniejszy plan działania nie mógł
przewidzieć4.
Odpowiedź na kluczowe tu pytanie: „jak rodzi się nowa wiedza” – prowadzić może, jak zauważają Tim Ingold i Elisabeth Hallam, w różne strony,

4

Próbowałem scharakteryzować tę koncepcję Adorna w szkicu Lekcja Adorna: tekst jako
sposób poznania, albo o kulturze jako palimpseście, w tomie: Nycz 2012.
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w zależności od tego, czy interesować się będziemy improwizacyjną naturą
radzenia sobie z problemami w toku postępowania, czy raczej innowacyjnym
efektem badawczego działania.
Chodzi o to, że pierwsza z nich definiuje twórczość przez sposób, w jaki ona przebiega, druga zaś – przez jej wytwory. Rozumienie twórczości jako innowacji jest
pojmowaniem jej ex post, w kategoriach jej rezultatów, a nie pojmowaniem zorientowanym na przyszłość, w kategoriach poczynań, które do nich prowadzą
(Ingold, Hallam 2014, 16)5.

Z tego punktu widzenia improwizacyjność określa właśnie specyfikę teorii
w działaniu w tym trzecim znaczeniu, polegającą m.in. na tym, że improwizacyjne tworzenie nie jest przeciwieństwem konwencji (jak to bywa w przypadku nowatorstwa czy innowacji), lecz może się realizować w działaniach
respektujących wzorce, normy i zinstytucjonalizowane praktyki kulturowe.
Ten odrębny, twórczy komponent sposobów naszego działania nie daje się
podporządkować ani zasadom mechanicznej reprodukcji, ani procesowi
emergencji nieprzewidywalnej nowości.
Czwarte znaczenie teorii w działaniu skoncentrowane jest właśnie na specyfice skutku eksploracyjnego procesu dociekań i poszukiwania, którego
efektem bywa właśnie „emergencja nowego”; tworzenie. Ma ono również
swój wymiar generalny czy raczej rudymentarny. Niewykluczone, że pierwszeństwo w obserwacji i charakterystyce tego ogólnego kreatywnego aspektu
procesu badania/poznawania należy do Ludwika Flecka, który w szkicu Kryzys rzeczywistości (1929) pisał: „Bo poznawanie nie jest ani pasywną kontemplacją, ani nabyciem jedynie możliwego wglądu w gotowe dane. Jest ono
czynnym, żywym wchodzeniem w związek, przekształcaniem, krótko mówiąc – tworzeniem. Samodzielna realność nie przysługuje ani „podmiotowi”
ani „przedmiotowi”: każda egzystencja polega na wzajemnym oddziaływaniu
i jej relatywna” (Fleck 2007, 57). Dziś studia na temat kreatywności zapełniają już pokaźną bibliotekę, choć problemy kreatywnej humanistyki (i specyfika

5

Jest to skrócony przekład wstępu do książki Creativity and Cultural Improvisation, ed. by
E. Hallam and T. Ingold, Berg Oxford, New York 2007.

RYSZARD NYCZ: TEORIA W DZIAŁANIU…

51

humanistycznej kreatywności) są jedynie śladowo czy marginalnie w nich zauważane (zob. m.in. Weisberg 2006; Sawyer 2012; Slingerland, Collard, ed. 2012)6.
Nie mając ambicji wypełnienia tej luki, chciałbym jedynie zasygnalizować
obecność tego kreatywnego aspektu rezultatów badawczej działalności na jej
najbardziej oczywistym poziomie. Rzeczywiście, uchwycić go możemy jedynie retrospektywnie i retroaktywnie: kiedy, zaistniały w polu wiedzy, odróżnia się od „stanu badań” i repertuaru stanowisk będących w obiegu, oraz
rearanżuje i rehierarchizuje (poniekąd pisze na nowo) historię badań w danej
dziedzinie ze względu na punkt dojścia, który sobą stanowi (aktywując np.
prekursorów i tendencje antycypacyjne, a marginalizując dotąd dominujące
stanowiska i prądy). Oczywiście, nowatorskie wynalazki są udziałem każdego
czasu i każdego miejsca; tyle że nowoczesność uczyniła z nich swe podstawowe kryterium rozwoju – stąd nowoczesna humanistyka jest w dużej mierze właśnie historią takich retroaktywnych „rewolucyjnych” reinterpretacji
tradycji ze względu na prymat zasady „nowego”. Chodzi tu o rewolucyjność
w sensie Kuhna, bowiem nowoczesność kładła nacisk na wynajdywanie nowych wzorców uprawiania nauki (systemowo pojętych teorii o zakresie uniwersalnym).
Tymczasem dziś wynalazczy charakter studiów i zwrotów nowej humanistyki wyraża się raczej w wynajdywaniu konkretnych narzędzi – w nowych
pojęciach i technikach analitycznych – traktowanych właśnie jako teorie
w działaniu (małego czy średniego zasięgu). Bachmann-Medick sądzi nawet,
że wyraża się ona już w samej naturze „zwrotów”, tj. w konsekwencjach
transformacji pojęć opisowych w operacyjne, bowiem wtedy zmieniają one
rzeczywistość (tzn. naszą wiedzę o rzeczywistości). Taki charakter mają
istotnie konkretne wynalazki pojęciowe, jak np. postpamięć, pamięć wielokierunowa, cyborgizacja, queer, afektywność, wspólnoty emocjonalne, czy
nowe programy badań np. postkolonialnych czy genderowych itp. itd. Te
nowe słowniki wyzwalają nowe pytania badawcze, które ukazują zjawiska
6

Osobną grupę tworzą prace dotyczące „klasy kreatywnej” – zob. np. Florida 2010;
Gwóźdź, red. 2010; Wojnar 2016. Jeszcze inną – prace psychologów twórczości, zob. np.
Nęcka 2012; Csikszentmihalyi 2013. Jeszcze inną – eseistyka filozoficzno-humanistyczna, jak
np. Steiner 2004.
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w innych niż dotąd kontekstach, aktywujących ich stłumione czy po prostu
niedostrzegalne wcześniej aspekty – w rezultacie zmieniają naszą wiedzę
o ich znaczeniu i o tym, czym one są.

3.
Współczesny zwrot „działaniowy” w praktykach teoretycznych niesie też
ogólniejsze konsekwencje o nie zawsze pozytywnym czy optymistycznym
charakterze. Uprawiać „teorię w działaniu” to sytuować się wewnątrz świata,
który chcemy poznać; to wchodzić w osobisty, cielesny z nim kontakt; to
poznawać go tylko perspektywicznie i fragmentarycznie… Jak rozumiem,
nie jest to kwestia wyboru czy woli, lecz raczej racjonalnej konieczności. Idea
obiektywności, która – jak przekonują Daston i Galison (2007) – stała się
ważnym kryterium prawdziwego poznania dopiero w XIX wieku i dominowała w nowoczesnej teorii przez większość XX wieku, jest współcześnie
uznawana za jeden z kluczowych mitów nowoczesności. A właśnie ten mit
obiektywności połączył w sobie iluzje bezosobowego i bezcielesnego poznania, utopię spojrzenia znikąd (tzn. z transcendentnej czy metajęzykowej perspektywy) oraz możliwość zajęcia statycznej, kontemplatywnej pozycji bezstronnego, niezaangażowanego obserwatora.
Ludwik Fleck już dawno temu zauważył, kładąc nacisk na uspołecznioną,
kulturową naturę naszego poznania, że „bez względu na to, gdzie i kiedy zaczynamy, zawsze już jesteśmy w środku” (Fleck 2007, 56). A Donna Haraway,
twórczyni pojęcia wiedzy usytuowanej (czy umiejscowionej), dowodziła:
musimy nauczyć się w naszych ciałach (…), jak wyposażyć nasze teoretyczne
i polityczne skanery w obiektywizm, by określić, gdzie jesteśmy i gdzie nas nie ma
w umysłowej i fizycznej przestrzeni, którą ledwie potrafimy nazwać. Zatem, paradoksalnie, obiektywność okazuje się partykularnym i specyficznym (rodzajem)
ucieleśnienia; zdecydowanie nie jest fałszywą wizją obiecującą możliwość przekroczenia wszelkich ograniczeń i uniknięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Morał jest prosty: tylko stronnicza perspektywa daje nadzieję na wizję obiektywną
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(…); racjonalna wiedza nie udaje braku zaangażowania: być zewsząd i tym samym
znikąd, być wolnym od interpretacji i bycia reprezentowanym, być w pełni niezależnym/autonomicznym lub całkowicie potwierdzalnym. Racjonalna wiedza jest
procesem krytycznej interpretacji wśród „pól” interpretatorów i odczytujących
kody (Haraway 2010, 388, 396–397)7.

Kryzys nowoczesnej obiektywności to kolejny problem, który może tu być
jedynie zasygnalizowany. Przywołuję tę optymistyczną wizję Haraway
przezwyciężenia aporii między uniwersalnym a partykularnym, neutralnym
i zaangażowanym, pozycją obserwatora i uczestnika, bezosobową konstatacją
faktów a wiedzą spersonalizowaną i usytuowaną, by skonfrontować ją z przypadkiem bardziej skomplikowanym, który uzmysławia nierozwiązane jeszcze
problemy. Przypadkiem tym jest – dla mnie przynajmniej – niedawna koncepcja „samokolonizacji” Aleksandra Kiosseva, która na pierwszy rzut oka
ma cechy innowacyjnego pojęciowego wynalazku, a i w Polsce cieszy się sporą popularnością. Kiossev pisze:
Pojęcie samokolonizacji może być użyte w odniesieniu do kultur, które uległy
cywilizacyjnej dominacji Europy i Zachodu, mimo że nie zostały faktycznie
podbite ani skolonizowane. Okoliczności historyczne uczyniły z nich pozakolonialne „peryferia” – pobocznych obserwatorów (…). Ważne, by wciąż podkreślać, że wyobraźnia kolonialna nie celowała w kultury uprzednio istniejące,
stabilne, odwieczne czy pierwotne. Samokolonizacja odbywała się w czasach,
gdy rozkwitały narody, i splotła się z aktem wyobrażenia wspólnoty. (…)
Przedrostek „samo-” w tym pojęciu nie oznacza, że uprzednio istniejące narody
kolonizowały się, lecz to, że ich własna tożsamość kulturowa wyłoniła się jako
produkt uboczny eurokolonialnej hegemonii, w następstwie asymetrycznej
wymiany symbolicznej z kolonialnym centrum. (…) W toku tych starań przejęły
bądź wytworzyły zestaw kategorii, kodów i wzorców, dzięki któremu mogły obmyślać swoje własne „uniwersalne” idee, takie jak oświecenie, wolność, demokracja, kraj, niepodległość, suwerenność, uniwersalność, a nawet pojęcia: „specyfiki”, „autentyczności” i „naszego własnego” w narodowym znaczeniu tego ostatniego (Kiossev 2016, 80, 84).

7

Por. też rozważania M.P. Markowskiego dot. racji krytycznego stosunku do tej kategorii
w humanistyce, w: Markowski 2013 [cz. IV Przeciwko obiektywności].
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Pomysł Kiosseva jest rewolucyjny, i to w dosłownym znaczeniu: proponuje
bowiem odwrócenie i przenicowanie dotychczasowych pojęć i modeli akulturacji, rozwoju i przyswojenia kultury, które od początków antropologii (od
ewolucjonistów i dyfuzjonistów poczynając) wiązano z asymilacją, przejmowaniem i przekształcaniem wzorów i norm kultury, traktowanych jako
nienacechowane politycznie czy ideologicznie „dobro wspólne”, uniwersalne
dziedzictwo. Z drugiej strony jest też faktem, że pojęcia kultury i kolonii
(w konsekwencji też kolonizacji) nie przypadkiem mają wspólne źródłowo
etymologiczne pochodzenie. Jak zauważył Terry Eagleton, „kultywacja nie
jest wyłącznym dobrem samodoskonalących się jednostek. Ludzie są kultywowani przez inne byty, przede wszystkim przez państwo polityczne”. Stąd…
„metafora kultury jako formy więzienia. Jesteśmy więźniami tego obrazu
zniewolenia” (Eagleton 2012, 14, 137)8. Kultura pojmowana najczęściej ciągle
jeszcze „rzeczownikowo”, jako zastany świat porządku i sensu, w tym zwłaszcza: normatywny system symbolicznej kontroli ludzkiego zachowania – implikuje bowiem właśnie proces rozwoju przede wszystkim wedle z góry (i w tym
sensie: narzuconych) danych wzorów i norm kultury. Podobnie jak proces
upodmiotowienia – np. poprzez interpelację (Althussera) czy ujarzmienie
(Foucault) – implikuje wejście w rolę i podporządkowanie się scenariuszom
zachowaniowym narzucanym przez władzę dyskursu…
Jednakże trzeba też przyznać, że pomysł Kiosseva jest nie tyle arbitralną grą
pojęciami, co doprowadzeniem do skrajnych konsekwencji założeń metody
postkolonialnej analizy. Jeśli bowiem celem jej jest dekonstrukcja pozornie neutralnych pojęć i struktur i odsłonięcie stosunków władzy, ukrytych hierarchii
i wartościowań, wpisanych w relacje dominacji i podporządkowania, własnego
i obcego, uprzywilejowanego i stygmatyzującego, to praca ta doprowadzona do
końca nie pozostawia miejsca na nic, co uchodzić może za neutralne, nienacechowane, uniwersalne czy obiektywne. Kultury więc nie zyskują kształtu i tożsamości dzięki wykorzystaniu, wymianie, transformacji idei będących w transkulturowym obiegu, lecz „samokolonizują się” w tym procesie i równocześnie
same skazują na wtórność, piętno „gorszości” i zależności, pogłębiane przez
asymilowane wraz z „obcymi” wzorami deprecjonujące wizerunki ich samych.
8

Ten aspekt pojęcia kultury rozważa Burszta (2008).
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Naturalną konsekwencją tak zreinterpretowanych procesów akulturacji
jest frustracja, resentyment, ksenofobia – prawie nieuchronne wobec przyjętej przez Kiosseva esencjalistycznej wizji kultur, dzielących się na „odwieczne” czy „pierwotne” oraz zależne czy wtórne; te pierwsze (to głównie kultury
Zachodu) jakby genetycznie wyposażone są w tożsamość i możliwości rozwoju, te drugie (to przede wszystkim kultury Europy Środkowo-Wschodniej)
– już źródłowo skazane na naśladownictwo i zależność („niewolnicza” etymologia nazwy Słowian przypomina się tu nieprzypadkowo…). Co ciekawe,
autor nie odnosi się do tradycji antropologicznej wskazującej na procesy
hybrydyzacji i translacji jako na podstawowe mechanizmy rozwoju kulturowego, nie sygnalizuje też możliwości żadnej alternatywy dla później rozwijających się kultur, ani nie określa własnej pozycji i punktu widzenia – prowadzi swój ironiczny wywód „zewsząd i znikąd”, korzystając z dobrodziejstw
perspektywy zewnętrznego obserwatora, której możliwość jego dyskurs skądinąd kwestionuje…
Nie ciągnę tego wątku dalej, choć niepokojące konsekwencje tego stylu
myślenia warte są z pewnością szerszej analizy9. Chciałbym bowiem na tym
przykładzie zwrócić uwagę na ogólniejszy problem przed którym stają teorie w działaniu. Przyjmując możliwość tylko immanentnej perspektywy,
kultywując (a nierzadko substancjalizując) różnice, wiedzę usytuowaną,
psycho-cieleśnie spersonalizowaną, kulturę uczestnictwa przeradzającą się
w kulturę mimowolnego i bezwiednego udziału – stanęły one przed problemem zidentyfikowania i nazwania tego, co nienacechowane, neutralne,
wspólne czy powszechne. Tak więc, dla przykładu: postkolonializm, dzieląc
wszystko na swoje i obce, utrudnia (jeśli w ogóle umożliwia) mówienie o tym,
co wspólne; nie inaczej studia genderowe – naznaczając wszystko różnicami płciowymi odsuwają na daleki margines to, co istoty ludzkie spokrewnia; coś podobnego zarysowuje się w studiach pamięciowych, jeśli
wziąć pod uwagę np. symptomatyczną ewolucję statusu świadka – od niezaangażowanego obserwatora do bystandera (bo kultura partycypacji czy
udziału eliminuje właściwie pozycję braku zaangażowania i nie-odpowiedzialności).
9

O niektórych kwestiach pisze interesująco Fomina (2016).
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Wygląda, że świat immanencji rodzi nie tylko ekstatyczne doświadczenie
kontaktu z realnością życia (zob. Deleuze 2017), ale i poczucie impasu czy
poznawczego uwięzienia. Dla teorii w działaniu ważnym zadaniem wydaje
się więc wypracowanie nowej formuły obiektywności – czy to poprzez obronę i legitymizację nieuchronnej stronności „usytuowanej wiedzy” w działaniu (stąd waga manifestu Haraway); czy na drodze poszukiwania „uniwersaliów empirycznie ugruntowanych” (program Anny Wierzbickiej jest przecież
próbą rozwiązania językoznawczych dylematów podobnego rodzaju) na innych niż językoznawcze, terytoriach humanistyki i nauk społecznych; czy też
dzięki poddaniu się pociągającym tropom (i tropizmom) Adorna – odejścia
od władczego i zawłaszczającego, „imperialnego” poznania nowoczesnego
podmiotu i dowartościowania poznania aktywnie pasywnego, które swą
prawdę i „obiektywizm” (w niejednym znaczeniu tego słowa) osiąga w stadium „czucia z przedmiotami”. Czy wreszcie, co bardziej prawdopodobne, na
inne nieprzewidywalne sposoby… Historycy nauki i poznania wiedzą bowiem doskonale, że proces badawczy, działalność teoretyczna, nie może
ustać, wpaść w trwały impas, po prostu dlatego, że, jak każda twórczość, rządzi się zasadą dywergencji, nie konwergencji – i nie da się zaplanować czy
z góry przesądzić, niepodobna antycypować jej wyników.
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Ryszard Nycz
THEORY IN ACTION.
THREE GLOSSES TO CONTEMPORARY THEORETICAL PRACTICES IN HUMANITIES
Modern theory defined as a systematized set of general notions on the nature, types
and characteristics of literature (regarded as a result) has been replaced by contemporary theory of a more ephemeral and processual, though not less efficient, character. The article author describes it as ‘theory in action’ and distinguishes between its
four types, revealing their qualities and disadvantages: (a) theory as work in progress,
in statu nascendi; (b) affecting theory, which shapes the state of affairs (or the
knowledge of it); (c) theory in action, in contact with objects and ideas – it does not
only observe or describe, but also initiates exploratory research; (d) theory which
focuses on searching and defining the conditions of innovation processes.
Keywords: theory in action, theoretical studies and turns, objectivism and situationality of cognition
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PRO ET CONTRA,
CZYLI JAK STARA JEST NOWA HUMANISTYKA
I JAK NOWA JEST STARA HUMANISTYKA?1

Znamy też wszyscy ten typ, który możnaby nazwać „filistrem wiedzy”, otwarcie
konserwatywny w społeczeństwach, stawiający przeszkody wszelkim innowacjom
(Znaniecki 1925, 63; pisownia oryginału).

SPLOT DYSKURSYWNY

D

yskusje o przedmiocie, metodach i zadaniach, funkcjach poznawczych, etycznych, społecznych i politycznych towarzyszą dyscyplinie
umownie nazywanej teorią literatury od momentu jej narodzin.
Zainicjowali je w pierwszej dekadzie XX wieku członkowie Moskiewskiego
Koła Lingwistycznego, już wtedy podzieleni na skrzydło lewe, Jakobsonowskie – zwolenników futuryzmu i awangardowych przemian w sztukach i naukach o nich, i skrzydło prawe, wokół Gustawa Szpeta – rzeczników tradycjonalizmu i poznawczo-ideologicznego umiaru. W petersburskim OPOJAZ1

Artykuł powstał w ramach projektu badawczego NCN 2014/13/B/HS2/00310 „Wiek teorii.
Sto lat polskiej myśli teoretycznoliterackiej”.
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-ie wątpliwości co do konieczności zaprowadzenia nowych rewolucyjnych
porządków nie żywił chyba nikt, przynajmniej do połowy lat 20. XX w. Rewolucja społeczna, artystyczna i naukowa, w którą intensywnie zaangażowali
się twórcy i teoretycy, dokonywała się pod hasłami modernizacji w całym
polu praktyk społecznych. Stawką w grze było wypracowanie nowego języka
i dla sztuki, i dla nauki. Inspiracji dostarczały nowoczesna lingwistyka i nowe
teorie przyrodoznawcze.
Radykalne na początku stulecia awangardowe innowacje artystyczne i współbieżne z nimi teoretyczne natrafiły na opór nie tylko „filistrów”, lecz także
zwolenników modernizacyjnych przemian, będących rzecznikami innej strategii ich przeprowadzania, którzy inspiracje czerpali głównie z socjologii. Ale
formułowane przez nich pod hasłami artystycznego realizmu apele o tematyzację ważnych problemów ekonomicznych, społecznych i politycznych, były
przecież ekspresją nie innej ufności w sprawczą moc działań artystów i uczonych. Występując z programem alternatywnym wobec dezawuowanego eksperymentatorstwa, wykładanym w innym stylu naukowym, innowiercy występowali w imię tych samych ideologicznych przekonań, zaangażowani w ich
praktykowanie i upowszechnianie nie mniej intensywnie, także utożsamiając
przebudowę społeczną z przebudową społecznej świadomości. Terrorysta-anarchista walczący na frontach I wojny światowej i uczestnik rewolucji lutowej Wiktor Szkłowski, który w 1917 roku wraz z Lwem Jakubinskim tłumaczył
marynarzom teorię języka poetyckiego, a równocześnie pisał rozprawy o nowatorstwie kompozycji narracyjnej w prozie Sterne’a i Rozanowa; Roman Jakobson eskortujący z Tallina do Pragi łotewskiego komunistę i tłumaczący mu,
na czym polega rewolucyjny język poetycki Majakowskiego, a zarazem badacz
fonologii poetyckiej Chlebnikowa; Franciszek Siedlecki bezwzględnie wymagający respektowania neopozytywistycznego obiektywizmu naukowego, ale też
propagator literatury Proletkultu; członek KPP Dawid Hopensztand działający
w lewicowej grupie plastyków „Czapka Frygijska” przy Stowarzyszeniu Lokatorów Szklane Domy WSM, a jednocześnie wnikliwy badacz odmian mowy pozornie zależnej; Henryk Stażewski, projektant tego robotniczego osiedla i zarazem wyznawca Pieta Mondriana; Witkacy, rzecznik „nowych form w malarstwie” ewokujących „jakości metafizyczne” i uczestnik wraz z Bronisławem
Linke wyprawy do jądra nędzy śląskiej – dobitnie to poświadczają.
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Obie wiary w – jak mówiono w nieużywanym już dziś teoretycznym słowniku – homologię struktury artystycznej i społecznej, w profesjonalnych rozprawach akademickich stawiane jako problem poznawczych możliwości
sztuki i jej teorii, pod którym kryły się kwestie ról i powinności uczonych,
ich moralnych zobowiązań i politycznej odpowiedzialności splatały się ze
sobą w zagmatwane węzły dyskursywne przez całe stulecie. Najbardziej może
splątany kłąb tworzył strukturalizm polski i rosyjski, w którym scheda po
rewolucyjnej awangardzie teoretycznej z początku wieku krzyżowała się
z oporem wobec rewolucji oficjalnie celebrowanej. W wykładniach propedeutycznych węzły te są zwykle rozsupływane gwoli rozdzielenia dwóch
splątanych nici: teoretycznego literaturoznawstwa skoncentrowanego na
języku, jakoby unikającego innych niż czysto naukowe obligacji, i literaturoznawstwa skupionego na tematach, wysuwającego na plan pierwszy zobowiązania pozapoznawcze. W zależności od aktualnego kontekstu, doraźnych ruchów i przymusów, indywidualnych preferencji badaczy i ich idiosynkratycznych przekonań raz eksponowana i wysoko waloryzowana jest
nić „klerkowska”, raz – „zaangażowana”. Ułatwia to spór z nimi, jak w dobrze
znanych burzliwych dyskusjach o kondycji dyscypliny, które przetoczyły się
w literaturoznawczo-teoretycznych środowiskach europejskich i pozaeuropejskich pod koniec lat 60. i w latach 70. Kontynuowane w następnych
dwóch dekadach, pod koniec lat 80. poruszyły także badaczy polskich. Dziś
powracają w projektach nowej humanistyki, nowej filologii, nowej literatury
światowej. Także w nich rozgrywany jest układ dwubiegunowy, z antagonistycznym przeciwstawieniem „nowej humanistyki” „humanistyce klasycznie nowoczesnej” (Nycz 2015).
Krótką historię teorii można, oczywiście, napisać inaczej. Jakąkolwiek jednak układać, trwałość kontrowersji wokół wskazanych kwestii, a tym samym
wokół całej dyscypliny, pozostaje faktem. Niezależnie od tego, czy spory dotyczyły jej kondycji i przyszłości, czy stawiały na teorię „czystą”, zwykle utożsamianą z formalizmem, strukturalizmem i – niekiedy – semiotyką, czy
przeciwstawianą jej postteorię, antyteorię, teorię krytyczną, antropologię
literatury bądź jej teorię kulturową, odsłanianą w serii kolejnych „zwrotów”,
poświadczają przede wszystkim jedno: ważność teorii. Mówić w ich świetle
o jej końcu bądź śmierci, pytać, czy jest martwa, odwołując się do retoryki
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i historiozofii eschatologiczno-antropomorficznej niepodobna. Pod tym względem dwudzieste stulecie to prawdziwy wiek teorii.
Polaryzacja dwóch koncepcji teorii mimowolnie wyostrzała przyrodzony
„tej dziwnej instytucji” stan niegotowości, niezastygalności w żadnej z kolejnych wypracowanych i zinstytucjonalizowanych wersji. „Znudziły mi się
mądrość i ironia”, wyznawał Szkłowski (1986). Właściwy teoretykom permanentny samokrytycyzm i antydogmatyzm za główne komponenty definicyjne
teorii uznali historycy tej miary, co Antoine Compagnon i Terry Eagleton.
Należą one także do jej rodowodu: teoria jako dyscyplina rodziła się poza
oficjalnymi instytucjami – jako swoista „pozainstytucjonalna instytucja” –
w nieformalnych kołach i kółkach studenckich, w grupkach przyjaciół złożonych z pisarzy, malarzy, kompozytorów i fotografików, reżyserów teatralnych
i filmowych, publicystów i uczonych akademickich, których jednoczyły wartości przede wszystkim artystyczne i ideologiczne, a dopiero wtórnie poznawczo-metodologiczne. Była propagowana w kawiarniach i kabaretach,
cyzelowana w dysputach na prywatnych domowych seminariach, na ulicach
i placach, wypróbowywana na publicznych wiecach i otwartych spotkaniach
w teatrach, w całym swoim stuletnim trwaniu przyłączając się do coraz to
innych ościennych dyscyplin i praktyk artystycznych, w oporze przeciw oficjalnej nauce i jej autorytetom. Tak zawiązał się i funkcjonował petersburski
OPOJAZ i Moskiewskie Koło Lingwistyczne, a potem Koło Praskie, kółka
bachtinowskie, studenckie koła polonistów warszawskich, wileńskich i poznańskich, koło Kleinera na UJK we Lwowie (1923–1941), a po II wojnie
w Lublinie, Koło Intelektualistów Tadeusza Kotarbińskiego i Koło Socjologii
Pozytywnej Stefana Czarnowskiego w Warszawie, koło Manfreda Kridla na
uniwersytecie kolumbijskim, by poprzestać na latach 20.–40. XX w.
Nieodmienna w historii zmienność teorii, związana z jej siłą samokrytyczną, przy równoczesnej trwałości znamiennego dla niej splotu dwóch dyskursów pozwala ją uznać za układ emergencyjny (Metallman 1938). Emergencja
wiąże się z ideami nieprzewidywalności i nowości: tworzenia nowych zjawisk, nieredukowalnych do elementów składowych, powstających w reakcji
na zmiany otoczenia, ale z zachowaniem ciągłości zachodzących procesów.
Dzięki temu układ emergencyjny cechuje swoistość, a nieprzewidywalne
zmiany przebiegają w relatywnie przewidywalnym rytmie. Rytm ten odzna-
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cza się stałą dynamiką czasową, która uzmysławia, że sukcesywnie kanonizowane „młodsze linie” (koncepcje teoretyczne aktualnie peryferyjne),
wchodzące na miejsce „starych”, są nowe tylko względnie, w odniesieniu do
najbliższego sąsiedztwa, w istocie zaś transformują i dys-kontynuują koncepcje poprzednie, niekiedy odległe i zapomniane (Zima 1999) lub „brudne”
(Strier 2002) i wyparte (Levinson 2007).
O emergentnej naturze teorii i ciągłości zachodzącego w niej procesu zerwań i nawiązań świadczą same imiona własne, pod którymi występowała,
także coraz to nowe, nietrwałe, ale i powracające. „Jak się nazywa nasza dyscyplina?” pytał Michał Głowiński, by udzielić na to pytanie siedmiu odpowiedzi: poetyka, teoria, filologia, literaturoznawstwo, nauka o literaturze,
wiedza o literaturze, badania literackie (Głowiński 2007). Nazwy te, bywało,
współwystępowały ze sobą, traktowane jako synonimy (jak „poetyka” i „teoria” w tytułach założycielskich dla nowoczesnego literaturoznawstwa zbiorów
z zakresu teorii języka poetyckiego rosyjskich formalistów, a także w tytułach
dwóch polskich wciąż podstawowych uniwersyteckich podręczników).
Funkcjonowało ich jednak więcej. Można do nich dodać „literaturologię” –
wynalezioną przez Tadeusza Grabowskiego (Grabowski 1935), powtórzoną –
nie bez ironii – przez Siedleckiego, który wolał nazwać teorię – literaturoznawstwem (Siedlecki 1938), a zaproponowaną ponownie przez Nycza (Nycz
1997). Można – „poetykologię” ukutą na jej wzór przez Siedleckiego (Siedlecki 1935), przekornie, ale z zachowaniem przyrostka „logia”, wskazującego
na konstytucję nowego przedmiotu badań; „poetykę kulturową” i „kulturową
teorię literatury”. Sama zinstytucjonalizowana za sprawą dydaktyki uniwersyteckiej nazwa „teoria” też nie jest oczywista. W Polsce została użyta w roku
1901 przez Bronisława Grabowskiego, w 1902 wprowadzona przez Władysława Kokowskiego do podręczników bynajmniej nie akademickich, które
pokrywały obszar zagadnień w innych ówczesnych elementarzach zaliczanych do „analizy” lub „rozbioru” dzieła literackiego. Utrwalała się w międzywojniu dzięki autorytetom, które dbały o jej wprowadzanie do obiegu
szkolnego (Wóycicki 1912; Skwarczyńska 1938). Nie zdobyła jednak monopolu. Funkcjonowała wymiennie z „nauką o literaturze”, „poetyką” i „metodologią” – umieszczanymi w synonimicznym szeregu nawet w jednej rozprawie, jak w Troczyńskiego Teorii poetyki. Szkicach z zakresu metodologii
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nauki o literaturze z 1928 roku (Troczyński 1997). Po II wojnie przynajmniej
dwukrotnie została zastąpiona przez „stylistykę”, i to w odniesieniu do prac
bezdyskusyjnie teoretycznoliterackich.
Warto o takich kontekstualnych motywacjach pamiętać, rozpatrując nazwę dyscypliny tymczasem najmłodszą – „nowa humanistyka”. Także i ją
pokrywa patyna i także jej daleko do jednoznaczności. Po I wojnie posługiwali się nią zwolennicy Geisteswissenschaften (Łempicki 1914; Suchodolski
1928), których oponenci, zorientowani neopozytywistycznie i promarksistowsko, opowiadali się za nazwą „teoria”. Ale po wojnie „nowa humanistyka” nieoczekiwanie pojawiła się również u nich: używali jej wtedy Kazimierz
Budzyk i Stefan Żółkiewski. Co więcej, dzisiejszy powrót nazwy nie jest tylko
zjawiskiem lokalnym, polskim. Coraz intensywniej wprowadzana na Zachodzie i Wschodzie w tytułach cyklicznych konferencji, serii wydawniczych,
monografii i periodyków, częstością przypomnień konkuruje z „nową” filologią. Powroty tych dawnych, przez stulecie nieużywanych, zgoła wykluczanych nazw poświadczają emergentną naturę dyscypliny, nie są więc obojętne
dla określenia jej aktualnej pozycji. Szczególnie jednak zastanawia powrót
samej towarzyszącej im atrybucji „nowa”.

NOWE I STARE
Atrybucja „nowa”, jeśli potraktować ją w supozycji materialnej, jest stara
jak nowoczesność. Na przełomie wieków XIX i XX i na pocz. wieku XX „nowe” w odniesieniu do nauk i sztuk było słowem-kluczem, tak samo, jak
„przebudowa”, „kryzys” i „rewolucja”. Wyrażało wtedy wiarę w nieuchronność Armagedonu i nadzieję na szczęśliwą obudowę po przejściu kataklizmu
– z jednej strony, z drugiej zaś szczególną kondycję nowoczesnej wrażliwości,
karmiącej się pragnieniami wciąż innej ekscytacji, wartości ostrych i doświadczeń granicznych (Felski 2010).
Jakkolwiek diagnozować nowoczesną mentalność, faktem jest, że znajdziemy to „nowe” w tytułach i podtytułach najważniejszych i najwcześniejszych awangardowych gazet, almanachów i efemerydalnych serii wydawni-
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czych od lat 20., niezależnie przy tym, od ich artystycznych i ideowych programów, takich jak warszawska „Nowa Sztuka” Anatola Sterna (1921–1922),
poznański „Brzask. W walce o nową sztukę” (1920), „Almanach Nowej Sztuki” Stefana Kordiana Gackiego (1924–1925), „Biblioteka Nowej Sztuki”
(1924), a w następnych dziesięcioleciach także w periodykach o silniej manifestowanym profilu ideologicznym (jak „Nowa Kultura” z 1923–1924 roku,
lwowskie „Nowe Widnokręgi” z 1941 r.,). Występowało w manifestach artystycznych „nowego klasycyzmu” propagowanego na łamach „Almanachu
Nowej Sztuki”, „nowego realizmu”, jak dookreślał suprematyzm Kazimierz
Malewicz w 1916 r. (Turowski 1998). Wciąż nowe „nowe” zdumiewało samych nowatorów gwałtownością, krótkotrwałością i doraźnością, tempem
błyskawicznej wymiany nowego na jeszcze nowsze. Już w roku 1913, ledwo
w rok po wprowadzeniu do słownika historii sztuki terminu „awangarda”,
dziwił się Siergiej Diagilew, że oto „po trzech dniach wczorajszy awangardzista zmienia się w dzisiejszego pompiera” (Porębski 1988, 232).
„Nowe” nie oszczędziło także naukosfery, relatywnie stabilniejszej niż
sztuka. W naukach tzw. wtedy humanistycznych występowało w dwóch
wariantach. W filozofii, podobnie jak w sztukach plastycznych, dominował
wariant z prefiksoidem „neo”, który, w przeciwieństwie do równie często
używanego „anty”, wskazującego na zerwanie, sygnalizował nawiązywanie (neoidealizm, neopozytywizm, neokantyzm, neoplastycyzm). W literaturoznawstwie, zarówno w pierwszej awangardzie z lat 20., jak potem w awangardzie
drugiej, z lat 60., częściej używany był wariant z atrybucją „nowe”. W Polsce
w fazie pierwszej to programujące „nowe” pojawiło się w tytułach rozpraw
badaczy wyznających tak odmienne nastawienia metodologiczne, jak Manfred Kridl, Franciszek Siedlecki, Tadeusz Grabowski, Julian Krzyżanowski,
Marian Des Loges, niekiedy w silnie ideologicznie nacechowanej opozycji do
bezpośrednio poprzedzającego „starego”, jak u Tadeusza Boya-Żeleńskiego
czy Stefana Żółkiewskiego2.

2

Na stopniowe zacieranie się tych ideologicznych konotacji „nowego” i „starego”, dziś już
chyba całkowicie zapomnianych, wskazuje konferencja Koła Polonistów KUL (listopad 1992;
program dostępny na stronie http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=23017),
zatytułowana właśnie Stare i nowe literaturoznawstwo. „Stare” jest dla jej organizatorów
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Powszechne nastawienie na nowe powoływało do bytu nie tylko nowe
przedmioty, nowy materiał badań i nowe metody jego ujmowania, nowe periodyki i nowe serie wydawnicze, ale też nowe instytucje naukowe: dyscypliny, instytuty i uczelnie. Toteż fetysz nowości w naukach humanistycznych
próbowali zracjonalizować sami nowocześni filozofowie i socjologowie. Warunki erupcji i akceptacji „nowego” ustalał Florian Znaniecki, stawiając problem (podobnie jak Ludwik Fleck) w kontekście uzasadniania:
Pojawienie się (…) nowej dążności zależy (…) od tego, czy w sferze narzuconych
(…) przez społeczeństwo wartości znajdzie się nowa sytuacja poznawcza, która
poruszy (…) i wywoła jej zmianę. (…) dopiero bądź nieoczekiwane i niepożądane
przez grupę perturbacje jej tradycyjnego zespołu poznawczego (…), bądź twórcza
inicjatywa jednostek (…) może wprowadzić istotnie nowe problematy w obręb
społecznie uznanej wiedzy (Znaniecki 1925, 62–63).

Ale w kontekście wyjaśniania rzecz nie sprowadzała się do nowej sytuacji
poznawczej, w jakiej znalazł się myślowy kolektyw, mechanicznie prowadzącej do zmiany paradygmatu. Atrybucja „nowe” (w jej polu semantycznym
mieściłyby się nadto często używane rzeczowniki „wiosna, „brzask”, młodość”, „bunt”) łączy przecież nową humanistykę nie jedynie z humanistyką
klasycznie nowoczesną, ale też z tą starszą niż nowoczesność. W Polsce pojawiała się np. po 1863 r., kiedy nie tylko rozgorzał spór „starzy i młodzi”,
lecz także pojawiły się apele o „nowe myślenie”, i to w pracach pisarzy tak
wpływowych, jak Józef Ignacy Kraszewski i Konstanty Wojciechowski. Co
ma wspólnego ich sytuacja poznawcza z sytuacją humanistów klasycznie
nowoczesnych (niegdyś „nowych”) i humanistów reprezentujących „nową
humanistykę”? Czy każdorazowo „nowe” markuje przemiany myślowe wyzwalane w momentach przesilenia społecznego, ideowego i politycznego? A jeśli
tak, to jaką sytuację reprezentuje „nowe” nowohumanistyczne? Hipoteza
i uczestników pozbawione „imperialistyczno-burżuazyjnych” obciążeń i nie nawiązuje do
dobrze znanego starszemu pokoleniu tytułu broszury Stefana Żółkiewskiego z 1950 r., a „nowe”
oznacza po prostu „po dekonstrukcjonizmie”. O takiej neutralizacji świadczą także tytuły co
najmniej 8 ważnych rozpraw literaturoznawczych z ostatnich 10 lat, w których użyta została
formuła „stare i nowe”.
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wyjaśniająca wymaga rozpatrzenia „nowych humanistyk” z fazy klasycznie nowoczesnej i z fazy ponowoczesnej w supozycji materialnej. Dotychczasowe rozważania prowadzą do nienowej konkluzji, zwięźle wyłożonej przez Reinharta
Kosellecka: „Należy zrelatywizować samą kategorię Nowego, która w obrębie
ciągów wydarzeń zachowuje aktualność w każdej epoce” (Koselleck 2012, 209).

KILKA MYŚLI, CO NIE NOWE
Projekt nowej humanistyki polskiej w wymiarze poznawczym i performatywnym dyskontynuuje awangardowe projekty naukowe z pierwszych dekad
XX wieku, podjęte i rozwinięte w latach 60. Ze względu na rozpoznanie
i doświadczenie aktualnej sytuacji jako wyzwania oraz emocjonalną i intelektualną reakcję na to wyzwanie nową humanistykę można uznać za trzecią
fazę Wielkiej Awangardy naukowej i artystycznej.
Nowi humaniści z pierwszego awangardowego pokolenia lat 20. XX wieku,
tzn. z pokolenia rosyjskich formalistów, dziś uznani za humanistów klasycznie nowoczesnych, dorabiali się kanonicznych koncepcji języka poetyckiego,
gatunku, stylu, narracji, fabuły, procesu historycznoliterackiego w szczególnych okolicznościach. Dwudziestoparoletni filologowie, wykształceni w tradycyjnych uniwersytetach, których historia postawiła wobec trzech rewolucji
i wojny, mimo doświadczenia barbarzyństwa czasu, z entuzjazmem przyjęli
zmiany w skali globalnej. Na własnym filologicznym polu zaczęli od radykalnego zerwania z tradycją i ustanawiania nowych zasad. Ich postawa wyrażała nie młodzieńczą przekorę ani koniunkturalne wykorzystanie zagwarantowanej przez historię pokoleniowej zmiany warty, ale intensywne odczuwanie „sprzeczności dawnej kultury humanistycznej i nowego świata”, jak pisał
w 1923 roku Szkłowski (2016, 418). Współbieżność teorii i praktyki nie budziła wątpliwości, motywowana emocjonalnie i uzasadniana intelektualnie,
nie tyle Marksem, co filozoficzną estetyką niemieckiego romantyzmu i wyrosła z niej w rosyjską filozofią czynu.
Towarzyszyło temu odczuciu sprzeczności nowego i starego przekonanie
o niemocy zastanych teorii, niewydolnych, by sprostać aktualnej rzeczywi-
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stości tak w sztukach, jak w społecznej świadomości, w polityce i ideologii. Nową teorię trzeba było stworzyć od podstaw, zespołowym wysiłkiem,
w trybie pracy laboratoryjnej. W Statucie Moskiewskiego Koła Lingwistycznego z 1919 roku zostało zawarowane, że zebrania mają polegać na roboczych spotkaniach, podczas których będą przedstawiane „myśli, nieukończone szkice”, a następnie wspólnymi siłami i w toku dyskusji wypracowywane
„nowe podejścia naukowe” (Баранкова 1966). „Siłami wspólnymi” oznaczało
nie tylko „kolektywnymi” naukowymi, ale też naukowo-poetyckimi: 4 maja
1923 prezydium Koła podjęło decyzję „zaproponowania poetom O. Mandelsztamowi i B. Pasternakowi nawiązania kontaktu z (…) w celu rozpoczęcia współpracy w dziedzinie poetyki” (Шапир 1996, 371). W tymże roku
Mandelsztam poprowadził w Kole kilka dyskusji o poezji z udziałem Nikołaja Asiejewa i Borisa Pasternaka (Шапир 1996, 362).
Statutowy zapis mimowolnie podkreślał także pośpieszność prac i ich
heurystyczny charakter, nastawienie nie na mocne teorie, ale wstępne hipotezy. Gatunkowym znakiem takiego nastawienia było tytułowanie rozpraw
„etiudami” (Brzostowska-Tereszkiewicz 2012). Znakiem stylistycznym –
ich „gazetowy”, jak to nazwał w 1926 roku Boris Ejchenbaum (1978, 277),
ton, rażący nawet starszych członków Towarzystwa (Ulicka 2011). Właśnie też w prasie codziennej ogłaszali swoje teoretyczno-artystyczne diagnozy aktualnej sytuacji politycznej. Roman Jakobson na forum gazet
„Listy pro umění a kritiku” i „Lidové noviny” publikował artykuły, techniką
montażu cytatów sondując analogie między rewolucją 1848 roku a stalinizmem i nazizmem (Jakobson 1934; 1938). Redakcja LEF-u podkreślała
w stopce redakcyjnej: „Cała ta praca nie jest dla nas celem estetycznym, lecz
stanowi laboratorium najpełniejszego wyrażania zdarzeń współczesności”
(Szkłowski 2016, 483).
Bo nowy kolektyw myślowy podejmował działania artystyczne i społeczne,
angażując się, jak już zostało zasygnalizowane, w przedsięwzięcia emancypacyjne, a zarazem propagując, gdzie się dało, uznane za ich ekwiwalent nową
kulturę i nową naukę o kulturze. Powoływanym akademickim seriom wydawniczym towarzyszyła nie tylko publicystyka, ale spektakle artystyczno-naukowe, przez publiczność traktowane jako futurystyczne prowokacje,
przez twórców – także jako sposób wypróbowywania i rozpowszechniania
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nowych teorii3. Co istotne, futurystyczno-dadaistycznej proweniencji seriokomiczne gesty odrzucenia akademickich obyczajów obejmowały także
przedmiot badań. Zanim go naukowo skonceptualizowali, formaliści testowali najpierw możliwości zniesienia ograniczeń w zakresie materiału. Przekraczali wydzielone pole filologiczne, podejmując analizy różnych etnolektów i socjolektów (ich strony akustycznej i graficznej): języków grup zmarginalizowanych i przestępczych, mowy dzieci i osób z deficytami mentalnymi,
mieszkańców wsi i miejskich przedmieść, prostytutek, czerwonoarmistów
z garnizonów wojskowych. Przełamywali bariery filologii, łącząc ją z praktyką poetycką i uznając poetów za „pozarozumowych teoretyków”, jak określił
Kruczonycha Jakobson (Янгфельдт 1992, 48). Nie tylko opatrywali refleksją
ich pisarskie eksperymenty, ale wespół z nimi i z wypracowywali dla nich
formy graficzne i typograficzne.
Przekraczali granice sztuk językowych, przygotowując wydania swoich
prac we współpracy z malarzami, podejmując badania nad filmem, teatrem
i cyrkiem – „teatrem ogromnym” z nadwyżką spełniającym kryteria artystyczności: niezwykłości, formy utrudnionej oraz potencjału emotywnego
(Шкловский 1990, 107)4, a i sami pisali libretta i scenariusze do futurystycznych oper, filmów i przedstawień teatralnych, które współreżyserowali.
„Przed rokiem ogłosił (…) O podstawach filmu czeskiego. Lingwista Roman
Jakobson” – pointował Siedlecki (Siedlecki 1934). Na gwałt wymieniali też
język opisu zjawisk artystycznych i społecznych, wprowadzając śmiałe metafory („chwyt”, „udziwnienie”, „szereg wierszowy”, „sjużet”, „forma treściwa”),
które dopiero po latach zastygły w terminy. Używali tych nowych i starych
terminów nawet w wyznaniach intymnych, nie oddzielając sztuki, nauki
i życia. „Smutną historię” znajomości z Agniją Kasatkiną Eisenstein przedstawił w formie Powieści w czterech tropach, w której „elegia”, czyli przeżyta
historia miłosna, „rozegrała się poprzez metonimię, metaforę, hiperbolę i sy-

3

Taki charakter miał poranek poetycki z okazji święta 1 maja, na którym Roman Jakobson przedstawił przekład wiersza Majakowskiego na staro-cerkiewno-słowiański. Ale było to
nie tylko widowisko; Jakobson badał w dokonanym przekładzie dawną wersyfikację w relacji
do tonicznej (Шапир 1989).
4
Artykuł Szkłowskiego Искусство цирка powstał w 1919 roku.
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nekdochę” (Zabrodin 2016, 207). Dla Szkłowskiego „dziwność” była elementarną właściwością i futurystycznej poezji, i otaczającej rzeczywistości.
Takie działanie awangardy teoretycznoliterackiej z pierwszych dwóch dekad XX wieku akademicy uznali za policzek wymierzony smakowi naukowemu. Wyrzucał ówczesnym młodym, dziś pasowanym na „humanistów
klasycznie nowoczesnych”, profesor Łożkin w powieści Wieniamina Kawierina, której bohaterem jest m.in. ukryty pod pseudonimem Szkłowski, czyli
„literat, skandalista, filolog”:
W sposobie, w jaki (…) uprawiali naukę, był nieprzyjemny pośpiech, młodzieńcza
bezceremonialność i brak stałości. Smarkacze (…)! Jeszcze nie zdawszy egzaminów doktorskich potrafili zamienić historię literatury na – śmiech pusty bierze –
kinematografię. (…) referaty teoretyczne porzucali dla pustej gadaniny, dla beletrystyki! Pisali powieści. Bodajże nawet wiersze? (Kawierin 1985, 24–25).

Szacowny akademik nie pojmował, że z tego zachłannego chwytania na
gorąco wszystkiego, co nowe, zafascynowania odmiennością, anomaliami,
odstępstwami, niezwykłością i uniezwykleniem, czasem zgoła patologią,
z odkrywania tematów i obszarów nieobecnych w oficjalnej nauce wyłaniała
się radykalnie nowa, odkrywcza zasada metodologiczna – heretycka w kontekście obowiązujących rygorów: dochodzenia do praw systemowych na
podstawie przypadków nie dość, że poszczególnych, to nadto niestandardowych. Rozpoznawanie odmienności, odstępstw i dewiacji pozwalało ustalać
warunki brzegowe normy i traktować ją jako zmienną relacyjną, nie zaś uogólnienie przypadków typowych.
Patronowały takiemu metodologicznemu podejściu rozpoznania przyrodoznawców. Ówczesnych młodych humanistów inspirował konwencjonalizm,
probabilizm, geometrie nieeuklidesowe i, bodaj najsilniej, teoria względności
(Jakobson 1989). Interdysycplinarnie pomyślany przedmiot badań był tym
samym osadzony w metodologii transdyscyplinowej, integrującej humanistykę i nauki ścisłe.
W kontekście zrekonstruowanego na najwyrazistszym przykładzie projektu nowej humanistyki wyłożonego przez pokolenie Pierwszej Awangardy
i podjętego w Awangardzie Drugiej z lat 60. retorycznie zabrzmi pytanie, czy
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dzisiejsza nowa humanistyka, także ulokowana in-between, jak się mawia,
czyli „na miedzach” (na pograniczach dyscyplin, poza instytucjonalnie ustalonymi podziałami, pomiędzy różnymi obszarami naukowymi, w ścisłej więzi z praktykami artystycznymi i politycznymi) wprowadza nową jakość do
tego historycznego procesu? Czy też potwierdza mechanizm, który ujawnił
swoje działanie już na początku i trwa w dziejach teoretycznych dyscyplin
literaturoznawczych tak mocno, że można go uznać za ich składnik definicyjny? Pytanie jest retoryczne także dlatego, że wszystkie trzy nowe humanistyki zostały uznane za fazy projektu modernistycznego, modernizm zaś to
nie tyle „niedokończony projekt”, ile projekt, który ex definitione, jako modernistyczny właśnie, domknięty być nie może.

PROFESJONALIZM (FILOLOGICZNY)
I ZAANGAŻOWANIE (POLITYCZNE)

Przeciwstawienie nowych humanistów humanistom klasycznie nowoczesnym ze względu na odmienność postaw wobec rzeczywistości pozanaukowej,
wyrażające się w opozycji profesjonalizm (humanistyki klasycznie nowoczesnej) vs. zaangażowanie (nowej humanistyki), wspiera się na Weberowskim
modelu nauki nowoczesnej. Weber skonstruował w 1917 roku5 jej „typ idealny” w terminach specjalizacji, funkcjonalnej organizacji, autonomii i bezwzględnego, niezakłóconego wpływami zewnętrznymi podporządkowania
celom czysto kognitywnym (Weber 1998). Zważyć jednak trzeba: Weber pisał
o naukach społecznych, pisał o niemieckich naukach społecznych i pisał
w określonym momencie nie tylko ich rozwoju, ale też aktualnego czasu politycznego. Rozciąganie jego koncepcji na całość humanistyki klasycznie nowoczesnej jest pochopną generalizacją, której przeczą przywołane fakty, poświadczające intensywną obecność wczesnych nowoczesnych w świecie społeczno5

Weber wygłosił wykład Wissenschaft als Beruf 7 listopada 1917 roku. Trzeba dodać, że
ten „typ idealny” nie jest ideałem samego Webera.
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-politycznym. Ich praktyki poznawcze i pozapoznawcze dobitnie poświadczają, że nie zamykali się ani w wieżach akademickich, ani w klatkach własnych
wyspecjalizowanych dyscyplin.
Ale – zespalanie tych praktyk w pierwszym i drugim pokoleniu Awangardy nie naruszało zasad akademickiej filologii. Manifestując lewicowe przekonania o równouprawnieniu narodów i pożądanej wielojęzyczności, Lew
Jakubinski i Jewgienij Poliwanow, wzorem swego nauczyciela, Jana Baudouina de Courtenay, pisali alfabety dla przedpiśmiennych „małych nacji” na
podstawie łacińskiej, a nie cyrylickiej. Jakobson wytyczał granice między
Rosją i Ukrainą za rządów Skoropadskiego na podstawie atlasu dialektologicznego. Dawid Hopensztand wypowiadał się o sytuacji politycznej po
przewrocie majowym, rozpatrując mowę pozornie zależną w dwóch wydaniach Czarnych skrzydeł, z roku 1925 i 1928. W pracach naukowych wcześni
nowocześni nie tematyzowali swoich poglądów. Dawali im wyraz w trybie
filologicznym, skoncentrowani na analizie języków wypowiedzi reprezentujących doświadczenie. Zasadę nf sformułowaną przez Hopensztanda dla fabuły: nihil est in fabula, quod non fuerit prius in capitale dramatis personae
podbudowywała nadrzędna wobec niej dewiza: nihil est in intellectu quin
prius fuerit in sensu. Poetyka była angażowana w politykę i etykę w sposób
implikowany. W 1968 roku, pod datą 15 marca, Jerzy Kreczmar, wychowany
w rewolucyjnym Kole Polonistów Studentów U.J.P. w Warszawie, zanotował
tylko: „W szkole [teatralnej – D.U.] czytamy Irydiona – analizujemy technikę
prowokacji” (Kreczmar 2002).
Nowa humanistyka obrała odmienną strategię. W rozprawach reprezentujących ją badaczy problemy aktualnego świata są wykładane w trybie apelatywnych deklaracji. Przedmiotem refleksji jest raczej świat przedstawiony niż
sposób jego przedstawienia. A bez mocnej podstawy filologicznej, w pierwszym pokoleniu nowych humanistów uznawanej za obligatoryjny składnik
profesjonalnej poprawności, „historyk literatury jest tylko historykiem idei”
(Weintraub 1959). Historykiem nadto, bywa, bezradnym w uzasadnieniu
forsowanych przekonań, które próbuje wesprzeć filologicznymi argumentami. Tak np. oskarżająca zasadę rekurencji autorka interpretacji wiersza
Paula Celana wiąże ją z… Zagładą, przy okazji mylnie datując potępiany
strukturalizm:
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Strukturalizm eliminujący znaczenie na korzyść systemu znaczących i obozowy
system ulatniania ciała pozostają ze sobą w zależności. Nie w tym znaczeniu, że
strukturalizm jest po prostu Zagładą. Lecz ta pustka, która zieje pod siecią relacji
pojęć i fonemów, byłaby przed Zagładą niemożliwa (Olesik 2015, 63).

To przykład skrajny. Zwykle „słaby filologizm” przejawia się we wtórnie
naśladowczym wobec humanistyki klasycznie nowoczesnej ujęciu ukształtowania wypowiedzi. Nowohumanistyczne próby close reading lub middle-distance reading z reguły poprzestają na dostrzeżeniu w tekstach chwytów
brzmieniowych i stylistyczno-kompozycyjnych rozpoznanych w Pierwszej
Awangardzie i notorycznie potem przywoływanych (takich jak uniezwyklenie,
amorfia, fragmentaryzm, hybrydyczność, heteroglozja, narracje pierwszoosobowe i personalne). Ten gotowy repertuar jest semantyzowany stosownie
do powziętej idei, raz stając się wykładnikiem języka kobiecego, raz – rozbitego
podmiotu, kiedy indziej – wyrażania niewyrażalnego, traumy i postpamięci.
Podejmowane próby określenia semantyki formy są przy tym pozbawione
samokrytycznej refleksji, choć właśnie permanentna cyrkulacja tych samych
eksponentów i ich każdorazowa inna interpretacja powinny wywołać pytania
pierwsze: czy w ogóle zachodzi powiązanie „jak” i „co”, jaka koncepcja języka
umożliwia ich korelację?
Pod tym względem nowi humaniści, nastawieni antymetodologicznie, zorientowani na słabą teorię zajmują inną pozycję poznawczą niż humaniści
klasycznie nowocześni. Ich profesjonalna poprawność wspiera się na odmiennych zasadach – co normalne w historii humanistyki, w której „nie ma
języków najwłaściwszych, czyli takich, które miałby ex thesei odpowiadać
najściślej rzeczom” (Markowski 2013, 432). Także profesjonalizm należy do
wartości zmiennych; ten wprowadzony przez humanistów klasycznie nowoczesnych również budził obiekcje i w oczach poprzedników uchodził za naganny nieprofesjonalizm.
Pozycja poznawcza obu pokoleń jest więc inna, pomimo strukturalnie
analogicznej pozycji emocjonalno-intelektualnej. Analogiczne jest przede
wszystkim zaangażowanie w ważne sprawy aktualnego świata i niechęć do
genealogii – radykalne zerwanie z najbliższą przeszłością (dla humanistów
klasycznie nowoczesnych – pozytywistyczno-neoidealistyczną, dla humani-
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stów nowych – formalistyczno-strukturalistyczno-semiotyczną). Pytanie, czy
przeszłość można znieść, niech pozostanie w gestii historiozofów. Przynajmniej w przypadku humanistów klasycznie nowoczesnych widać dobrze po
latach, że ich nastawienie na „nowe” podlegało zasadzie „obrazu dialektycznego”, w którym „»byłość« piorunowym błyskiem tworzy konstelację z »teraz«”
(Benjamin 2005, 508).
To widać po latach. Niewykluczone jednak, że radyklane zerwanie i udawana niepamięć jest warunkiem nieskostnienia humanistyki, koniecznym,
by nie stała się „blada i chuderlawa”, co „przyklejała się do stron książek i za
nic nie mogła się z nich wydostać” (Szkłowski 2016, 439)6.
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HOW OLD ARE NEW HUMANITIES AND HOW NEW ARE OLD HUMANITIES?
The article aims at undermining the thinking which is deeply rooted in the history of
science and based on the oppositions determining the historical changes of theoretical literary criticism. Its latest manifestation is an opposition of ‘classically modern
humanities’ and ‘new humanities’. In response to this, the article author proves that
the relation between the two paradigms (or phases) is based on continuation. Her
argument utilizes a semantic analysis of the adjective ‘new’ in different program declarations in the fields of literary criticism, cultural studies and artistic expression that
appeared in Central and Eastern Europe since the beginning of the 20th century till
the beginning of the 21st century. The analysis refers to the cognitive and non-cognitive situation of researchers, their ideological and artistic preferences and the
definitions of ‘science’ that appear in their texts representing different literary genres.
Keywords: classically modern humanities, new humanities, emergence, novelty, professional correctness

ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

EWA KOSOWSKA

Uniwersytet Śląski
Katowice, Polska

FILOLOGIA.
CENA AUTONOMII

Z

punktu widzenia filologa i kulturoznawcy uzasadnione wydaje się
rozpoczęcie namysłu nad perspektywami współczesnej filologii od
przywołania jednego z tekstów najstarszych i zarazem najważniejszych dla społeczeństw naszego kręgu kulturowego. Jak wiadomo, w Księdze
Rodzaju pojawia się informacja, że w rajskim ogrodzie człowiek zaczyna
nazywać „wszystko”. Ta pierwsza samodzielna czynność nie ma charakteru
w pełni autonomicznego: biblijny Adam otrzymuje do dyspozycji skończony,
zamknięty świat, który rozpoznaje i waloryzuje nazywając to, co dostrzega
i co wyodrębnia jako godne nominacji. Czyni to jednak z boskiego polecenia
a nie z własnej inicjatywy. W dodatku jego gest stanowi lustrzane odbicie
gestu Kreatora, z którego woli zmaterializowało się Wypowiedziane. Słowo
Boga, będące jednocześnie poleceniem i energią niezbędną do jego realizacji, od początku posiada znaczenie oczywiste dla Twórcy, ale nie posiada
desygnatu, który powstaje dopiero w akcie wypowiedzenia. Bóg tworzy
świat, używając nazw zbiorowych, typologicznych, i konsekwentnie
sprawdza, czy każdy kolejny fragment jest udany, czy jest „dobry”. Dopiero zgodność z powstałym desygnatem nazwy, za którą krył się Jego zamiar
i wyobrażenie, zapewnia harmonię całości. Dla Stwórcy nie istnieje problem
diachronicznego nawarstwiania znaczeń – działając w nieskończonym
Teraz nie musi uwzględniać niszczącej mocy zmiany. O ile jest w Nim
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pierwiastek niepewności co do efektu własnych działań oraz potrzeba
upewnienia się, że to, co stworzył, „było dobre”, o tyle trudno w Księdze
Rodzaju znaleźć passus świadczący o wątpliwościach natury semantycznej: Jahwe formułuje proste i oczywiste w swoim mniemaniu polecenia –
zakazy i nakazy. Dopiero ich wykładnia – efekt podszeptu węża – skutkuje
naruszeniem reguł i uruchamia w ludzkim świecie ciąg nieodwracalnych
zmian.
Już pierwszy człowiek, postawiony na szczycie hierarchii wszystkich stworzeń, ulega pokusie interpretowania Słowa. I popełnia błąd (grzech pierworodny). Nie zdaje sobie sprawy z tego, że nieposłuszeństwo zagraża ustalonemu porządkowi świata. W rezultacie zostaje wypędzony z raju, a jego niepoprawni potomkowie wyniszczeni przez potop. Dezynwoltura „synów
Adamowych”, świadomych już dobrego i złego nie wynika z niezrozumienia
poleceń Boga: jest efektem nieposłuszeństwa, braku pokory, niefrasobliwości,
upojenia swobodą, ale przede wszystkim ostentacyjnego lekceważenia wskazań i nakazów Stwórcy. Po pierwszej próbie wyniszczenia zbuntowanej ludzkości Bóg postanawia nie ponawiać więcej tak radykalnych środków: na niebie umieszcza tęczę, która ma być znakiem przymierza między Nim a ocalałymi potomkami Noego. Ci rozradzają się, obejmują w posiadanie ziemię,
która podówczas „była jednego języka i jednéj mowy” (R XI,1) [Biblia Święta… 1975]. Niewątpliwie ułatwia to konsolidację i podejmowanie zbiorowych wyzwań, takich jak budowa wieży Babel. Widząc niedokończone jeszcze efekty realizacji projektu budowli sięgającej nieba, Jahwe pojmuje, że
ludziom już nie zabroni „nikt wszystkiego, co zamyślili uczynić” (R, XI,6).
Szanując zainicjowane przez siebie przymierze, nie niszczy zuchwalców, ale
utrudnia im wzajemne porozumienie – miesza języki. Tym samym osłabia
siłę buntowniczej wspólnoty, doprowadza do wydzielenia i rozproszenia poszczególnych ludów, które potem bacznie obserwuje. Po dłuższym czasie
wybiera jedno z plemion semickich i otacza je szczególną opieką. Ponawia
uprzednio zaproponowane przymierze, tym razem ograniczając je do Abrama-Abrahama i jego potomków. Z Abrahamem rozmawia, ukazuje mu się
pod postacią człowieka, aczkolwiek żaden z ludzi, ze wspomnianym patriarchą włącznie, nie widzi Jego oblicza. Z czasem Bóg staje się tylko Słowem,
słyszalnym we śnie lub na jawie, Słowem, które wybranym wskazuje właści-
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wą drogę postępowania. Oni też zdają się rozumieć kolejne przesłania, skrupulatnie wypełnią nakazy i tłumaczą je współplemieńcom.
Księga Wyjścia z kolei dokumentuje znamienny przełom: Jahwe przekazuje Mojżeszowi kamienne tablice, na których w y r y t e są najważniejsze zasady współistnienia człowieka z Bogiem i innymi ludźmi. Bezpośrednia komunikacja werbalna zostaje zastąpiona przez technologicznie utrwalony obraz
Słowa. Obok wielości języków pismo staje się kolejnym instrumentem utrwalającym odrębność grup, w których nieliczni specjaliści zdobywają odpowiednie kwalifikacje, by porozumiewać się nie tylko bezpośrednio w różnych
mowach, ale także i na odległość i w różnych alfabetach. Odmienność kompetencji komunikacyjnych, która kształtuje się w obrębie najstarszych cywilizacji świata, otwiera drogę późniejszym, stopniowo komplikującym się działaniom, w wyniku których ludzie wykorzystują języki do budowy i obsługi
coraz bardziej złożonych systemów kulturowych.
Mimo że linearne i historyczne pojmowanie czasu skonceptualizowane zostało dopiero w rozwiniętych cywilizacjach starożytności, od początków istnienia ludzkiego świata dokonuje się mniej lub bardziej zauważalna zmiana
wynikająca z trwania i celowych przekształceń dorobku kulturowego. Obejmuje ona także języki i sposoby posługiwania się nimi. Zgodnie z Pismem
Świętym umiejętność posługiwania się językiem to nie tylko atrybut Boga,
który wyposaża człowieka w tak wyjątkowe możliwości komunikacyjne, ale
także podstawowy dla Niego instrument kreacji świata. Ludzie, którzy wskutek wygórowanych aspiracji uwięzieni zostają w odmiennych systemach komunikacyjno-kulturowych, przekształcają język przede wszystkim w niedoskonałe narzędzie opisu tego, co stanowi przedmiot ich obserwacji, przemyśleń, odczuć i dążeń. W kulturach pierwotnie oralnych deiktyczna funkcja
wypowiedzi i bezpośrednia semantyczna ratyfikacja słowa sprawiały, że komunikacja językowa posiadała znamienny aspekt moralny – była nośnikiem
prawdy o świecie i człowieku (zob. Ong 1993). Ścisły związek słowa z konkretnym desygnatem gwarantował tworzenie i podtrzymywanie więzi społecznych, zezwalał na jednoznaczność formułowanych ocen i umożliwiał
przedstawianie obrazu świata w kategoriach podstawowych opozycji binarnych (zob. Kosowska 1990). Wraz z wynalazkiem pisma zanika możliwość
natychmiastowej weryfikacji sensu wypowiedzi lub uściślania go poprzez
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analizę kontekstu: dla słowa pisanego kontekstem staje się sąsiednie słowo
pisane, a pierwotny związek każdego z nich z realnie istniejącym, konkretnym desygnatem powoli się rozmywa (zob. Foucault 1974, 2005).
I dopiero wtedy pojawia się zapotrzebowanie na filologów, „miłośników
słowa”, którzy są w stanie zrekonstruować zerwane więzi, zrozumieć i wytłumaczyć skrótowy zapis, odtworzyć zapomniane konteksty. Gdy między rzeczą a nazwą pojawia się rozziew, to rzeczy i słowa zaczynają rozwijać się niezależnie od siebie. Z czasem jedno słowo musi obsługiwać wiele desygnatów
– te dawne i te nowe niekiedy współistnieją, niekiedy wypierają się wzajemnie, ale najczęściej współtworzą i zwiększają semantyczną moc językowego
instrumentarium (zob. Koselleck 2001). Ich kontekstualna ratyfikacja jest
uzależniona od interpretacji nośnika – inaczej znaczy słowo mówione, inaczej pisane, drukowane, a jeszcze inaczej słowo będące podstawą komunikacji wielo-i nowomedialnej.
Zaprojektowana pierwotnie rola społeczna filologów przez długi czas
uwrażliwia ich na odziedziczony imperatyw moralny, nakazujący utrzymanie
związku tego, o czym się pisze z tym, co już zostało napisane. Przez długi
czas filologiczne badanie tekstu oznacza dążenie do ustalenia prawdy, do
znalezienia „tekstu właściwego” bądź „wzorcowego”. Od wieku XIX przekłada
się to między innymi na badanie szczątkowych zapisów i na inicjatywy edytorskie, na poszukiwanie rękopisów i pierwodruków, na próby rekonstrukcji
intencji twórczych. Jednocześnie filologia krzepnie i przekształca się w nowoczesną naukę, która znajduje swoje miejsce w katedrach uniwersyteckich.
Jej społeczne znaczenie rośnie, podobnie jak ambicje poznawcze. Intensyfikowane są badania nad pochodzeniem i wewnętrznymi prawidłowościami
języka, zaczyna rozwijać się historia i teoria literatury oraz krytyka literacka
(zob. Waśko 2016). Znaczące miejsce zyskuje genologia, porządkując kierunki szczegółowych poszukiwań. Badaniom porównawczo-stylistycznym coraz
częściej towarzyszą badania hermeneutyczne, skądinąd mające długą tradycję. Związana przede wszystkim z teologią i filozofią hermeneutyka okazuje
się atrakcyjną, a nawet bardzo atrakcyjną perspektywą rozwojową dla filologii. Gdy – praktycznie od przełomu antypozytywistycznego – powoli pogłębia się kryzys idei reprezentacji, a epistemologię sposobów inscenizacji świata pozatekstowego zaczyna coraz skuteczniej wypierać idea inscenizacji epi-
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stemologicznej, hermeneutyka przekształca się w teorię interpretacji tekstu:
dla filologów przede wszystkim tekstu literackiego, ale z czasem także filozoficznego, historycznego, a szerzej – naukowego.
Już pod koniec XIX wieku filologia uzyskuje niekwestionowaną autonomię
dyscyplinarną, staje się nauką o języku, gatunkach i utworach narracyjnych.
W sto lat później zachowuje, a nawet rozbudowuje swoje aspiracje do naukowego elitaryzmu, aczkolwiek jej absolwenci w większości przygotowywani
są do pełnienia roli społecznej wygenerowanej u progu nowoczesności, kiedy
to sztandarowym zadaniem każdego, kto umiał pisać i czytać była walka
z powszechnym analfabetyzmem. W Polsce to zadanie jest aktualne do połowy XX wieku, a jednocześnie co najmniej od schyłku XIX towarzyszy mu
inne, niemniej ważne: zadanie budowania i podtrzymywania tożsamości
narodowej. W realizacji jednego i drugiego wiedza o literaturze, podobnie
jak wiedza o języku, odgrywają rolę wiodącą i niekwestionowaną, a właściwym przewodnikiem po ich meandrach staje się odpowiednio przygotowany
nauczyciel. Stawia to filologów w sytuacji znamiennego rozdarcia. Z jednej
strony misja społeczno-dydaktyczna, z drugiej pokusa badania autonomicznego świata tekstów, modelowanych w języku i modelujących nieznane
a nawet uprzednio niewyobrażalne poziomy rzeczywistości.
W połowie ubiegłego stulecia problem wydawał się technicznie łatwy do
rozwiązania: nastąpił rozdział na instytuty zajmujące się badaniami naukowymi, wyższe szkoły pedagogiczne, zorientowane z założenia na dydaktykę,
oraz na uniwersytety, łączące – jak dawniej – cele poznawcze z nauczaniem
akademickim. Kilkadziesiąt lat istnienia tych autonomicznych struktur zaowocowało ich przyspieszonym rozwojem. Podjęta stosunkowo niedawno
próba zatarcia uprzedniego podziału przez likwidację szkół pedagogicznych,
a następnie przez marginalizację instytutów skutkuje nałożeniem na pracowników uczelni zwiększonych obowiązków. Oczywista niechęć „nauczycieli
akademickich” do rezygnowania z aspiracji naukowych, skutecznie wzmacniana widmem rotacji, pozwala wielu uniwersytetom lokalnym – bo nie posługującym się na co dzień którymś z języków kongresowych – nadążać za
światowymi trendami i utrzymywać odpowiedni poziom badań.
W Polsce postulat uwspółcześnienia filologii, wyraźnie formułowany
zwłaszcza w ostatnim trzydziestoleciu XX wieku, owocuje szeregiem fascy-
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nacji metodologicznych – od psychoanalizy, strukturalizmu i semiotyki, po
liczne propozycje poststrukturalne. Kontakt z najważniejszymi tekstami
przybliżającymi te orientacje bywa jednak przygodny i chronologicznie zachwiany. Lekturze towarzyszą okresowe fascynacje filozoficzne: „człowiek
uniwersalny”, rozmaicie interpretowany przez europejskich myślicieli zwłaszcza od połowy XVIII wieku, okazuje się figurą intelektualnie znacznie bardziej inspirującą od „człowieka kontekstualnego”, zawsze uwikłanego w partykularyzm kulturowy (zob. Kosowska, Jaworski 1992). Ogólnoludzki potencjał intelektualny, a od schyłku XIX wieku także i emocjonalny, znajduje dla
siebie bardzo atrakcyjne pole do prezentacji: dzięki możliwości interpretowania zastanego świata tekstów pisanych, uporządkowanych w gatunkach
literackich i paraliterackich, ale podejmujących problematykę uniwersalną –
obszar eksploracji filologicznej zaczyna się gwałtownie poszerzać. Nie bez
racji Michel Foucault pisze, że „prawda wypowiedzi wpada w ręce filologii”
(Foucault 1974, 329). Ale jest to prawda często niewygodna: uciekając od
ciasnych ram bliskiego kontekstu w kierunku poszukiwania prawideł ogólnych, niepodobna uniknąć uproszczeń i wieloznaczności. Prawdę przekazu
zastępuje zatem między innymi strategia punktów widzenia, a u epistemologicznych podstaw badania tekstu plasuje się relatywizm. Jak się wydaje, relatywizm jest dowodem swoistej metodologicznej niemocy: dotychczas nie
wypracowano (a być może nigdy nie da się tego uczynić), odpowiedniego
instrumentarium do analizy potencjalnych poziomów literackiej, ale także
naukowej wypowiedzi, instrumentarium pozwalającego na w miarę sprawne
negocjowanie sensu nawarstwiających się, nieustannie modyfikowanych
znaczeń. Próbę opisu zasady semiotycznych przekształceń pojedynczych
pojęć przedstawił przed laty Roland Barthes (zob. Barthes 1970). Dzięki niemu wiadomo, dlaczego mit jest „słowem skradzionym”, ale ta wiedza w niewielkim stopniu przeszkadza w konstruowaniu pozornie spójnych wypowiedzi, w których słowa, mitologizowane na różnych poziomach, prowadzą ze
sobą wewnętrzny, często pozorny dyskurs. Także stary Jakobsonowski schemat komunikacji jest zaledwie wstępnym opisem relacji między nadawcą
a odbiorcą; nie stanowi on jednak remedium na kłopoty wynikające chociażby z rozbieżności między intencjami każdego z interlokutorów, nie mówiąc
już o odmiennych intencjach autora i czytelnika. A przecież schemat ten nie
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uwzględnia ani dynamiki wypowiedzi językowej, ani jej semantycznej wielopoziomowości, ani nawet – co w różnych wypowiedziach, w tym naukowych,
nierzadkie – celowego lub mimowolnego ogrywania wieloznaczności pojęć
dla osiągnięcia spektakularnych efektów estetycznych. Jeszcze przed półwieczem tekst naukowy wpisywał się w ramy gatunkowe, posiadał swoją szczątkowo respektowaną poetykę, dzięki której można było rozpoznać jego podstawową strategię nadawczą i otworzyć się na zakładany typ lektury (zob.
Ankersmit 1997). Zaakceptowane stosunkowo niedawno procedury dekonstrukcyjne dość skutecznie obnażają ten mechanizm, otwierając przed odbiorcą niczym, zdawałoby się, nieograniczone pole do synchronicznej interpretacji gry znaczeń. Dodatkowo pomocny w intensyfikacji tego procesu
okazuje się „zwrot narratologiczny”, otwierający prawomocną perspektywę
interpretacji tekstu filozoficznego, historycznego, antropologicznego etc.
w kategoriach wypracowanych przez filologię. Ale zwrot ten, akcentujący
niekwestionowalny fakt, że wszyscy o czymś opowiadają, zdaje się odwracać
uwagę od intencjonalnego zróżnicowania samych przekazów, niekiedy celowo gatunkowo zmąconych, ale przecież teleologicznie odmiennych.
Defragmentyzacja i segmentacja świata dostępnego jednostkowemu poznaniu staje się wyzwaniem dla wszystkich humanistów. Niektórzy z filologów zwracają uwagę przede wszystkim na szczeliny internarracyjne, uprzednio omijane przez zwolenników kartezjanizmu w procesie poszukiwania
metodologicznie uzasadnionego, homogenicznego poziomu analizy, i przekształcają je w pretekst do negowania wartości dotychczasowych ustaleń
czynionych w oparciu o odmienne przecież przesłanki epistemologiczne.
Skądinąd oczywista dziś teza Richarda Rorty’ego o braku ontologicznego
związku między materią tekstu językowego, a materią rzeczywistości pozatekstowej całkowicie zmienia ramy i porządki filologicznej, a szerzej humanistycznej interpretacji. Na podstawie tej tezy umacnia się autonomia filologii
jako dyscypliny naukowej, intensyfikują prace nad tekstem pisanym i nad
kulturowymi konsekwencjami wdrożenia pisma jako specyficznej technologicznie postaci słowa (Derrida, 1999). Tym samym odwrócony zostaje wektor uprzednio prowadzonych poszukiwań: to, co w paradygmacie kartezjańskim zmierzało w kierunku akcentowania spójności świata, w propozycjach
postmodernistycznych zastępuje analiza rozpadu bądź celowa dekonstrukcja
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(Kuźma, Skrendo, Madejski, red. 2006). Zamiast Wielkich Narracji, zmierzających do opisu i wyjaśniania rzeczywistości, pojawiają się słowa-klucze: paradygmat, konstruktywizm, narratywizm, zmiana, kryzys, zwrot, globalizacja, cyfryzacja etc. Badania skoncentrowane na interpretacji tekstów pisanych, akcentujące autorski wymiar wypowiedzi antropologów i historyków
(White 2000), owocują ograniczeniem poznawania rzeczywistego różnicowania ludzkich kultur w czasie i przestrzeni. Antropologiczny dziennik terenowy czy notatnik filozoficzny dla filologa stają się po prostu przykładami
gatunków konfesyjnych. Jednocześnie ostro negując tożsamość rzeczywistości
pozajęzykowej i tworzywa językowego, badacze w nikłym stopniu uwzględniają
na co dzień różnicę między poszczególnymi poziomami wielopiętrowo skonstruowanej wypowiedzi, w której doraźne kreacje językowe sąsiadują z pojęciami semantycznie ustabilizowanymi. Sam fakt pisania w języku o języku
niekiedy legitymizuje swobodne dryfowanie między kolejnymi warstwami
opisu, analizy i interpretacji, i – z pozoru – nie wymaga uzasadnienia. A tworzywo językowe potrafi doskonale mamić pozorem spójności.
Tym samym filolog, skoncentrowany na tekście, chcąc nie chcąc rekonstruuje czas Początku: nazywając dostrzeżone wyraźniej lub nowo odkryte
zjawiska w wirtualnym świecie języka nadaje im status bytów realnych, powołuje do życia nową rzeczywistość, stwarza krainę, której uprzednio nie
było i po której nikt wcześniej nie wędrował. W jakimś sensie powtarza boski
gest kreacji. I w jakimś sensie podejmuje podobne ryzyko: nie ma gwarancji
sukcesu, póki sam nie oceni, czy stworzone dzieło jest udane. Nie jest Bogiem, mimo że przy pomocy słowa powołuje do istnienia nowe światy. Po
części przypomina budowniczych wieży w Babel, która wznoszona z kolejnych warstw języka sięga rejonów uprzednio nie tylko niedostępnych, ale
i nieistniejących. Ale w przeciwieństwie do niepokornych biblijnych budowniczych współcześni badacze nie utrzymują zasady oddzielania/łączenia poszczególnych warstw budulca przy pomocy widocznego spoiwa, bo neo-Babel w istocie nie jest wieżą, jest niekontrolowanie mutującym pnączem,
kłączem, dendrytem, niekiedy pianą, bywa efektem nieposkromionego indywidualizmu bądź źle zorganizowanej pracy zespołowej, w wyniku której
niemal każdy z elementów wznoszonej konstrukcji rozwija się niezależnie od
drugiego. Zatem poszczególne części budowli też są w stosunku do siebie
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niekomplementarne: niektóre rozbudowywane wielopiętrowo, inne rozciągnięte w pionie lub poziomie, jeszcze inne nadal kurczowo przywiązane do
powszechnie rozpoznawanego desygnatu.
Część filologów to jedynie z pozoru badacze i interpretatorzy zastanych
tekstów: w istocie to przede wszystkim artyści, poszukiwacze słów, eksploratorzy leksykonów i twórcy metafor, jawnie bądź ukradkiem podkradający
językom innych dyscyplin materiał do budowy własnych wież. Zmusza ich
do tego imperatyw odkrywania niestandardowych kombinacji, manifestacyjny zwrot w stronę tego, co uprzednio marginalizowane, pomijane lub wręcz
tabuizowane, a co teraz można lub wręcz należy wydobyć i nazwać.
Z drugiej strony każda filologia narodowa ma dzisiaj wieżę, którą wznoszą
– nie zawsze wspólnie – jej admiratorzy i w której się skrywają przed nadmierną dociekliwością pospolitego świata, przed innymi użytkownikami
pozornie tego samego języka, w którym wspólne pozostały już jedynie rudymenty. Żeby wznieść taką budowlę dla własnych celów, trzeba rozbić
wspólnotę, kształtowaną w okresie poprzedzającym ekspansję profesjonalnych specjalizacji. Pojedynczy człowiek, który chciałby samotnie dokonać tak
skomplikowanej operacji na języku, musi liczyć się z porażką i niezrozumieniem zarówno samej intencji, jak i efektu realizacji takiego pomysłu. Ale już
zespół badaczy, którzy stawiają sobie za cel penetrację zastanych szczelin
intersemantycznych i internarracyjnych i potrzebują nieustannie nowego
materiału językowego do nazywania tego, co kryją owe szczeliny, zespół, który powoli traci zainteresowanie budowlą jako taką i jej oczywistymi elementami, albowiem fascynuje go to, co nieoczywiste i uprzednio niedostrzeżone
– taki zespół potrafi zorganizować sobie pole działania pozornie pozostające
niemal całkowicie poza obrębem szeroko rozumianej kontroli społecznej.
Wolność do tworzenia elitarnego świata, w którym język jest zasadniczym
budulcem elitarnie rozumianych znaczeń, wywołuje jednak rozmaite skutki.
Jako filolodzy coraz częściej stajemy się stwórcami bez odpowiedzialności,
odkrywcami, a zarazem interpretatorami mapy naszego świata, w którym
białe plamy rosną w postępie geometrycznym. Z wyboru utrzymujemy status
budowniczych wież językowych, które dawno przestały być wieżami, zmieniając się w korytarze drążone w niematerialnym tworzywie znaczeń. Przekształcamy język w narzędzie społecznej dyferencjacji, oręż w walce z od-
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miennością, instrument separacji i manipulacji. Przy jego pomocy umacniamy granice specjalistycznych kompetencji, budujemy fortece niedostępnych znaczeń, kształtujemy nową hierarchię i nowe elity. Coraz trudniej zweryfikować pleniące się propozycje, coraz trudniej odróżnić to, co rzeczywiste
od tego, co potencjalne i wirtualne. Powstaje tylko pytanie, czy nie zachowujemy się jak francuscy filozofowie z połowy XVIII wieku, którym Alexis de
Tocqueville (zob. Tocqueville 1994) przypisał odpowiedzialność za największy w jego czasach wybuch społecznego niezadowolenia: upojeni jedyną
wolnością, jaka w dobie panowania ostatnich Ludwików była im dana, wolnością słowa, zafascynowani możliwością radykalnej krytyki monarchii, absolutnie nie brali pod uwagę, że ktoś może ją uznać za instrukcję zniszczenia
istniejącego świata. Ich świata. Ideolog najczęściej formułuje koncepcję nowej rzeczywistości jako bytu potencjalnego i bywa szczerze zdziwiony, gdy
jakiś rewolucjonista próbuje ją wcielić w czyn. I na przykład wyprowadzić
humanistykę z uniwersytetów1.
Ceną autonomii filologii jako samodzielnej dyscypliny okazało się symboliczne i rzeczywiste zerwanie związków między rzeczywistością realną, z której strzępów przez wieki konstruowane były literackie obrazy światów przedstawionych, a rzeczywistością wyobrażoną, projektowaną, konstruowaną
przy pomocy nieustannie doskonalonych środków technicznych. Radykalne
przemieszczenie akcentów poznawczych, obserwowane nie tylko w filologii,
ale i we wszystkich humanistycznych dyscyplinach teoretycznych i teoretyzujących, nieustanie zmierza do pogłębienia tej separacji. Jednocześnie, jak się
wydaje, tak zorientowana humanistyka nadal czyni przedmiotem swych badań zjawiska szczególne, idiograficzne, ale za to coraz wyraźniej odcina się
od modernistycznego wzorca nomotetycznej naukowości. Szuka nowych
kontekstów, próbuje godzić lokalne z uniwersalnym. Na różne sposoby balansuje między pokusą pogłębionych, specjalistycznych badań tekstów i narracji, a misją edukowania na szeroką skalę i upowszechniania wartości
humanistycznych w świecie coraz widoczniej podporządkowanym technologiom.
1

http://www.newsweek.pl/nauka/studia-w-japonii-tokio-zamyka-kierunki-humanistycz
ne,artykuly,371145,1.html [dostęp: 15.06.2016].

88

CZĘŚĆ I. NOWA HUMANISTYKA I POLONISTYKA

Rozmaicie można diagnozować kondycję współczesnej filologii i w różnych zjawiskach upatrywać przyczyn aktualnego stanu rzeczy. Roztaczające
się przed nią perspektywy możemy dziś wiązać, jak się zdaje, z jednej strony
z systematycznym pogłębianiem procesu poznawania świata tekstów językowych i językopodobnych, a z drugiej z potrzebą społecznego kształcenia nastawionego na przygotowanie człowieka do rozumienia jego kultury macierzystej i otwartego na rozumienie innych kultur.
Nadzieją filologii jest więc – w moim rozumieniu – realizacja tego programu w konsekwentnej współpracy z antropologią, zarówno filozoficzną,
jak i kulturową. Bez tej pierwszej filologia straci istotne źródło inspiracji, bez
tej drugiej – kontakt z realiami, których znaczenie w codziennym życiu zaczynamy dopiero rozpoznawać.
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PHILOLOGY.
THE PRICE OF AUTONOMY
Professional autonomy has its prize. An independent philologist nowadays must be
ready to accept the dangerously increasing marginalization and limited need for his
knowledge and competence, which leads to lowering the rank of this profession and
intensifying the feeling of exclusion. The article author raises questions concerning
the cultural conditions of this process and the possible actions that can be taken in
order to enable philologists to regain the status they deserve and allow philology to
strengthen its position in the globalizing world.
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REFLEKSJE NAD STATUSEM KULTUROLOGII
W KONTEKŚCIE NAUK HUMANISTYCZNYCH

K

ultura jest ważna (Culture matters)1 – co do tego panuje zgoda nie
tylko w świecie naukowym. Postulat ten w obliczu procesów integracji
europejskiej i globalizacji nabiera coraz większego znaczenia. W wyniku tego na uniwersytetach rozszerza się oferta kształcenia ukierunkowanego kulturoznawczo, przy czym filologie odgrywają tu wyjątkowo ważną rolę.
Dotyczy to także polonistyki zarówno w kraju, jak i za granicą, np. w Niemczech. Tematyka „kultury” jest w niej szeroko reprezentowana, szczególnie
w ujęciu komparatystycznym (diachronicznym i synchronicznym). Na tym
tle studia kulturoznawcze (Cultural Studies) przeżywają, przede wszystkim
w ostatnim 20-leciu, prawdziwy boom. Znamienne jest, że w Niemczech
coraz częściej używa się angielskigo terminu, a nie jego niemieckiego odpowiednika Kulturwissenschaft, Kulturstudien, Kulturgeschichte. Należy tu podkreślić, że na profil realizacji kulturoznawczych kierunków studiów w Niemczech duży wpływ ma również polityka naukowa.
Cultural Studies są rozumiane jako swojego rodzaju travelling concept –
wędrujące pojęcie (Bal 2002). Ich siłą napędową jest akcentowanie nie tylko
odrębności, różnorodności, odmienności, ale i analogii. W badanich kultu1

Pod tym tytułem ukazała się w Polsce książka wybitnego filozofa brytyjskiego broniącego
zachodniej kultury Rogera Scrutona (Scruton 2010).
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roznawczych bardzo aktualny stał się model interdyscyplinarności. Interesującym problemem jest współzależność różnych dyscyplin naukowych w ramach
kulturoznawstwa oraz ich specyfika w powiązaniu z aspektami epistemologicznymi. Kulturologia jest pod wieloma względami powiązana z innymi
pokrewnymi dziedzinami, takimi jak literaturoznawstwo, językoznawstwo,
historia kultury, historia, antropologia kulturowa. Monika Walczak w opublikowanym w 2010 roku artykule zastanawia się „z pozycji metodologa i filozofa
nauki” nad metodologicznym statusem kulturoznawstwa i jego problematyczną interdyscyplinarnością w Polsce. Kończy swoją teoretycznonaukową
analizę całym szeregiem pytań, m.in.:
…na czym polega „znawstwo” kulturoznawców w stosunku do innych dycyplin?
…jak ustosunkować się do rozbieżności między instytucjonalnym i metodologicznym statusem kulturoznawstwa?
Jak wyznaczać zakres kompetencji i unikać równocześnie firmowania dyletanctwa pod nazwą interdyscyplinarności? (Walczak 2010, 36–38).

Pytań jest w tym artykule dużo więcej, a ja mogę potwierdzić, że są one aktualne nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech. Spróbujmy dokonać
przeglądu dziedzin nauki (champ scientifique, analogicznie do terminu Pierre’a
Bourdieu champ littéraire) i kierunków studiów, które są powiązane z kulturoznawstwem: Cultural Studies/Kulturstudien/studia kulturoznawcze, studia
literaturoznawcze oraz lingwistyka kulturowa, studia historyczne, historia
sztuki, antropologia kulturowa, etnologia.
Wydaje mi się, że w XXI w. powinno być oczywiste, że pojmowanie kulturoznawstwa jako badania i afirmacji „kultury narodowej” jest przeżytkiem.
Takie podejście dominowało w okresie powstawania tej dziedziny nauki –
w wieku XIX, zwłaszcza w Europie, gdzie w tym czasie nacjonalistyczny esencjalizm (biologicznie etniczny, narodowy2) i paradygmat pozytywizmu zawarły
2

Tak np. heglowski esencjalizm zakłada różnicę między „immanentną” swojskością a obcością. Georg Wilhelm Friedrich Hegel krytykuje dotychczasowe postrzeganie sztuki (w tym
konkretnym wypadku niemieckiej w okresie romantyzmu) jako czegoś w mniejszym lub
większym stopniu obcego i opowiada się za sztuką narodową: „Denn lange Zeit hindurch
war die Kunst uns mehr oder weniger etwas Fremdes, Empfangenes, nicht aus uns selbst
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ze sobą problematyczne przymierze, często uzasadniane „poprawnością polityczną”. Wywarło to wpływ na zinstytucjonalizowanie się tej dyscypliny w formie specjalnych katedr na uniwersytetach, m.in. w ramach slawistyki – takie
katedry pod kierunkiem wybitnych slawistów powstały np. w Berlinie (Cybulski
1841, Jagić 1874, Brückner 1881)3, we Wrocławiu/Breslau (Čelakovský 1842,
Cybulski 1861)4, w Lipsku (Leskien 1870/76) (Schwarz i in. 2009, 657–660).
1. Granice kulturoznawstwa są od lat nieprecyzyjne. Tego faktu często nie
dostrzegają prowadzone w aspekcie synchronicznym angielskie/amerykańskie badania kulturoznawcze, jak również niektórzy orędownicy lub adepci
Cultural Studies. Chciałbym przypomnieć, że jeden z prekursorów kulturologii,
Aleksandr N. Wiesiełowski, przedstawiciel rosyjskiej szkoły kulturowo-historycznej, w XIX w. pisał o naukowej ziemi niczyjej – na czas nieokreślony –
„res nullius” (Веселовский 1893; cyt. 1989, 42). Kiedy widzę liczbę pytań
zadanych przez Monikę Walczak, nie mogę pozbyć się wrażenia, że w rozumieniu kultorologii posunęliśmy się niewiele naprzód.
Wiesiełowski już w 1862 roku w czasie podróży do Berlina zanotował następujący pragmatyczny wniosek: „история литературы и есть именно
история культуры” (Веселовский 1940, 389). Na podstawie tego stwierdzenia można powiedzieć, że studia literaturoznawcze stanowią sedno kulturoznawstwa. W rok później Wiesiełowski zdefiniował historię literatury,
przytaczając własne słowa jako historię bardzo szeroko pojętej edukacji, kultury, społecznego myślenia, jeśli wyraża się ona w poezji, nauce i życiu: „это
история образования, культуры, общественной мысли, насколько она
выражается в поэзии, науке и жизни” (Веселовский 1940, 396).
Czy nastąpił wyraźny, znaczący rozwój tej jakże dziś ważnej i popularnej
nauki? Metodologicznie z pewnością tak. Nastąpiła wyraźna zmiana paraHervorgegangenes. In dieser Wendung nun auf die vorliegende Wirklichkeit liegt das
Bedürfnis, dass der Stoff für die Kunst immanent, heimisch, das nationale Leben des Publikums sei” (Hegel 1842, 571) – zwracano już uwagę na pewne paralele w odniesieniu do takiej
interpretacji historii kultury polskiej. Prześledzenie tego wątku zasługiwałoby na dalsze badania (por. Andrzejewski 2011).
3
Por. https://www.slawistik.hu-berlin.de/de/institut/geschichte [dostęp: 15.05.2016].
4
Dane zaczerpnięte z Schaller 1991: www.zfo-online.de/index.php/zfo/article/view/4 [dostęp: 15.05.2016].
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dygmatów od e s e n c j a l i s t y c z n e g o pozytywizmu do f u n k c j o n a l i s t y c z n e g o strukturalizmu ze skierowaniem punktu ciężkości na teksty
literackie jako takie i ich ścisły związek z kontekstem kulturowym, zmiana
w kierunku poststrukturalizmu, krytycznej teorii szkoły frankfurckiej, postmodernistycznego dekonstruktywizmu i tak dalej. Ale czy rozwinęła się również dziedzina kulturoznawstwa, jej zasięg oraz obiekt badań? Czy w dostatecznym stopniu uwzględniane są językowe ograniczenia, które narzuca filologia obca? Uważam, że wiele problemów czeka jeszcze na rozwiązanie. O ile
w ramach tzw. realioznawstwa, które znalazło swoje trwałe miejsce w curriculum programowym, szczególnie na filologiach zagranicznych, dużym krokiem naprzód jest rozstanie się w badaniach t e o r e t y c z n y c h z nastawionym nacjonalistycznie XIX-wiecznym esencjalizmem (por. Altmayer 2013,
17), o tyle w p r a k t y c e , szczególnie w kręgach politycznych, ten przestarzały esencjalizm (w swoim biologicznym lub narodowo-państwowym wariancie) przeżywa prawdziwe odrodzenie. Jest to w jakimś sensie paradoksalne.
Nasuwa się pytanie, czy myślenie naukowe w niedostatecznym stopniu dociera do publicznych kręgów społeczno-politycznych, które odciskają przecież swoje piętno na wszystkich szczeblach edukacji.
To chyba powinno być zrozumiałe, że w kulturoznawstwie, pomimo szerzących się opinii o rzekomo koniecznej unifikacji w zakresie rozczłonkowanych nauk humanistycznych, nie chodzi o odrębną dyscyplinę naukową, „ale
o interdyscyplinarną perspektywę ludzkiego działania w kontekście społecznym, która preferuje systemy znaczeniowe, symboliczne kody i interpretujące
schematy” (Reckwitz 2006, 16 – przeł. W.F.S.)5. Przy czym „w kulturoznawczych badaniach mamy do czynienia nie z obiektywnie istniejącym i dającym
się opisać światem zewnętrznym i rzeczywistością, ale przede wszystkim
z symbolicznym uporządkowaniem i opisami sensu oraz z procesami dyskursywnego negocjowania znaczeń” (Altmayer 2013, 14 – przeł. W.F.S.)6.

5

„Disziplinenübergreifende Perspektive auf menschliches Handeln im sozialen Kontext,
die Sinnsysteme, symbolische Codes und interpretative Schemata zu ihrem bevorzugten
Gegenstand macht” (Reckwitz 2006, 16).
6
„Wonach wir es in der kulturwissenschaftlichen Forschung nicht mit einer objektiv bestehenden und beschreibbaren äußeren Welt und Wirklichkeit, sondern vor allem mit sym-
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Interdyscyplinarność w dziedzinie kulturoznawstwa stała się faktem i stanowisko Clausa Altmayera wpisuje się w tym wypadku w powszechnie istniejącą opinię. Zaskakujące jest natomiast afirmowanie przez niego subiektywnej
metody interpretacji zjawisk. Myśl tę rozwija autor w dalszym wywodzie:
Kulturoznawczo przeformułowanemu „krajoznawstwu” nie chodzi zatem o to,
żeby się zbliżyć do tematu „obiektywnie” i przy pomocy nauk społecznych, ale
przede wszystkim o to, żeby charakter dyskursu oraz charakter interpretacji
tematu uczynić widocznymi i dającymi się zrekonstruować (Altmayer 2013,
16 – przeł. W.F.S.)7.

Najwidoczniej esencjonalizm został tu zastąpiony funkcjonalizmem. I z tym
mogę się zgodzić. Ale czy naprawdę bez starania się o obiektywizm? Interdyscyplinarność nie jest zaprzeczeniem naukowości, ale subiektywizm z pewnością. Dążenie do obiektywizmu jest wpisane w naukowość a priori.
2. To pociąga za sobą metodologiczne konsekwencje. Chcąc osiągnąć
obiektywizm w badaniach kulturoznawczych, należałoby je prowadzić z obu
perspektyw: synchronicznej i diachronicznej. Wobec przejmowania przez
Europę Cultural Studies z angielskiego/amerykańskiego obszaru naukowego,
koncentrującego swoje zainteresowania na badaniach synchronicznych, wydaje mi się konieczne jeszcze raz przypomnieć, że związek diachronii i synchronii należy już do klasycznego dziedzictwa przynajmniej od czasu ogłoszenia istnienia tez Praskiego Koła Lingwistycznego (Pražský lingvistický
kroužek)8. Mimo że wielu badaczy podkreśla wagę „pamięci kulturowej” (jak

bolischen Ordnungen und Sinnzuschreibungen und Prozessen eines diskursiven Aushandelns von Bedeutung zu tun haben” (Altmayer 2013, 14).
7
„Einer kulturwissenschaftlich reformulierten ‘Landeskunde‘ würde es demnach eben gerade nicht darum gehen, sich diesem Thema ‘objektiv‘ und mit Hilfe sozialwissenschaftlicher
Zugriffe zu nähern, sondern vor allem den Diskurs- und Deutungscharakter des Themas
sichtbar und rekonstruierbar zu machen” (Altmayer 2013, 16).
8
Druga teza brzmi: „Badania synchroniczne i diachroniczne są równouprawnione. Synchroniczny stan języka jest uwarunkowany diachronią. Ewolucja języka zachodzi również
w synchronii”. Cyt. za: http://encyklopedia.naukowy.pl/Praskie_Ko%C5%82o_Lingwistyczne
[dostęp: 15.05.2016].
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np. Jan i Aleida Assmann, opierając się na pracach Maurice’a Halbwachsa,
ucznia Émile’a Durkheima – Durkheim wprowadził pojęcie pamięci kolektywnej – conscience collective), wydaje się, że niektórzy o tym zapominają,
m.in. cytowany już przedstawiciel lipskiego Herder-Instytutu Claus Altmayer (2013), którego koncepcja Cultural Studies9 bazuje na teorii tzw. gęstego opisu – Thick Description amerykańskiego etnologa Clifforda Geertza
(Geertz 1973, 312–314). W ramach teorii gęstego opisu10 Altmayer wykorzystuje przede wszystkim s y n c h r o n i c z n e kulturelle Deutungsmuster –
interpretacyjne wzorce kulturowe (Altmayer 2007, 13–14). Kulturoznawstwo
zaniedbujące badania historyczne jest pozbawione obiektywizmu i wydaje się
problematyczne w każdej z badanych kultur. Obecność przeszłości11 jest nieunikniona.
Podobny skrót myślowy miał miejsce w lingwistyce, kiedy próbowano
pominąć w badaniach lingwistycznych semantykę. Jurij Apresjan przytacza
aforystyczne spostrzeżenie Romana Jakobsona na ten temat:
Oczywiście, można kurze odrąbać łeb i zrobić cenne obserwacje o jej zachowaniu
w stanie bez łba, ale byłoby wątpliwe twierdzenie, że jest to naturalne zachowanie
kury i że z tego badania dowiemy się czegoś istotnego o kurze (Apresjan 1971, 106
– przeł. z j. niemieckiego W.F.S.)12.

Czy możliwe jest bez uwzględniania diachronii dokładne zbadanie i zrozumienie dynamiki epok literackich, systemów epistemologicznych (Foucault 1966), ewolucji i przełomów kulturowych w kontekście literackim oraz
społecznym, ich adaptacji, transformacji, przesunięć, nie pamiętając o losie
9

Jest to nowa nazwa dla niemieckiego tradycyjnego terminu Landeskunde – ‘krajoznawstwo’.
W niemieckim tłumaczeniu książki C. Geertza używany jest niemiecki termin „Selbstgesponnene Bedeutungsgewebe” (Altmayer 2007, 13).
11
The Presence of the Past (Rosenzweig, Thielen 1998).
12
Ustna wypowiedź R. Jakobsona z roku 1953 w czasie publicznego wykładu w moskiewskim Instytucie Języków Obcych: „Natürlich könne man einem Huhn den Kopf abhacken
und wertvolle Beobachtungen zu seinem Verhalten im kopflosen Zustand machen, aber es
wäre gewagt zu behaupten, daß ein solches Verhalten für das Huhn natürlich sei und dass
man bei diesem Studium das Wesentliche über das Huhn erfahre” (Apresjan 1971, 106).
10
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literatury „drugiego obiegu” oraz literatury emigracyjnej – summa summarum: the presence of the past itd.? Oczywiście, że nie.
Równie ważne dla kulturoznawstwa, a szczególnie dla kulturoznawstwa
w ramach filologii obcych, np. polonistyki lub bohemistyki (slawistyki zachodniej), są operujące diachronią i synchronią analizy komparatystyczne
(czy kontrastywne) w podstawowych dyscyplinach filologicznych: literaturoznawczej i językoznawczej. Opis i rozwój stosunków kulturowych należy
bezwzględnie do ich spektrum. To, że teksty są nosicielami znaków, signifié,
signifiant, związanymi z dynamicznymi procesami, należy dzisiaj do podstaw
semiotyki kultury. Szczególnie wiele na tym polu dokonał Jurij Łotman13. Nie
można tu nie wspomnieć o mitach codzienności Rolanda Barthesa (Barthes
1957) czy o badaniach Jerzego Bartmińskiego (np. Bartmiński 2007), o podstawach semiotyki np. u Charlesa Sandersa Peirce’a, Umberto Eco i wielu
innych.
Jeśli pominiemy w badaniach postkolonialnych aspekt globalizacji tzw. postcolonial turn (Bachmann-Medick 2006, 184–237), pasujący jedynie do wybranych tematów, to jest to podejście badawcze z pewnością użyteczne – i to
nie dlatego, że jest modne, międzynarodowe i koniunkturalne, ale może być
ono z powodzeniem zastosowane podczas analizy zagadnień związanych
z tożsamością i problemem poczucia przynależnościi do danej grupy społecznej, jak status in between – pomiędzy (np. Homi Bhabha, Gayatri Spivak,
Alfonso de Toro14). Przykładem może tu być środkowoeuropejski obszar
monarchii habsburskiej, na którym różne narody przyżywały konfliktogenną
emancypację swoich języków i literatur. Tom Habsburg postcolonial. Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis (Feichtinger, Prutsch, Csáky, hrsg.
2003) prezentuje po raz kolejny w ostatnim dziesięcioleciu istotnie różniące
13

Odsyłam tu do bogatej literatury, również polskojęzycznej na ten temat, np. Żyłko 2009;
Żółkiewski 1979, 1988 albo Żurawicka, Polak na stronie: http://www.ue.katowice.pl/fileadm
in/user_upload/WE/katedry/kat-rynku-i-konsumpcji/zdj%C4%99cia_seminarium_2/semina
rium_III/prezentacja_katowice_2014.pdf.
14
Por. „The term Post-Colonialism could be understood as the relativization of the state
of things between the periphery and the center and the beginning of a dialogue (and maybe
a redistribution of power in the field of culture) between the periphery and the center” (de
Toro 1995, 13).
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się poglądy, m.in. również na Śląsk, Bohemię i Morawy (por. Luft 2003, 165–
187). Można tu wspomnieć o czeskim oraz słowackim odrodzeniu narodowym, aż do momentu sformułowania norm i kodyfikacji języka czeskiego
oraz słowackiego15.
Niedawno na platformie naukowej ResearchGate.net na zadane przeze
mnie pytanie w scientific community – o funkcję języka angielskiego jako
lingua franca wobec różnorodności kulturowej (por. Schwarz 2016), brytyjski
naukowiec Will Baker16 z Uniwersytetu Southampton, Centre for Global Englishes, zaprezentował krytyczne zdrowe myślenie, odpowiadając: „Culture is
always part of language and communication but that is not the same as culture
being inexorably linked to a particular nation or ethnic group (e.g. English and
the US”17 (tłum. „Kultura jest zawsze częścią języka i komunikacji, ale nie
można tu stawiać znaku równości z ujęciem kultury jako nierozerwalnie związanej z określonym narodem czy grupą etniczną (por. np. język angielski a/w
USA) – tłum. red.). Sądzę, że słowa te potwierdzają istnienie w dziedzinie Cultural Studies również takich stanowisk, które podkreślają ważną rolę filologii.
3. Podsumowując, chciałbym wyrazić przekonanie, że pojęcia Cultural
Studies, modnego teraz na Zachodzie odpowiednika kulturologii, nie należy
rozumieć jako „superdyscypliny”, ale jako swego rodzaju interfejs między
całym wachlarzem dyscyplin, takich jak: lingwistyka kulturowa, literaturoznawstwo (Literary Studies), historia (Historical Studies) – znany historyk
Hayden White doszukiwał się w niej poetical turn i pokazał, że również historia ma swoją poetykę18 – w dalszym ciągu: antropologia kulturowa, etnografia, a dalej historia sztuki, teatrologia, estetyka filmu.
4. Uwaga o sytuacji ad rem w Niemczech. Polityka oszczędnościowa na
uniwersytetach niemieckich znalazła w ostatnim czasie nowe rozwiązanie
15

Przykłady można by mnożyć. Mam tu na myśli również sytuację języków łużyckich czy
uzyskanie przez dialekt kaszubski statusu języka regionalnego.
16
Baker jest autorem książki Culture and Identity through English as a Lingua Franca…
(Baker 2015).
17
https://www.researchgate.net/publication/284646659_Culture_and_identity_through_E
nglish_as_a_lingua_Franca_Rethinking_concepts_and_goals_in_intercultural_Communicat
ion [dostęp: 20.6.2016].
18
Por. White 1986, 2014 oraz w języku polskim White 2009.
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„z importu”, pod hasłem Cultural Turns (Bachmann-Medick 2006, wylicza:
interpretative turn, performative turn, reflexive turn/literary turn [!], postcolonial turn, translational turn, spatial turn, iconic turn). W Niemczech echem
takiej „turnologii” jest dążenie do unifikacji. Poszukuje się rozwiązań, umożliwiających praktycznie zinstytucjonalizowanie Kulturstudien (kulturoznawstwa) z własnym programem, z którego czasami miałoby być usunięte nawet
literaturoznawstwo – tak, aby historia/studia regionalne (Area Studies) albo
nawet Global Studies mogły zająć jego miejsce. Pod szyldem Cultural Studies
podejmowane są czasami próby zlikwidowania całej dyscypliny literaturoznawstwa, która podejmowała i ciągle podejmuje wiele naukowych zadań,
zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym, dysponując wypracowanym i skutecznym aparatem terminologicznym, poetyką itd. Szczególnie zagrożone są tu studia „małych języków i literatur”, zaliczane do Orchideenfächer – kierunków orchidei.
Drugim zagrożeniem wynikającym z polityki oszczędnościowej uniwersytetów, w tym wypadku niemieckich, jest wykorzystywanie interkulturowości,
która – jak się niektórym błędnie wydaje – mogłaby zastąpić badanie poszczególnych kultur narodowych.
5. Jak wygląda sytuacja w Polsce, nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się,
że jeszcze nie ma takiego trendu, aby kulturoznawstwo pod szyldem interdyscyplinarności stanowiło zagrożenie dla należących do niego dyscyplin. Tak
obrana droga byłaby oczywiście fatalna w skutkach. Nie powinno tu chodzić
o konkurencję dyscyplin, ale o współpracę, uwzględniającą interdyscyplinarność oraz interkulturowość.
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Wolfgang F. Schwarz
REFLECTION ON THE STATE OF SCIENCE OF
CULTURE IN THE CONTEXT OF HUMANITIES
“Culture matters” – this postulate is relevant to understanding the ongoing processes
of European integration and those of globalization. Among the numerous scholarly
disciplines analysing cultural development, philologies play an important role. This
also concerns Polish Studies in their home country and in other countries, like, for
instance, Germany. Facing the challenges in the Polish and German academic field,
certain crucial methodological questions about the rather difficult definition of ‘cultural studies’ are discussed in order to meet the epistemic requirements for research-based science of culture in which an important function is attributed to literary
studies.
Keywords: cultural studies, science of culture, literary studies, epistemology
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ultura stała się dzisiaj pojęciem tak złożonym i wieloznacznym, że każda pokusa jej zdefiniowania okazuje się arbitralna, niekompletna i dyskusyjna. Współczesne, antropologiczne rozumienie kultury obejmuje
wszystkie poziomy życia i ludzkich zachowań, a dawna, najbardziej (zdawałoby się) oczywista definicja, która podkreślała jej wyższość w stosunku do natury, wywołuje kontrowersje wśród zwolenników równowagi między światem
ludzkim i zwierzęcym czy nawet przedmiotowym1. W nowym obrazie kultury,
w którą wpisuje się każdy wytwór ludzkiego umysłu bez względu na poziom
ewolucji społecznej lub przynależność etniczną, dochodzi do zaniku podziału
na kulturę wysoką i niską, a współczesne procesy globalizacyjne podważają
model kultury uniwersalnej, doprowadzając ją do kryzysu2. I gdy doda się do
1

Gilbert Simondon nadaje przedmiotom technicznym wartość heurystyczną, twierdząc,
że ich relacja bezpośrednia z człowiekiem jest zjawiskiem ontologicznym (Simondon 2012;
Rouget 2014).
2
Uderza pod tym względem aktualność sądów Hannah Arendt, która już w końcu lat 60.,
analizując proces masyfikacji kultury, zwracała uwagę na przeobrażanie obiektu kultury
w obiekt konsumpcji (Arendt 1972).
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tych przemian zawrotny rozwój technologii, nietrudno wysunąć tezę, że
współczesna kultura traci swoją pierwotną, opozycyjną funkcję w stosunku
do natury i wpada w pułapkę świata wirtualnego, którym rządzi relacyjność,
intermedialność, symulacja i przypadek.
Kultura tradycyjna była miarą czasu przeszłego. Współczesne wszechobecne
zjawisko „prezentyzmu” (Hartog 2002) sprowadza czas do pustej teraźniejszości, w której przeszłość, z chwilą gdy załamała się jej genetyczna linia ewolucji, nie jest już dla kultury punktem odniesienia i niczego wyjaśnić nie może. Co więcej, kulturę narracyjną wypiera kultura wizualna. Pół wieku temu
Baudrillard pisał, że żyjemy w świecie oftalmokracji. Dziś fascynacja obrazem,
wsparta technologiami interaktywnymi, podważa czasowość zawartą w kulturze słowa, której najwyższym wyrazem była do niedawna literatura.
W tak poszerzającym się bezustannie zakresie przyznawanych kulturze
atrybutów kultura filologiczna, która zajmowała przez wieki królewskie miejsce na uniwersytetach europejskich, uległa w XX wieku potrójnej (co najmniej) eksplozji. Pierwszą spowodował przewrót lingwistyczny, doprowadzając do hegemonii językowej w badaniach nad tekstem literackim. Drugi
przewrót, antropologiczny, osłabił autonomię literatury, wtapiając ją w coraz
szersze pole badań kulturowych. Wreszcie nastąpiła eksplozja trzecia, wywołana badaniami performatywnymi, które faworyzują przejścia od tradycyjnej
kontemplacji tekstów literackich do traktowania ich jako elementu wpisującego się w nowe projekty posthumanistyczne.
To bardzo skrótowe omówienie „dotkliwości naszych czasów” może posłużyć za wstęp do rozważań już nie tyle nad samą literaturą, która poddaje
się z zadziwiającą wręcz łatwością procesom bezustannej zmiany i niczym
nieograniczonej wolności, ile nad sytuacją – dużo trudniejszą – wykładowcy
literatury, który wie, że jego obowiązkiem jest przekazywanie własnej kultury, a jednocześnie zdaje sobie sprawę, że tradycyjny model literatury, który
uchodził za esencję kultury w jej filologicznym znaczeniu, nie jest już w pełni
funkcjonalny.
Dylematy te nabierają szczególnego znaczenia za granicą, kiedy przekaz
obrazu polskiej literatury, siłą rzeczy ograniczony, musi się skupiać na tym,
co można uznać za najbardziej reprezentatywne, bo odzwierciedlające istotę
polskiej tożsamości kulturowej. Takim kryteriom odpowiadał dawniej kanon
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literacki, ale gwałtowne przemiany cywilizacyjne i kulturowe ostatnich dziesięcioleci podają w wątpliwość bezwzględną reprezentatywność lektur, tematów, wydarzeń i idei, które do niedawna były wyrazem „autorytetu kulturalnego stworzonego przez innych, w przeszłości wpływowych ludzi” (Wilczek
2004). Nic dziwnego, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci wyłoniła się konieczność poszerzenia i uelastycznienia dotychczas obowiązującego kanonu
literatury narodowej. W gorących dyskusjach uniwersyteckich krystalizuje
się nowe spojrzenie na kanon, który przestał być „ponadczasowym ideałem”
(Święch 2005, 16), nie da się go już ograniczyć do listy usankcjonowanych
arcydzieł, ale nie jest też wyłącznie „zespołem wartości milcząco deklarowanych i pełniących rolę intencjonalnego punktu odniesienia” (Kania 1994, 40).
Natomiast „mieściłyby się w nim także przekazywane wzory postaw, sposobów myślenia, oceny i wartościowania świata” – jak pisze Jerzy Kaniewski,
odkrywając zarazem aporie kanonu tradycyjnego, którego funkcja normatywna generuje działania represywne:
Wszelkie odgórne decyzje – czytamy – mające na celu narzucenie obowiązującej
wizji „polskości” (więcej Sienkiewicza, mniej Gombrowicza) kończyć się muszą
oderwaniem narodowej symboliki od stanowiącej jej naturalny fundament sfery
aksjologicznej. Zbyt wysoka to cena za opacznie rozumiane „wychowanie patriotyczne” (Kaniewski 2007, 8–9)3.

Te pasjonujące dyskusje toczą się oczywiście na łonie kultury rodzimej,
w której kanon jest wykładnią priorytetów edukacyjnych już nie tylko na
poziomie szkolnym, ale także ogólnie społecznym i politycznym. Powstaje
jednak pytanie, czy dyskusje na temat kanonu mogą mieć wpływ na pracę
zagranicznego polonisty. Piotr Wilczek już kilkanaście lat temu pisał, że
„w konfrontacji z zagranicznym czytelnikiem literatury polskiej załamuje się
nasze wyobrażenie o narodowym kanonie” (Wilczek 2008, 117). Tego sądu
autor nie rozwinął, ale każdy doświadczony polonista wykładający za granicą
3

Artykuł Jerzego Kaniewskiego zawiera cenne informacje bibliograficzne dotyczące dyskusji na temat polskiego kanonu literackiego. W niniejszej pracy ograniczam się jedynie do
kilku przykładów świadczących o trudnościach związanych ze zdefiniownaniem współczesnego kanonu literackiego i jednocześnie o potrzebie takiej definicji.
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– a zwłaszcza na Zachodzie – zgodzi się chyba, że w oczach odbiorców wychowanych w innej kulturze i patrzących na naszą z dystansu, polscy bohaterowie, zarówno prawdziwi, jak i mityczni, łatwo się przedzierzgają w Gombrowiczowskich kawalerów Złotej Ostrogi…

TRANSFER KULTUROWY
JAKO „EDUKACJA SPOJRZENIA”
Na pierwszy rzut oka mogłoby się więc wydawać, że w konfrontacji z zagranicznym odbiorcą wartości uniwersalne literatury polskiej są bardziej
interesujące niż wartości narodowe, tzn. partykularne. Słusznie pisała Anna
Nasiłowska:
Nasza kultura ma wymiar narodowy (…) i trudno oczekiwać, by Pan Tadeusz
czytany był tak samo jak Raj utracony Miltona, gdyż dzieło Miltona to imaginacyjna opowieść o początkach ludzkości i raju, dzieło Mickiewicza – ma w sobie
uniwersalny ładunek nostalgii za utraconą młodością, ale bez odniesienia do
historii regionu jest niezrozumiałe (Nasiłowska 2008, 25).

Tezę tę potwierdza francuska (i zapewne nie tylko) recepcja czytelnicza,
w której „polscy muszkieterowie” – Witkacy, Schulz, Gombrowicz4 – cieszą
się do dzisiaj większym powodzeniem niż Mickiewicz, Żeromski czy Wyspiański. Zatem „więcej Gombrowicza, mniej Sienkiewicza” zdaje się podsuwać poloniście zagranicznemu wewnętrzny głos rozsądku.
I taki uniwersalny wymiar tematów, poetyk oraz idei, najważniejszych, bo
zgodnych z tym, co ogólne, a więc bliskie i natychmiast asymilowane, byłby
nadal aktualny, gdyby nie postkolonialny kryzys uniwersalizmu zachodniego,
który stworzył szanse na nowe odczytanie literatur tzw. peryferyjnych. Prze4

Mam na myśli niezwykle pozytywną recepcję zbiorowej książki „Les trois mousquetaires”, Witkacy, Schulz, Gombrowicz, Kantor (Salgas, Chavanne 2004), która świadczy o zainteresowaniu czytelników francuskich dziełami o charakterze uniwersalnym.

MARIA DELAPERRIÈRE: MIĘDZY KANONEM…

105

kaz wiedzy o danej kulturze za granicą przywodzi na myśl Gadamerowską
fuzję horyzontów (Gadamer 2015, 420)5, której rewolucyjne znaczenie polegało na uświadomieniu sobie, że każda prawda jest jedynie osadem zbiorowego doświadczenia, inaczej mówiąc, mieści się w granicach pola widzenia
danej zbiorowości. Transfer kulturowy wymaga więc przede wszystkim wyrobienia w sobie gotowości do wychodzenia poza własną prawdę. Jednocześnie konieczne jest zachowanie wobec badanego przedmiotu dystansu, który,
zgodnie z hermeneutyką Ricoeurowską, wyprzedza jego asymilację (Ricoeur
1985, 273). W tym kierunku zmierza współczesna komparatystyka zachodnia, w której pod wpływem teorii postkolonialnych uniwersalny wzorzec
kulturowy osłabia się i relatywizuje, otwierając się na to, co dotąd było uznane za mniejszościowe, a więc peryferyjne i drugorzędne. O korzyściach takiej
perspektywy pisze wnikliwie Françoise Lavocat:
Wprowadzenie relacji między tym, co znane i nieznane, nie tylko wyznacza możliwe drogi prowadzące do nowych odkryć, ale zmienia nasze spojrzenie na to, co
wydawało nam się już znane. (…) To, co uznaliśmy za jedyne, jedyne już nie jest,
to, co uchodziło za nowe w pewnej strefie czasowej i geograficznej, staje się już
tylko względnie nowe (Lavocat 2012).

W takiej sytuacji każdy badacz literatury staje się komparatystą już nie w tradycyjnym znaczeniu poszukiwacza analogii, korespondencji i wspólnych
inspiracji, ale komparatystą w swej immanencji, który z góry zakłada gotowość przyswajania sobie tego, co inne. W sumie oznacza to, że komparatysta
zajmuje się nie tylko tym, co jest porównywalne, ale może porównywać nawet to, co w zasadzie jest „nieporównywalne”, bo jak pisał w innym kontekście Marcel Détienne, do samego komparatysty należy sztuka konstruowania
porównywalności. Inaczej mówiąc, należy porównywać kultury, śledząc zarówno ich podobieństwa, jak i różnice, i w ten sposób „uczyć się współżyć z tymi, którzy są od nas inni, ale także z tymi, którzy są inni w stosunku do tych
innych” (Détienne 2009, 62). Dodajmy, że w przekazie danej kultury, która
jest agonistycznym zderzeniem z inną kulturą, ta porównywalność sama się
5

W tłumaczeniu B. Barana „stapianie się horyzontów”.
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narzuca, a szok zderzenia proporcjonalny do rysujących się różnic może być
przykładem „edukacji spojrzenia” (Lavocat 2012).
Uwagi te wydają się istotne w recepcji polskiej literatury za granicą
(zwłaszcza na Zachodzie), w której można wykorzystać nowe uwrażliwienie
odbiorcy na inność i gotowość jej poznania. Ale nie znaczy to bynajmniej, że
polski „partykularyzm”, który może budzić zainteresowanie, sprowadza się
w pierwszej kolejności do narodowej historii idei. Warto przypomnieć, że
recepcja polskiej kultury za granicą rozpoczyna się od języka. Jest więc dla
cudzoziemca nie tylko doświadczeniem poznawczym, ale także – i przede
wszystkim – doznaniem inicjacyjnym, którego żaden wykład ex cathedra nie
byłby w stanie wywołać. Tak więc zanim pojawią się kryteria światopoglądowe polskiego kanonu, chodzi o pierwszy, bezpośredni i przeddyskursywny
kontakt z językiem proponowanych lektur. Uczucie obcości (defamiliaryzycji), na które zwraca uwagę Gumbrecht, jest pierwszym warunkiem „zarażania się” obcą kulturą poprzez kontrast i zaskoczenie. Trudny do przyswojenia dźwięk polskiego języka może wywołać swoisty „dreszcz zachwytu”
(Gumbrecht 2004, 17)6, z chwilą gdy jest odpowiednio uwydatniony w tekście literackim.
Można więc wysunąć tezę, że o wyborach literackich za granicą decyduje
w dużym stopniu modalność językowa, która w polskich badaniach lingwistycznych zaowocowała już całą gamą świetnych prac podejmujących Humboldtowską koncepcję językowego obrazu świata7. Istnieje jednak drugi, nie
mniej ważny czynnik skuteczności transferu kulturowego, który można zde6

„Dreszcz zachwytu” Gumbrechta wywołuje kontrowersje. Idąc śladem Dandsona, Bożena Shallcross podkreśla brak bezpośredniej relacji między tym pierwszym impulsem, który
tekst wywołuje, a znaczeniem tegoż tekstu. Tym samym impuls pełni, zdaniem autorki, rolę
drugorzędną. Niemniej „dreszcz zachwytu” jest dowodem na to, że sama materialność tekstu
(zwłaszcza poetyckiego) zawiera w sobie moc oddziaływania na odbiorcę. Przykładem może
być dźwięczność konsonantyczna Burzy Mickiewicza, która uobecnia rozpętany żywioł, wyprzedzając hermeneutykę tekstu, lub Leśmianowska Dziewczyna, która samym rytmem jambicznym (szczególnie obcym np. odbiorcy francuskiemu) wywołuje zjawisko defamiliaryzacji.
7
Mam na myśli przede wszystkim prace Jerzego Bartmińskiego (1993) i Ryszarda Tokarskiego (Bartmiński, Tokarski 1986, 65), Janusza Anusiewicza (1990, 281–282), Anny Wierzbickiej (1999), Grażyny Zarzyckiej (2004, 2008), Renaty Grzegorczykowej (1990). Piszę o tym
obszerniej w tekście Język w kulturze, kultura w języku (2016).
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finiować, nawiązując do „modalności kulturowej” (termin ukuty przez Włodzimierza Boleckiego), będącej zbiorem „postaw mentalnych, charakterystycznych dla historycznych faz kultury i ich społecznych uwarunkowań”,
w których emocje, gesty i wartości „nie istnieją same dla siebie”, ale są związane ze „zmiennymi historycznie faktami i zjawiskami cywilizacyjnymi” czy
nawet „bieżącym życiem” (Bolecki 2001, 41). Jednocześnie perspektywie
czasowej odpowiada w tych rozważaniach perspektywa przestrzenna:
W przekładach międzykulturowych i międzyjęzykowych – pisze dalej Bolecki –
modalność jest elementarnym warunkiem porozumienia, zanim w ogóle jakiekolwiek treści porozumienia zostaną sformułowane czy rozpoznane: najpierw
rozpoznajemy ich modalność, a dopiero później komunikowane informacje (Bolecki 2001, 42).

Te przenikliwe i inspirujące sądy zachęcają do posunięcia się jeszcze dalej,
by od modalności wewnątrztekstowej przejść do pragmatyki samozwrotnych
działań międzykulturowych, które towarzyszą relacji między podmiotem
pośredniczącym w transferze kulturowym (najczęściej wykładowcą) a odbiorcą reprezentującym inną kulturę. W recepcji polskiej literatury za granicą pragmatyka tych działań okazuje się szczególnie istotna: nie tylko bowiem
wykładowca potrafi za pośrednictwem tekstu wywołać reakcje odbiorców, ale
także ci odbiorcy poprzez swe reakcje (zdziwienie, wzruszenie, opór, zachwyt
itd.) modalizują spojrzenie wykładowcy na własną kulturę.
Te działania autorefleksyjne znajdują się u podstaw współczesnej świadomości krytycznej, bez której niemożliwe byłoby nowoczesne otwarcie na
inność8. Jak słusznie pisał Ricoeur, „rozumienie świata znaków jest środkiem
do rozumienia siebie” (Ricoeur 1985, 273). Świadomość autorefleksyjna stanowi więc drugi po defamiliaryzacji warunek przekazywania polskiej literatury za granicą.

8

Jak twierdzi Giddens, „Refleksyjność jest płaszczyzną podwójnego odniesienia podmiotu
do własnej samoświadomości oraz struktury społecznej, której jest częścią. To właśnie rewizyjność każdego wymiaru życia jednostki jest znamienną cechą nowoczesności” (Giddens
2007, 29).
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Pozostaje jeszcze warunek trzeci, najważniejszy, bo dotyczący tym razem
bezpośrednio analizy literackiej. Odnosi się on do kontekstu, ale rozumianego w sposób szczególny, nad którym warto się zatrzymać. Zazwyczaj na wybór tekstów wpływają silne powiązania literatury polskiej z historią, która,
jak wiadomo, w pewnych epokach decyduje o stopniu zainteresowania polską kulturą za granicą. Czas historii nie pokrywa się jednak z czasem kultury.
Przekaz informacji obiektywnej naświetla historię, ale nie może zastąpić doświadczenia subiektywnego, w którym transfer danej kultury jest zarazem
konfrontacją z doświadczeniem czasowości odbiorcy.
Kontekstualizacja tak rozumiana nie oznacza powrotu do historycznej genezy, która poprzedza eksplikację tekstu, ale sama staje się elementem egzegezy. Inaczej mówiąc, poznawaniu polskiej historii towarzyszy próba jej
uwewnętrznienia. Tekst literacki stwarza możliwość przeżycia kulturowego
historii, które jest warunkiem włączenia jej w mentalny obszar powiązań
międzykulturowych (np. informacja o początkach industrializacji w Polsce
po 1863 roku, która zazwyczaj poprzedza prezentację Ziemi obiecanej, nie
może zastąpić głębszej analizy, dotyczącej zachowań międzyludzkich, charakterystycznych dla zróżnicowanego – kulturowo i językowo – społeczeństwa
łódzkiego w końcu XIX wieku). Od historii przechodzimy zatem do antropologii, a tradycyjne naświetlenie historyczne wzbogaca się o proces odkrywania „auratywności” dzieła (Benjamin 1996)9, tzn. docierania do unikatowej
sytuacji kulturowej, w której ono powstawało i której jest obecnie reprezentacją. Stąd konieczność skupienia się na wyborze tekstów będących nośnikiem
wartości nie tylko ideowych, ale także – i przede wszystkim – kulturowych.
W epoce przyspieszonego czasu, kultury cybernetycznej i nadmiaru informacji sam tekst, czasem jeden jego fragment, staje się punktem oparcia
w indukcyjnym przekazie inwariantów polskiej kultury w obcym obszarze.
Każdy tekst bowiem można uznać za pars pro toto kultury rozumianej nie
tyle w znaczeniu statycznym, ile jako relację interaktywną pomiędzy tym, co

9

Używam tego terminu w nieco innym znaczeniu niż Benjamin, który kojarzył auratywność z przeżyciem estetycznym dzieła sztuki. Ten wątek sygnalizuje Andrzej Szpociński,
pisząc o niebezpieczeństwie deestetyzacji w epoce globalizacji (Szpociński 2011, 82). Zob.
także Kłoskowska 1997.
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ogólne, a tym, co szczegółowe, tym, co wspólne, a tym, co indywidualne.
Inaczej mówiąc, tekst jest tej kultury przykładem, ale przykład, jak pisał
Agamben, „jest jedynie bytem, którego jest przykładem, byt ten doń jednak
nie należy, jest całkowicie wspólny” (Agamben 2008, 35).

KANON – WIĘZIENIE CZY KONIECZNOŚĆ?
Gdy spojrzy się na kanon literatury polskiej za granicą od tej strony,
można wysunąć tezę, że liczy się nie tyle dobór przedstawionych tekstów
(wiadomo, że nigdy nie będzie doskonały), ile sposób ich ujmowania. Powstaje więc pytanie, czy w przekazie polskiej kultury za granicą w ogóle
warto zajmować się kanonem jako normą, skoro na obcym gruncie nie
pełni on już funkcji normatywnej. Wiadomo też, że każdy kanon, począwszy od tzw. kanonu uniwersalnego, jest podejrzany. Wystarczy przypomnieć
krytyki, które wywołał zachodni kanon literatury uniwersalnej zaproponowany przez Harolda Blooma (Bloom 1994), by przekonać się o relatywności
każdego modelu.
Tymczasem w polskiej tradycji literackiej sam dobór dzieł, tematów i metod składających się na kanon narzucał się do niedawna w sposób bezdyskusyjny, jako ważny element, który integruje polskie społeczeństwo, zapewnia
„międzygeneracyjną transmisję dziedzictwa” (Kaniewski 2007, 6) i utrwala
wielokrotnie w przeszłości zagrożoną tożsamość narodową. W takim znaczeniu zawsze był i jest do dzisiaj niepodważalny. Natomiast samo pojęcie
narodowego modelu kulturowego, rozumiane w epoce totalitaryzmu jako
całość homogeniczna, musiało w pewnym momencie okazać się aporetyczne,
doprowadzając po komunizmie do wielokulturowych procesów „odzyskiwania wielkiego kontekstu” (Panas 1996, 32), zarówno w znaczeniu historycznym, jak i geograficznym. Towarzyszy im do dziś wielka fala literatury pogranicza poświęcona kulturom mniejszości narodowych, a pojęcie ojczyzny,
które było trzonem kultury narodowej, uległo „intymizacji” – jak określił
zjawisko powrotu do koncepcji małych ojczyzn czy, ściślej, „ojcowizny” Jerzy
Bartmiński (1993, 23).
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Otóż nie jest sprawą bez znaczenia, że w recepcji literatury polskiej we
Francji te właśnie zjawiska budzą największe zainteresowanie. Uznaniem
cieszą się książki Marka Bieńczyka, Andrzeja Stasiuka, Mariusza Szczygła,
Olgi Tokarczuk, Mariusza Wilka, Tomasza Różyckiego (listę można by wydłużać), których publikacje francuskie wyprzedziły polską klasykę10. Polonista zagraniczny nie może i tych zjawisk pominąć.
Gdy weźmie się pod uwagę wskazane tu aspekty, wydaje się oczywiste, że
transplantacja polskich norm literatury kanonicznej na teren obcy jest niemożliwa. Natomiast, paradoksalnie, zainteresowanie budzi samo zjawisko
kanonu ujmowane w perspektywie czasowej11. Na uwagę zasługuje jego
względność, dekonstrukcje i uzupełnienia, które zdradzają sprzeczności
i paradoksy polskiej kultury balansującej między dwoma biegunami – partykularyzmem narodowym i kulturą zwielokrotnioną, przeważając najczęściej
szalę na korzyść tej ostatniej, zwłaszcza wtedy, gdy znajduje wsparcie w polskiej krytyce literackiej, w której pytania o aktualność tradycji sarmackiej lub
romantycznej współgrają z polską teorią postzależnościową (Hanna Gosk),
krytyką somatyczną (Adam Dziadek), innowacyjnością (Ryszard Nycz) i sensualnością (Włodzimierz Bolecki). Wszystkie te inicjatywy wpływają na sposób
podchodzenia do kanonu, którego nie można traktować jako instancję represywną, lecz jako wykładnię życia kultury, nie jako normę, lecz jako „obszar
konwersacji utożsamiającej”, by posłużyć się sformułowaniem Rorty’ego12.
Inaczej mówiąc, w odbiorze polskiej literatury za granicą nie chodzi już
o mechaniczne poszerzanie kanonu, lecz o namysł nad wartościami, ideologią i głębszym znaczeniem przemian, których jest on nośnikiem. W takim
spojrzeniu nawet znienawidzony stereotyp może okazać się interesujący,
z chwilą gdy zadamy sobie trud dojścia do jego źródeł. I wtedy wybór między
Sienkiewiczem a Gombrowiczem okazuje się bezpodstawny, bo mimo zasad10

Dotąd nie ma np. integralnego przekładu Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, a nakład
przekładu Lalki Bolesława Prusa z lat 1962–1964 jest od dawna wyczerpany.
11
Pisze o tym w nieco innym kontekście Andrzej Skrendo (2005).
12
Sformułownie „konwersacja utożsamiająca” przywodzi na myśl teorię pragmatyki konwersacyjnej Rorty’ego jako źródła poznania wieloperspektywicznego. W tym tekście używam
tego terminu w konkretnym znaczeniu procesu identyfikacyjnego, w konfrontacji dwóch
odmiennych kultur.
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niczych różnic światopoglądowych zbliża ich niebywała umiejętność odkrywania polskiej tożsamości zakorzenionej w samej substancji języka. Oznacza to, że
nie tylko nie da się czytać Sienkiewicza, nie powołując się na Gombrowicza, ale,
co więcej, sam Gombrowicz zyskuje, gdy naświetlić go Sienkiewiczem; że Mickiewicz powinien krzyżować się z Mrożkiem i Mrożek z Mickiewiczem; że archaizmy kulturowe z Chłopów Reymonta powinny zderzyć się z grą archaizującą
Wiesława Myśliwskiego, a dzieło Myśliwskiego dopomina się w swym wymiarze
antropologicznym o konfrontację z Reymontem; że subiektywny obraz ludności
żydowskiej w Przedwiośniu można zderzyć z reprezentacją jej „nieobecności”
w Zagładzie Szewca lub Terminalu Bieńczyka (Delaperrière, 2013).
Dodajmy jednak, że ten interaktywny paradygmat kulturowy nie może zastąpić historii literatury. Odpowiada natomiast przedstawionym warunkom
przybliżania polskiej kultury za granicą, w której zderzenie z obcością języka13,
krystalizacja podmiotowej świadomości autorefleksyjnej w dialogu z odbiorcą oraz odkrywanie auratywności danego dzieła mogą stanowić etapy wtajemniczania zagranicznych odbiorców w trudną hermeneutykę polskości.
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BETWEEN LITERARY CANON AND MULTIPLIED CULTURE
Contemporary cultural changes force Polish literary critics to constantly change their
views on literature. Traditional literary canon is prone to stagnation and inertia, but
multiculturalism may lead to a dangerous melting in the multiplied maze of cultural
interconnections. Trying to overcome such antinomies, the author of the article focuses on the criteria that are important in the reception of Polish culture abroad.
Literary canon is not regarded as a standard, but it is worth taking into consideration
as an exposition of some general aesthetic, axiological and worldview changes.
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J

eśli literatura jest zapisem duchowego dziedzictwa narodu, znajdującego
się na naszym kontynencie, to czy suma tych zapisów składa się na
dziedzictwo kultury europejskiej? Czy literatura narodowa staje się
ideologicznym orężem (rzekomo) skierowanym przeciwko tej tradycji, czy
w rzeczywistości tę spuściznę ocalającym? Czy wreszcie – literatura może
ocalić Europę?
Celem tego tekstu jest rozważenie racji i ograniczeń perspektywy etnocentrycznej (szczególnie polonocentrycznej) w refleksji nad literaturą narodową
w szerszym – europejskim kontekście (por. Marinneli 2005). Chcę się zatem
zastanowić, czy możliwe i celowe jest połączenie perspektywy historyka narodowej literatury z punktem widzenia regionalisty-komparatysty oraz europeisty. Do takiego ujęcia tej kwestii skłania mnie refleksja nad wielojęzyczną
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literaturą śląską. Postulat, iż tę szczególnie mi bliską część literatury polskiej,
ale i przecież piśmiennictwa czeskiego i niemieckiego, należy traktować jako
wielojęzyczną całość uważam za całkowicie uzasadniony (Malicki 1989;
Lyszczyna 2008), a próby zarysowania takiej syntezy za ważny krok w procesie traktowania śląskiego dziedzictwa w sposób nieksenofobiczny i integralny
(Szewczyk 2011). Z tego punktu widzenia i inne próby takich syntez literatury rodzimej1 i obcej2 zasługują na akceptację. Nowe otwarcie wyznacza cezura polityczna roku 1989 i będąca jej następstwem integracja Europy. Swojego
odrębnego literackiego głosu szuka więc Europa Środkowa, co podkreśla
chociażby inicjatywa przyznawania Nagrody Silesius. W tym samym jednak
miejscu coraz wyraźniej wybrzmiewa narracja narodowościowa, czy też nacjonalistyczna3.
Mnie osobiście bliższa jest perspektywa, z której widzi się literaturę polską
jako „jedną z rzeczy wielu”, bliższa jest mi regionalna miłość niż nacjonalistyczne zakochanie, bliższe mi marzenie Polaków o wielkiej europejskiej rodzinie niż myśl o jej nieuniknionym rozpadzie. Każdy naród ma do opowiedzenia historię swojego heroizmu i ofiary, każdy, szczególnie nowo powstały,
szuka swojego miejsca w dziejach, a tym usiłowaniom, a mam tu na myśli
przede wszystkim literaturę piękną, trudno przypisać skromność i umiar.
Jedną z charakterystycznych cech refleksji europejskiej jest umieszczenie jej
w szerokim horyzoncie oczekiwania, w – mniej lub bardziej ortodoksyjnie
traktowanej – idei mesjanistycznej; to jej będą podporządkowane moje rozważania. Powrót do tej starej idei nie ma charakteru li tylko sentymentalnego,
jest on podyktowany chęcią zrozumienia Polski i Europy w drugiej dekadzie
XXI wieku. Niniejszy szkic w żaden sposób nie rości sobie praw do syntetycznego ujęcia nurtu mesjanistycznego w kulturze polskiej. Chcę jedynie
pokazać, w jaki sposób „nieetnocentryczna” polskość wchodzi(ła) w dialog
z europejskością (por. Walicki 2006, 12).
1

Uwzględnienie dawnej literatury ruskiej w Dziejach literatury pięknej w Polsce z 1918 r.
(za: Markiewicz 2007, 178) czy literatury jidysz w syntezie włoskiej (Marinelli 2009, 433–462).
2
Rozdział dotyczący literatury niemieckojęzycznej w syntezie czeskiej (Tarajło-Lipowska
2010, 172–202).
3
Por. moje uwagi na temat zmian znaczenia terminu „nacjonalizm” (Węgrzynek 2014,
546–547).
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Przemysław Czapliński, stawiając diagnozę polskiej „zbyt późnej nowoczesności”, zauważa:
W kontekście romantyczno-mesjanistycznego rozwiązania sztuka przełomu
XX/XXI wieku jawi się jako zanegowanie i subwersyjne wykorzystanie tradycji:
przemoc (wbrew romantyzmowi) jest przedstawiana j a k o s k u t e c z n e i m o r a l n i e z a s a d n e medium społeczne, choć (zgodnie z romantyzmem) medium
temu przypisuje się funkcje mesjańskie. Nie jest to jednak mesjanizm romantyczny – raczej należałoby go nazwać państwowym bądź społecznym (Czapliński
2015, 34–35, podkr. PC)4.

Ale zachodni „krewni” też mają marzenia i sny, a sen o mesjanistycznym
szczęściu wydaje się jednym z najbardziej obsesyjnych (por. Bielik-Robson
2013, 18). Tak o tej idei pisze Jacques Derrida: „Pan domu czeka, nie czekając. Czeka, nie wiedząc, na kogo czeka. Czeka na mesjasza. Czeka bez względu na to, kto może przybyć. Da mu jeść przy swoim stole. Popędza go, choć
nie może w żaden sposób przyspieszyć jego nadejścia. Wyczekuje go niecierpliwie jak wybawienia. A zatem bez wątpienia chodzi o mesjasza” (Derrida
2010). Tym, który przychodzi (ostatecznie? przygodnie?) okazuje się Inny,
stający się w powieści Michela Houellebecqa, którą można potraktować jako
ironiczny komentarz do przywołanej myśli, z odwiedzającego gospodarzem:
Z zewnątrz na uczelni nic się nie zmieniło – tylko przy wejściu, obok tablicy
z napisem „Uniwersytet Nowej Sorbony Paris III”, zawisły gwiazda i półksiężyc ze
złoconej blachy; wewnątrz gmachu administracji zmiany były jednak wyraźnie
widoczne. W holu na honorowym miejscu umieszczono fotografię pielgrzymów
wędrujących wokół Al-Kaby, a w każdym pokoju wisiały plakaty z wykaligrafowanymi wersetami z Koranu; wszystkie sekretarki były nowe, żadnej nie znałem
i wszystkie miały zasłonięte twarze (Houellebecq, 2015, 175).

Czy nie w tym miejscu tak różnym, a tak z pozoru, przynajmniej semantycznie podobnym, można by rozpocząć namysł nad miejscem polskiej hi4

Por. uwagi Czaplińskiego o mesjanizmie romantycznym i społecznym z podziałem Walickiego, wyodrębniającego nacjonalizm romantyczny i integralny (Walicki 2006, 44).
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storii literatury w obrębie europejskiej nauki o literaturze? Nad rolą tej części
piśmiennictwa, która nie chce być:
Wspólnictwem urzędowych kłamstw,
Piosenką pijaków, którym za chwilę ktoś poderżnie gardła,
Czytanką z panieńskiego pokoju.
(Przedmowa, Miłosz 1985, 151)

POLSKA I MESJASZ

Sięgam zatem do źródeł już w tytule, punktem wyjścia czyniąc myśl Wespazjana Kochowskiego z Psalmodii polskiej: „I stąd mniemam czasem, żem
zasiągnął od Samsona stroju, albo żem tym znakiem na sędźtwo ludu Bożego
jest naznaczony” (Kochowski 1991, 448)5.
Utwór ukazał się anonimowo w Częstochowie w 1695 r., a był rodzajem
modlitwy dziękczynnej po wiktorii wiedeńskiej. Polska jest tu narodem wybranym, bożym wybrańcem zwycięski Jan III, a poeta pełni funkcję „rewelatora Boskich zamierzeń i nauczyciela społeczności” (Eustachiewicz 1991,
LXV). Określenie „sędźtwo”, którego współczesnym odpowiednikiem jest
„sędziostwo”, „sądzenie” odnosiło się do historii dawnego Izraela, gdzie przed
powstaniem monarchii państwem władali sędziowie, a ich władza opierała
się na boskim charyzmacie (Świderkówna 1994, 209). Źródeł przekonań, iż
taki charyzmat obejmuje Polskę, można szukać już u średniowiecznych autorów
Wincentego Kadłubka i Jana Ostroroga (Starnawski 1988, 40), a w renesansowych Turcykach Stanisława Orzechowskiego można odnaleźć zalążki koncepcji
„przedmurza” (Eustachiewicz 1991, LXVI). Europa Sarmatów jest zatem wartością, którą trzeba ocalić, jest budowlą, którą trzeba chronić już u przedmurzy,
5

Znakami wybrania dla poety, poza faktem, iż pochodzi z narodu przez Boga wskazanego,
są: późne urodzenie syna oraz kołtun na głowie, uważany za ciężką chorobę (Eustachiewicz
1991, LXV).
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Europa romantyków – by przejść do kolejnej mutacji tego pojęcia – wypalającą
się ideą wolności, której symbolem jest Polska6.
Za dawnych czasów, kiedy zbudowano pierwsze miasto na ziemi, zdarzyło się, iż
wszczął się w mieście oném pożar. Powstali niektórzy ludzie, i spójrzeli w okno,
a widząc ogień bardzo daleko, poszli znowu spać, i usnęli. A drudzy, widząc ogień
bliżéj, stali we drzwiach, i mówili: będziemy gasić, kiedy ogień do nas przyjdzie.
(…) Byli zaś niektórzy ludzie poczciwi, ci, widząc ogień, wybiegli z domów swych
i ratowali bliskie sąsiady; ale iż mało było poczciwych, uratować nie mogli. (…)
Miastem owém jest Europa, ogniem nieprzyjaciel jéj despotyzm, a ludzie śpiący są
Niemcy, a ludzie we drzwiach stojący Francuzi i Anglicy, a ludzie poczciwi Polacy
(Mickiewicz 1946, 58).

Manifest Adama Mickiewicza przyjęto w sposób zróżnicowany: arystokratów i Watykan irytowało nadużywanie słowa „wolność”, a „radykałów” chrześcijańska i profetyczna metaforyka (Łubieński 1998, 175). Postawa Mickiewicza-poety, a później wykładowcy tak scharakteryzowana zostaje w podręcznikowej
syntezie literatury europejskiej:
Poeta poddaje krytyce prometejskie roszczenia oświeconych oraz iluzje indywidualizmu romantycznego; jego profetyczna antropologia wydaje się ostatecznie
propozycją alternatywną wobec faustowskiego humanizmu Goethego. (…) Profesor literatury słowiańskiej rychło stał się wieszczem mesjanistycznej przemiany
świata, a wokół tej profecji budował krytycznoliteracką, polityczną i światopoglądową syntezę romantyzmu europejskiego (Dopart 2009, 580–581).

Autorytet wieszcza szczyt osiąga na polach bitew I wojny światowej – spełnia się wszak jego marzenie o powszechnej wojnie (por. Witkowska 1996, 29).
Romantyczny katechizm czytany przez Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
w Rzymie w 1946 roku, w pojałtańskiej Europie, nadal zachowywał swoją
destrukcyjną/konstruktywną moc: „Aktualność Ksiąg Narodu i Pielgrzym6

Walicki, pisząc o związkach między koncepcją XVII-wieczną a ideami Adama Mickiewicza i Kazimierza Brodzińskiego, zauważa, iż ten drugi system nie zadowalał się „starą sarmacką ideą o szczególnym powołaniu polski jako przedmurza chrześcijaństwa”, a wprowadził, odwołując się do samego Chrystusa, koncepcję „nowego zbawienia” (Walicki 2009, 22).
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stwa polskiego jest chwilami przerażająca. (…) niepokoi w pierwszej chwili
żywością bolesną, trudną i ciągle nieprzezwyciężoną” (Grudziński 1946, 5).
Księgi były wówczas „poetyckim postulatem wykreślenia w Europie bezlegalnej (Norwid) strefy prawdziwych interesów dla tych Europejczyków, którzy
śniąc o szumie swych ojczystych rzek w obozach wojskowych i barakach
UNRRY wiedzą n a p r a w d ę , dlaczego nie należy wracać” (Grudziński
1946, 6, podkr. G.H.-G.).
Ideę ostatecznej wolności ludów miała przynieść dla pokolenia Grudzińskiego kolejna wojna światowa. Autor, kończąc Wstęp do Ksiąg, powtarza
Litanię Pielgrzymską:
O WOJNĘ POWSZECHNĄ ZA WOLNOŚĆ LUDÓW PROSIMY Ciebie i my
Panie. Prosimy Cię o nią jednak nie tylko przez krew i męczeństwo zamordowanych w Oświęcimiu, Majdanku i Katyniu, ale przez trud, ofiarność i godność
wszystkich ludzi żywych, którzy poczuli się dzięki tej wojnie prawdziwymi Europejczykami (Grudziński 1946, 20).

Równie uroczyste wezwanie wygłasza inny słynny polski mesjanista wołający o odnowienie oblicza ziemi, szczególnie tej… narodowej.
Spośród wszystkich papieży żyjących w XX wieku duchową rolę narodu najbardziej podkreślał Jan Paweł II (…). Polski papież praktycznie jednym ruchem
przeniósł punkt ciężkości z kwestii relacji Kościół – państwo, na naród. Wychodząc poza etyczne upomnienia dotyczące tego, jak powinny zachowywać się narody, otworzył nową ścieżkę teologiczną, biorąc pod uwagę antropologiczne i zbawcze miejsce kultury narodowej w tożsamości człowieka i chrześcijanina, nieomal
identyfikując kulturę z narodowością (Llywelyn 2014, 21).

Bardziej tradycyjnie ideę posłannictwa narodu podtrzymuje w swoich
ostatnich historycznych esejach Jarosław Marek Rymkiewicz. Tytułem przykładu odwołam się do, opartego zresztą na koncepcie dramatu Juliusza Słowackiego, Samuela Zborowskiego7. To apoteoza wolności absolutnej, anar7

Myśl Słowackiego oddziela się tu od nurtu mesjanistycznego i zmierza w kierunku filozofii genezyjskiej, akcentującej „samodzielność człowieka w (…) systemie ewolucji twórczej”
(Walicki, 2009, 63).
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chicznej, której symbolem staje się śmierć tytułowego bohatera. To ta wartość
podniesiona jest do rangi „rzeczy najważniejszej na świecie”, „korony istnienia”, a ten dar należy się najlepszym, czyli… „nadludziom” (Rymkiewicz
2010, 157–158). Myśl tę dopowiada w Reytanie:
pytanie, czy przez starożytnych Polaków, gdy krzyczeli: nie zezwalam!, przemawiała nietzscheańska wola mocy, trzeba pozostawić otwarte. (…) Ale poczynało to
się znacznie głębiej, tam, gdzie polityczny rozum nie miał dostępu. Ten krzyk –
liberum veto! Nie zezwalam! – nasza nadludzka moc wydobywała z głębi naszego
polskiego istnienia – z głębi naszej polskości – z głębi naszych polskich dziejów.
Oraz z głębi naszej walki o polskie istnienie – walki z tym, co polskiemu istnieniu
ciągle zagrażało (Rymkiewicz 2013, 199).

Takie wywody odrzuca Ryszard Koziołek, określając enuncjacje autora jako
„szaleństwo literackie, które dąży do nadania dawnej literaturze takiego znaczenia, aby znów była mową polityki, historii, historiozofii, metafizyki dziejów”
(Koziołek 2016, 169). Badacz, zestawiając teksty Rymkiewicza i Janion o Reytanie, nie ma jednak wątpliwości – oboje zmusili nas do uznania, że narracja
romantyczna jest nam nadal niezbędna (Koziołek 2016, 162).
Istota polskiego losu, zdaniem Marii Janion, zawiera się w narracji kreującej postawę niezłomną:
W „wyniosłej godzinie”, jak nazwał chwilę tragiczną Hebbel, Polacy nie uginają się
przed losem i idą do kresu. Dowody takiej postawy złożyli powstańcy listopadowi
i styczniowi, obrońcy Westerplatte, powstańcy wileńscy i warszawscy, górnicy
z kopalni „Wujek”… Wszystkich cechowało tragiczne poczucie honoru w obronie
upadającej sprawy, której do końca, w obliczu wrogiej przemocy, nie chcieli odstąpić. I to właśnie bywa nazwane „polskim szaleństwem” (Janion 1989, 31).

Czy w tym szaleństwie jest metoda, genetycznie ukształtowany odruch czy
chorobliwa mania?
Zniewalająca i zobowiązująca moc tej tradycji sprawia, iż ta kwestia fundamentalna wraca także à rebours:
Stąd zrodził się głęboko zakorzeniony aż do dnia dzisiejszego polonocentryzm
polskich pisarzy, literatów i intelektualistów, paradoksalnie także tych, którzy
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(niekiedy schizofrenicznie) byli i są rozdarci między niechęcią do martyrologicznej czy narodowo-patriotycznej autoreferencyjności rodzimej kultury i nieodpartą
potrzebą (…) mówienia o swym narodowym kompleksie, zmetaforyzowania go
i dokonania na nim wiwisekcji. W rezultacie oni także stali się w mniejszym lub
większym stopniu jego ofiarami (Marinelli 2005, 196).

Włoski polonista przywołuje w kontekście zakładników etnocentrycznego
ograniczenia dzieła Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka8. Ta tendencja jest ciągle obecna w tekstach nowszych, wspomnę tu o dwóch: o Mesjaszach György Spiró i Matce Makrynie Jacka Dehnela. Akcja obu powieści
toczy się środowisku Wielkiej Emigracji, w obu idea polskiej wolności, przegranej w powstaniu listopadowym, skonfrontowana jest z Europą, która z tej
wolności skorzystać nie potrafi. W Mesjaszach Spiró podporucznik Alfons
Potrykowski wraz z oddziałem odwiedza dom Europa, czyli burdel w niemieckim miasteczku Sonne. Dowódca, po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, trafia na prostytutkę włoską, co zdecydowanie go uspokaja: „W Europie zatem nie trzeba wcale mówić po niemiecku, nawet w księstwach niemieckich” (Spiró 2009, 26). W Matce Makrynie Dehnel chce odtworzyć
okoliczności, w których, by odwołać się do frazy Zygmunta Krasińskiego,
„karzeł wyspowiadał olbrzyma”9. Cały świat przedstawiony jest z tej perspektywy. Tytułowa bohaterka idzie „przez ten Paryż (…), przez miasto Nierządnicy Babilońskiej niesiona w zagłębieniu dłoni Pana Jezusa” (Dehnel 2014,
124). Nie lepszy jest i tamtejszy „światek polski, gdzie wszyscy ścierali się ze
wszystkimi…” (Dehnel 2014, 121).
Dehnel i Spiró, opisując – podobnie jak Gombrowicz i Mrożek – Polaków
oglądających się w zachodnioeuropejskim zwierciadle (szczególnie francusko-niemieckim), detronizują niejako ich mesjanistyczne roszczenia, które

8

Oczywiście siła oddziaływania tych twórców nie słabnie i w XXI wieku, o czym świadczą
chociażby głośne inscenizacje teatralne: nowatorska inscenizacja Tanga w reżyserii Jerzego
Jarockiego (Teatr Narodowy w Warszawie, premiera 29 października 2009 r.) czy spektakl
Polacy, zderzający teksty kardynała Stefana Wyszyńskiego i Witolda Gombrowicza (Teatr
Polski w Warszawie, reż. Gabriel Gietzky, premiera 5 marca 2011).
9
Karłem jest ks. Aleksander Jełowicki, a olbrzymem oczywiście Adam Mickiewicz.
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przecież w swoim czasie były rozumiane10. Mickiewicz, bohater obu dzieł,
zanurzony w otchłani potępieńczych swarów, fatalnie zauroczony Andrzejem
Towiańskim i Xawerą Deybel, sprowadzony zostaje z profetycznego piedestału
do poziomu paryskiego bruku. Na bruku czy piedestale romantyczny paradygmat pozostaje opowieścią ramową polskiej narracji. Rzecz jasna, opowieść
właściwa nasyca się treścią swojego czasu, ten zaś sprzyja(ł?) niekonfrontacyjnemu współistnieniu i tożsamości polskiej, i europejskiej, ale także szerzej
– narracji narodowych w obrębie europejskiego dziedzictwa. Czy w ogóle
możliwa jest wspólna narracja, która wychodzi naprzeciw mniej lub bardziej
określonym oczekiwaniom, które uhonorowano mianem mesjanizmu?
Być może w dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej najbardziej pojednawcza wydaje się propozycja Augusta Cieszkowskiego nawiązująca do utopijnego socjalizmu Henriego de Saint-Simona. Zresztą postulaty saint-simonistów o pojednanie religii z nauką czy dążenie do powszechnej poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej ogółu wydają się dziś akceptowane.
Idea Kościoła ekumenicznego Cieszkowskiego, w której ludzkość zjednoczona jest w religii ponadwyznaniowej, nie zakładała już, iż to Polska ma przyczynić się do spełnienia mesjańskiego posłannictwa, a sam Chrystus. Czy
wizja ludzkości objętej „powszechną świata amnestią”, zjednoczoną w „mesjanizmie ogólnoludzkiego postępu” straciła na swojej aktualności (Walicki
2009, 71–75)? Czy nie jest to spełnienie postulatu Stanisława Brzozowskiego,
który chciał, by romantyczny mesjanizm został wyrażony w języku nowoczesnym (por. Walicki 2006, 39)?

POLSKA, EUROPA I LITERATURA
Idea, by literaturę uczynić miejscem europejskiego spotkania, nie jest nowa. Klasyczną propozycją jest synteza Ernsta Roberta Curtiusa, który przy10

„Polskie ideologie i ruchy narodowe odegrały więc w dziejach szeroko pojętego nacjonalizmu europejskiego rolę bardzo ważną, porównywalną do roli rewolucji francuskiej”
(Walicki 2006, 126).
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pominał o dawnej, wspólnej tradycji, przywołując dwóch twórców: „Bohaterem pierwotnym (heros ktistes) literatury europejskiej jest Homer. Jej zaś
ostatnim autorem uniwersalnym jest Goethe” (Curtius 2005, 21). Dziełem
wzbudzającym więcej kontrowersji (Wolski 2010) jest podręcznikowa synteza Literatura Europy. O ile Curtius budował summę w czasach, gdy powstała
Europejska Wspólnota Węgla i Stali, o tyle kompendium zredagowane przez
Annick Benoit-Dusausoy i Guya Fontaine’a jest dzieckiem – obejmującej
większość państw naszego kontynentu – Unii Europejskiej. Tak tę ideę przewodnią wyraża Vaira Vīķe-Freiberga, polityk, psycholog, czytelnik:
Często mam wrażenie, że nasza znajomość historii Europy ma tyle samo luk, co
nasza wiedza na temat literatury różnych języków i krajów. Ktoś nam musi opowiedzieć o tych nieznanych terytoriach, ale musimy też sami badać i odkrywać
niektóre z nich, posługując się dobrymi przekładami. A może oczekuję zbyt wiele?
Profesorowie literatury skarżą się, że dzisiejsza młodzież nie chce słyszeć o największych postaciach literatury europejskiej, nie chce się uczyć na pamięć wierszy
dawnych poetów. To wielka strata dla młodych ludzi. (…) Tyle jest piękna do
odkrycia i oswojenia! (Vīķe-Freiberga 2009, 6).

Monumentalna synteza o charakterze podręcznikowym ma ambicje zapoznania młodego czytelnika z fragmentami dzieł klasycznych, nowożytnych
i współczesnych; zwłaszcza ta ostatnia grupa jest niezwykle zróżnicowana –
każdy kraj reprezentowany jest tu przez jednego twórcę, któremu poświęca
się tyle samo miejsca. Polskę reprezentuje Tadeusz Konwicki, którego twórczość charakteryzuje Maryla Laurent. W ocenie Pawła Wolskiego wielowymiarowy portret pisarza został spłaszczony w wyniku założonej przez autorów
koncepcji: „to narracja zakładająca perspektywę antyideologiczną (w znaczeniu: nienormatywną, rewindykacyjną) z jednej, a konwencjonalnie podręcznikową z drugiej strony (…). Konwicki musi w tej europejskiej opowieści
wybić się na niepodległość za pomocą modelu obcego jego narracjom: modelu nieskazitelnie i jednoznacznie romantycznego” (Wolski 2010, 66).
W tej samej publikacji odnaleźć można także uwagi o swoistości europejskiego dziedzictwa w kontekście uwarunkowań społeczno-politycznych:
Ta ogólnoeuropejska odrębność wynika bez wątpienia ze sposobu traktowania
rzeczywistości i języka, ale również myślenia o przyszłości, a także o śmierci,
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łącząc w bardzo szeroko rozgałęzionym drzewie genealogicznym pisarzy o rozbieżnych poglądach. Są oni mieszkańcami wspólnego świata wyobraźni – otwartego,
umożliwiającego wymianę i oddziaływanie idei, wciąż rozwijającego się i wielogłosowego, w którym współistnieją literatury osadzone w tym samym czasie – i to niezależnie od podpisanych traktatów, paktów czy przyjętych konstytucji (Rérolle 2009, 953).

Zdaniem autorki ten wspólny świat europejskiej wyobraźni, szczególnie
jako przestrzeń powieściowa, pozbawiony już jest „prawdziwej transcendencji” (Rérolle 2009, 956). Trudno w krótkim tekście o jednoznaczną odpowiedź na pytanie o wspólny mianownik wszystkich europejskich literatur,
szczególnie współczesnych. Bardziej zasadne wydaje się mnożenie pytań:
Czy kraje jednoczącej się Europy mają podobną literaturę? Czy wszyscy mówimy
jednym głosem? Na czym polega wspólna tożsamość? Czy jest w niej miejsce na
to, co inne? O czym się dzisiaj pisze w różnych kręgach europejskiej kultury? I jak
się to robi? Jak pisarze odnoszą się do historii, teraźniejszości, przyszłości? Jak
postrzegają swoją rolę? Kim jest artysta? Sumieniem narodu? Zagubionym odszczepieńcem? Skrzywdzonym dzieckiem? Osobnikiem zniechęconym do historii
i zamkniętym we własnej prywatności? (Borkowska 2010, 8).

POLSKA, EUROPA, LITERATURA I MESJANIZM
Moje dotychczasowe rozważania oparte były na założeniu, iż istnieje, jeśli
nie nawet jakiś duchowy (mesjanistyczny) fundament, to przynajmniej podobny horyzont oczekiwań, zarysowany przez europejskich twórców na
przestrzeni dziejów, który mógłby stanowić punkt wyjścia (dojścia) do budowania programu, nazwany w podtytule, poprzez odwołanie do słabnącej
już chyba idei Europy Regionów, europejską edukacją regionalną. Nakreślenie tego horyzontu wymaga kolejnych pytań:
1) Na czyje przyjście oczekują mieszkańcy Europy: M(m)esjasza?
I(i)nnego? Obcego?
2) Czy w dzisiejszej Europie próba budowania sfery aksjologicznego uniwersalizmu mogłaby się powieść właśnie na gruncie, by wspomnieć
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ideę Jurgena Habermasa, wspólnoty postsekularnej i chrześcijańskiego
proaktywnego uniwersalizmu (do tej perspektywy nawiązuje zresztą
myśl Agaty Bielik-Robson przywołana na wstępie)?
3) I pytanie, które zadaję w imieniu części moich rodaków: czy islamizująca się Europa traci swój tożsamościowy fundament (mam na myśli,
oczywiście, chrześcijański komponent tego fundamentu), a Polska jest
właśnie tym krajem, który – by powrócić do Kochowskiego – ma podeptać „bazyliszka oryjentalnego” i „upadłe” dźwignąć chrześcijaństwo
(Kochowski 1991, 456, 420)?
Ta ostatnia postawa mogłaby irytować inne narody, które namaszczone były,
i to zazwyczaj przez ludzi pióra, do pełnienia tej zaszczytnej funkcji: czy to
„Christ-people” Victor Hugo, czy „Lords people” Johna Miltona (za: Bystroń
1935, 35–37), Rosję, jedyny naród „bogonośny” (Dostojewski 1992, 232), Czechów, wywodzących swą tożsamość od reformy husyckiej11, czy Niemców,
uważających się przez długie wieki za spadkobierców starorzymskiej tradycji12.
Do tego ostatniego przykładu odnosi się pytanie Johanna von Salisbury’ego: „Kto uczynił Niemców sędziami narodów? Kto dał tym prostackim,
dzikim ludziom prawo, by samowolnie ustanawiali władcę panującego nad
dziećmi rodu ludzkiego?” (Münkler 2013, 47). To stare pytanie w epoce po
Auschwitz musiało brzmieć niesłychanie złowieszczo13. W powojennym
świecie na ruinach idei Volksgeistu rosły koncepty m.in. Orwellowskiej antyutopii i wielokulturowego kosmopolityzmu, na gruzach berlińskiego muru
ta druga idea nie zastąpiła jednak automatycznie realnego socjalizmu, natomiast ta pierwsza zdaje się wracać do łask. Tu jednak pora odpowiedzieć na
pytanie zawarte w tytule – po II wojnie światowej żaden naród nie może się
11

Koncepcja Františka Palackiego przedstawiona w Dziejach narodu czeskiego w Czechach
i na Morawach z 1836–1837 r. gloryfikująca husytyzm przyjęta została przez twórcę nowożytnego państwa czeskiego Tomáša Masaryka za podstawowy wyznacznik czeskiej tożsamości (Tarajło-Lipowska 2010, 101).
12
Nasi zachodni sąsiedzi swoje wybraństwo w tym wypadku wywodzili od państwa Staufów,
od Henryka Barbarossy, przywódcy III krucjaty; abdykacja Franciszka II Habsburga w 1806 r.
zamyka ideę Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (Münkler 2013, 33–47).
13
W sensie politycznym, w dobie kryzysu imigracyjnego, brzmieć może tak dalej dla części uczestników i obserwatorów życia publicznego.
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stawiać w roli sędziego innego narodu, żaden nie może sobie przypisywać
boskiego charyzmatu.
Pozostaje aspekt religijny odnoszący się do „ludu bożego”. Czy Polak
miałby więc przed sobą taki wybór – don Kichota chrześcijaństwa (może
nawet unarodowionego chrześcijaństwa) czy wykorzenionego duchowo
Europejczyka? Rozstrzygnięcie tego dylematu pozostawiam teologom, politologom, ale także, rzecz jasna, twórcom. Na płaszczyźnie literackiej reakcją
na zwarcie nacjonalizm – uniwersalizm, plemienność – wielokulturowość
jest stałe stawianie pytania o kanon dzieł czy dekalog wartości, które określałyby dziedzictwo kulturowe naszego kontynentu (por. Bloom 2003).
Przed Curtiusem i Fontainem na taką koncepcję zwracał uwagę Johann
Wolfgang von Goethe:
Literatura narodowa jest pojęciem, które dziś niewiele mówi, kiedy nadchodzi era
literatury powszechnej dla całej ludzkości i każdy musi współdziałać, aby nadejście tej ery przyśpieszyć (…). Nie powinniśmy myśleć, że najlepsza jest tylko
chińszczyzna czy literatura serbska, czy też Calderon czy Nibelungi. Ale w poszukiwaniu wzorów powinniśmy stale powracać do starożytnych Greków, w których
twórczości przedstawiony jest zawsze człowiek piękny (Eckermann 1960, 333).

REGIONY, EUROPA, LITERATURA
Tę myśl można dziś znaleźć w twórczości Kennetha White’a, w jego koncepcji geopoetyki (White 2001) czy wywodzących się z niej projektów regionalnych: silezjologicznym Zbigniewa Kadłubka czy borussiańskim Kazimierza Brakonieckiego. W tej ostatniej koncepcji, o której wspominam tu tytułem przykładu, próbą przezwyciężenia geopolityki rozumianej jako „proces
ograniczania relacji człowieka do małej ojczyzny w imię partykularnych
i monologowych wartości podnoszonych do rangi absolutów” jest geopoetyka, a zatem „tworzenie uniwersalnej przestrzeni kulturotwórczej wynikającej
z dialogowego stosunku człowieka do małej ojczyzny” (Brakoniecki 1999, 10).
Marinelli postulował także, za Władysławem Panasem (Marinelli 2005,
195), konieczność podjęcia badań komparatystycznych wewnętrznych i ze-
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wnętrznych; pierwsze miały dotyczyć literatury Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, drugie – projektów europejskich. Sądzę, że przywołane tu projekty
są pewną formą odpowiedzi na te postulaty. Jest nią także działalność Andrzeja Stasiuka (Wydawnictwo Czarne), który ideę kresów intrygująco wpisuje w koncept Mitteleuropy.
Interesującą propozycję komparatystyczną zawiera książka Zbigniewa Kadłubka Święta Medea:
Istotą metody literatury porównawczej nie jest wychwytywanie odwołań i wpływów, lecz raczej interioryzacja lektury jako doświadczenia całości. Walory intelektualne czy tzw. lecture complete są czymś drugorzędnym. Metoda literatury porównawczej nie polega na mnożeniu wiedzy filologicznej czy informacji. Komparatystyka pozasłowna nie bada słów, lecz bada sieci relacji, sploty dyscyplin, nie
widząc i nie chcąc widzieć „początków” i „końców” (…). Świat jest zawsze
NASZYM ŚWIATEM, oto credo komparatysty (Kadłubek 1999, 23–25).

Jednak my ciągle nie jesteśmy gotowi do przyjęcia świata jako całości, łatwiejsze więc może będzie przygotowanie takiej postawy poprzez próby niepartykularnego odbioru literatury. Paradoksalnie pierwszym krokiem – by odwołać się do zasady koła hermeneutycznego – jest staranny ogląd kultury dowolnego mikroregionu europejskiego. Mnie osobiście zajmują badania nad
przestrzenią mojej prywatnej ojczyzny i powstającym tu piśmiennictwem.
Literatura ta, mimo iż tworzona w różnych językach (łacińskim, polskim,
czeskim, niemieckim, laskim, a ostatnio – w dojrzałej już odmianie śląskiego
etnolektu), podejmuje podobne problemy i odwołuje się do tych samych
motywów, bo dotyczy niepodzielonej geograficznie i kulturowo, choć poszatkowanej od wieków podziałami politycznymi i administracyjnymi, ziemi.

ZAKOŃCZENIE
Jaki obraz przyszłości, tej ziemskiej, wyłania się z przeprowadzonej tu analizy?
Jaka postawa badacza byłaby tu modelowa? Chciałbym widzieć dzisiejszego
polonistę (dydaktyka języka narodowego w ogóle) jako europeistę pochło-
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niętego komparatystyczną pracą. Jednocześnie nie może on już pójść ani
drogą mesjanistycznej megalomanii, ani drogą zawstydzającego dydaktyzmu,
musi budować równowagę (a nie dążyć do uległości) między podkreślaniem
własnej tożsamości a uznawaniem tożsamości innych. Taka postawa zobowiązuje do mądrego patriotyzmu, który nie redukuje narodowych sentymentów do postawy szowinistycznej, ale też nie buduje poczucia narodowej dumy na mniej lub bardziej zawoalowanej ksenofobii. Badacz powinien pokazywać literaturę narodową w możliwie różnych kontekstach, otwierać ją na
Europę, a nie pogrążać w hermetyzmie kultury własnej, pozostając przy tym
depozytariuszem chrześcijańskiej (także w wersji postsekularnej) tradycji.
Sądzę, że być dydaktykiem języka narodowego dzisiaj, w dobie budzących się
nacjonalizmów, to być regionalistą otwartym na pokazywanie swojej prywatnej ojczyzny jako miejsca spotkania kultur lub pola negocjacji kultury własnej z inną. Snucie tych marzeń nie może, oczywiście, osłabić badawczej
trzeźwości myślenia, ale powinno uwrażliwić na odbiór sygnałów przez rozum niekontrolowanych. Agata Bielik-Robson przypomina, iż Europa ma
swoje sny, nie tylko Logos. Te sny musimy zinterpretować już teraz, żeby nie
stały się koszmarami w przyszłości.
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P

olonistyka transatlantycka – tak sformułowany termin z myślą o VI Światowym Kongresie Polonistów brzmi chyba nie najgorzej, ale jest pomysłem trochę na wyrost, bo za duży ten Atlantyk, nawet jeśli ograniczyć się
tylko do perspektywy południowoatlantyckiej. Będzie więc tylko o polonistyce
południowotransatlantyckiej – przede wszystkim jako wizji przyszłości, bo teraźniejszość tylko w niewielkim stopniu temat taki by uzasadniała.
Punktem wyjścia jest przeświadczenie, że w myśleniu o przyszłości studiów polonistycznych na tym kontynencie należy wziąć pod uwagę przede
wszystkim dziedzictwo i specyfikę polskiej emigracji, historię związków kulturowych, a także charakterystyczne cechy kultury krajów tego regionu. Polonistyce w Ameryce Łacińskiej daleko do osiągnięć studiów północnoamerykańskich – kontrast jest ogromny. Ma ona jednak pewne tradycje oraz perspektywy rozwoju. Skoncentruję się na Brazylii, jako kraju, gdzie studia
polonistyczne mają już pewien dorobek oraz może największe szanse rozwoju w Ameryce Łacińskiej. Znamienny może być fakt, że w ostatnich latach,
gdy w Europie i Stanach Zjednoczonych wiele polonistyk traciło grunt pod
nogami, w Kurytybie, na głównym uniwersytecie federalnym stanu Paraná1
1

UFPR – Uniwersidade Federal do Paraná (Uniwersytet Federalny Parany) – przyp. red.
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powstał pierwszy w Ameryce Południowej kierunek pełnych studiów polonistycznych, dziś z liczącym się już dorobkiem. Ale studia te to nie tylko kierunek
o solidnych podstawach instytucjonalnych, bo czyż nie jest tak, że wszędzie
tam, „gdzie dwóch się zgromadzi” w imię tego, czym jest polonistyka w najszerszym tego słowa rozumieniu, tam też ona jest? W miarę rozwoju studiów
polonistycznych w Ameryce Południowej zapewne cenne byłyby kontakty,
wymiana doświadczeń, a także wspólne inicjatywy badawcze z polonistyką
północnoamerykańską, których jak dotąd brak.
Myśląc o polonistyce transatlantyckiej, nawet tylko z perspektywy brazylijskiej, nie sposób nie odwołać się, i to w pierwszym rzędzie, do Witolda
Gombrowicza. Chociaż tak mało interesował się Brazylią, choć to Argentyna
jest wielkim tematem jego Dzienników, to starał się też ogarnąć swym spojrzeniem cały kontynent, a nawet obie Ameryki, jak w tym oto fragmencie
Wędrówek po Argentynie:
Argentyna jest znacznie bardziej Ameryką niż Polska – Europą. Ale co prawda…
Przecież z jednej strony mają Andy, a z drugiej Atlantyk, a w środku rzeki, którymi można płynąć do Brazylii i Paragwaju.
Ach, te perspektywy… Ileż razy porównywałem pod tym względem Polskę
z Argentyną. Tutaj wzrok wybiega jak pocisk, na południu Ziemia Ognista, na
wschód Afryka, Europa, na północy Stany… Argentyna zawieruszona tak niepozornie gdzieś w kącie mapy jest w rzeczywistości wystawiona na najdalsze wiatry,
stąd widzi się więcej świata niż z Anglii. A Polska? Wtłoczona między tyle krajów
i kraików, zduszona, z tym pokrętnym Bałtykiem, który ledwie przesmykami łączy
się z oceanem, pozbawiona kształtu geograficznego, zamazana… Jeśli geografia
rządzi duchem ludzkim, to duch w Polsce powinien by być małostkowy, ciasny,
zaściankowy… Ale czyż duch nie bywa przekorny? Antynomiczny? Czyż nie jest
w stanie przezwyciężać siebie samego? Polska, według mnie, powołana jest do
najskrajniejszego uniwersalizmu, ponieważ tylko to zdoła skompensować jej geograficzne położenie (Gombrowicz 1977, 205–206).

Co z tego, że z Argentyny widać tyle świata, jeśli Argentyna jest tak bardzo
zapatrzona w siebie, bardziej zaangażowana w roztrząsanie własnej tożsamości niż jej tworzenie, jak chciałby Gombrowicz. Ta argentyńska perspektywa
geograficzna (i przecież nie tylko geograficzna) pozwoliła mu jednak zobaczyć „więcej świata”. Żeby zobaczyć „więcej świata”, trzeba zmienić perspek-
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tywę, ale można też ją zmienić i nic więcej nie zobaczyć. Należy zatem i zmienić punkt widzenia, i chcieć zobaczyć więcej. „Zobaczyć więcej” to imperatyw poznawczy. Nie on jednak był przewodnią dewizą naszych relacji z „kontynentem Trzeciego Dnia Stworzenia”, jak określił Amerykę Południową
Herman von Keyserling (Keyserling 2009). Przeważała dewiza i etos eksploratorów: „posiąść więcej”, bo przecież strategie kolonizacyjne określały w tak
dużym stopniu również polski kształt tej migracji, tego spotkania z innym:
wielkiej chłopskiej emigracji w XIX i XX wieku. Żałosnej emigracji, żałosnej
kolonizacji, jeśli wziąć pod uwagę, w jakich przebiegała warunkach, a zwłaszcza jak bardzo wynikała z niemożności rozwiązania społecznych i gospodarczych problemów na własnym, polskim podwórku. Postawa części elit popierających zdobywanie na drugiej półkuli przestrzeni, której tak naprawdę ani
dla chłopów, ani dla mniejszości narodowych tu nie brakowało – to temat
wciąż jeszcze do dyskusji. Z uogólnieniami trzeba ostrożnie, ale jeśli znane
i dyskutowane powiedzenie: „Murzynem Parany jest Polak” („O negro do
Paraná é o Polaco”) wejdzie do klasyki brazylijskiej socjologii (Ianni 1972;
Miodunka 1996), to może nie od rzeczy byłoby spytać, czy ta wielka chłopska
emigracja (kolonizacja) nie miała też czegoś wspólnego z nowoczesną odmianą niewolnictwa. Oczywiście bez umniejszania heroizmu chłopa polskiego w jego odysei i jego drodze krzyżowej, jego sukcesów, jego wkładu do
kultury, do kultywacji kraju osiedlenia, bo w narzuconej mu roli kolonizatora
nie czuł się najlepiej, gdyż jego kultura to kultura kultywacji, i tej przede
wszystkim pozostał wierny.
Polonistyka transatlantycka nie może ignorować tego dziedzictwa. I nie
chodzi tu tylko o prace na temat piśmiennictwa emigracyjnego czy literatury
krajowej podejmującej temat emigracji oraz w ogóle literatury tworzącej obraz
tamtego świata. Tych prac jest już sporo i są wśród nich wybitne, by wspomnieć choćby książkę Agnieszki Mocyk Piekło czy raj. Obraz Brazylii w piśmiennictwie polskim w latach 1864–1939 (Mocyk 2005). Chodziłoby dziś
jeszcze o coś więcej, jeśli już marzy nam się polonistyka przyszłości wzbogacona o transatlantyckie doświadczenia i transatlantyckie perspektywy, zdolna
zmieniać swój punkt widzenia, by zobaczyć „więcej świata”.
Bo jeśli, jak sądzi Gombrowicz, powołani jesteśmy do skrajnego uniwersalizmu, może nie tylko z powodu konieczności zrekompensowania położenia
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geograficznego, to trzeba tak patrzeć, by zobaczyć jak najwięcej świata, ale
nie tylko z lotu ptaka, lecz z konkretnych miejsc, należy więc patrzeć również
z tamtej strony oceanu, spojrzeniem kultywacji.
Praktyka taka może się też przyczynić – na zasadzie transkulturowego
sprzężenia zwrotnego, więc odwzajemnionego spojrzenia – do tego, że i nasza dziedzina polonistyczna będzie bardziej przyciągała wzrok i będzie wyraźniej postrzegana jako pole uprawy.
Przekładając tę regułę na interesujące nas strategie badawcze i dydaktyczne, mogłoby to oznaczać zwrócenie uwagi bardziej na to, ku czemu kieruje
prefiks trans- niż inter-. Stąd metafora transatlantyku – który przenosi z jednego brzegu na drugi, pozwala przeżyć czy też przezwyciężyć dzielący je dystans, a potem znaleźć się po drugiej stronie i stamtąd patrzeć na świat oraz
własne w nim odbicie – jest metaforą tak nośną, również gdy pomyślimy, że
przezwyciężanie dystansu jest przecież naczelną powinnością hermeneutyki.
To, ku czemu kieruje prefiks trans-, nie musi być wcale konkurencją dla patrzenia spomiędzy, dla perspektywy inter-tekstualnej, inter-kulturowej czy
komparatystycznego patrzenia sponad. Tym bardziej, że dziś komparatystyka
to już nie tylko po-równywanie porównywalnego czy nie-porównywalnego,
ale też rodzaj hermeneutyki.
Pisząc o recepcji literatury iberoamerykańskiej w Polsce, Małgorzata Gaszyńska-Magiera dochodzi do wniosku, że jej stan może sprawiać wrażenie,
iż literatura ta
poza niezbyt licznym gronem fachowców nie jest ani lubiana, ani ceniona przez
polską krytykę. Wyczuwa się pewien dystans, żeby nie powiedzieć postawę wyższości wobec literatury pochodzącej z krajów odległych, widzianych jako obszary
pozbawione tradycji artystycznych (Gaszyńska-Magiera 2010, 594).

Taka postawa krytyki kontrastuje z pozycją, jaką literatura ta zdobyła
wśród czytelników w czasie boomu lat 70. ubiegłego wieku i okresie późniejszym, a także ze stopniem jej oddziaływania na literaturę rodzimą (np. można mówić o polskiej wersji realizmu magicznego w prozie Olgi Tokarczuk,
Izabeli Filipiak czy Pawła Huellego).
Z kolei komparatystyka ze swą programową otwartością na wszystkie kultury stworzyła niewątpliwie szanse dla takich, które – jak polska – muszą się
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dobijać do sceny światowej ze zmiennym szczęściem do głosu. Trudno przecenić te możliwości w erze globalizacji i trudno ich nie wykorzystywać,
zwłaszcza gdy kurczą się szanse obecności w postaci samodzielnych dyscyplin i kursów na uniwersytetach zagranicznych. Komparatystyka potrzebuje
przecież studiów dyscyplinarnych (które również jej potrzebują) i jest dla
nich szansą poszerzenia, a nie substytutem. Jeśli jednak tak się staje, prowadzić to może do kompleksu przemytnika, o czym na poprzednim kongresie
mówiła Krystyna Iłłakowicz, pokazując, jak wiele wspólnego z przemytem
ma promocja języka i kultury polskiej w kampusach uniwersytetów amerykańskich, właśnie w ramach udostępnianych przez komparatystykę możliwości (Iłłakowicz 2014, 178–190). Do przemytników porównał też tłumaczy
George Steiner w książce Po wieży Babel, zwracając uwagę na fakt, że za ich
sprawą to, co najbardziej własne dla danej kultury, „zgromadzone sny, patenty
na życie, są przemycane za granicę” (Steiner 2000, 324). Widzi on w tym
„cień zdrady”, bo to właśnie rozproszenie ludzkości pośród wielu języków,
ich zróżnicowanie, „oszałamiające bogactwo i ekscentryczność ich form”
(Steiner 2000, 324) stanowić mają po zawaleniu się wieży Babel gwarancję jej
witalności i twórczego charakteru.
Jeśli tłumacz, jeśli polonista za granicą, który też jest tłumaczem, mają coś
wspólnego z przemytem, to dlatego, że w jakimś sensie działają na przekór
ustanowionym czy też naturalnym zabezpieczeniom przepływu wartości.
Jeśli zaś można dopatrzyć się w tym działaniu „cienia zdrady”, to tylko wówczas, gdy przemycanie wartości będzie wiązało się z rozmienianiem ich na
drobne, a także osłabiało szanse ich kultywacji, co też dziś jest nie do uniknięcia. Można jednak myśleć o strategiach, które niekoniecznie prowadzić
będą do tak dosłownego rozumienia metafory przemytu czy zdrady. I właśnie gdy mowa o polonistyce transatlantyckiej, to również w sensie takiego
myślenia.
„Ach, te perspektywy… Te światy widziane z »kąta mapy«… I ta Polska
»zduszona«…” – mówi Gombrowicz (1977, 205).
Ale na takie dictum chciałoby się dziś odpowiedzieć: niechże jego Latynoamerykanin też wsiądzie na transatlantyk, postara się spojrzeć z naszej perspektywy, to może i więcej świata niż tam, u siebie, zakreślą oczy. I może się
zdziwi, że z tej Polski „wtłoczonej między tyle krajów i kraików” (Gombro-
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wicz 1977, 205) tak dużo widać i słychać, a w dodatku po to, aby jeszcze więcej zobaczyć i usłyszeć, wyprawia się stąd różnych bohaterów w szeroki świat,
w tym na drugą stronę Atlantyku, a nawet… w kosmos, by „jak Guliwer –
mogli ujrzeć małość własnej wielkości i ogrom własnej małości” (ten cytat
zapożyczyłem od Przemysława Czaplińskiego z jego eseju o Stanisławie Lemie – Czapliński 2001, 5).
Aby na koniec wyjść poza krąg antynomii i ogólników, chciałbym
przedstawić małe odkrycie brazylianistyczno-polonistyczne, nie bez związku
z charakterem polonistyki transatlantyckiej, ledwie tutaj zarysowanym. Jest
to zarazem też konkretny przykład niespodzianek, jakie nas czekają, gdy
polonistykę jako studium polskiej tożsamości próbujemy uprawiać również
z dala od siebie, wśród innych i z innymi.
Autorem wiersza napisanego w latach 70. ubiegłego wieku jest Carlos
Drummond de Andrade, jeden z najwybitniejszych poetów brazylijskich. Po
samej lekturze utworu nikt by nie przypuszczał, że tytułowy Magiczny Doktor (Doutor Mágico) (Andrade 2011, 41), Pedro Luis Napoleon Chernoviz, to
uczestnik powstania listopadowego.
MAGICZNY DOKTOR
Dr Pedro Luis Napoleon Chernoviz
ma największą klientelę w mieście.
Nie chodzi na wizyty domowe
i nie przyjmuje w gabinecie.
Nikt nie widzi jego twarzy.
Tajemniczy doktor okryty czernią,
niewidoczny,
jest tym, który leczy wszelkie dolegliwości
(szczególnie te nieuleczalne),
przychodzi na ratunek podtopionym,
cierpiącym na duszności,
bojącym się burzy,
nie pomijając kataru, ospy wietrznej,
opryszczki, kurzajek, półpaśca,
pasożytów, biegunki, czyraków
i nie pobiera pieniędzy,
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i nie pobiera pieniędzy,
nawet w święta?
Wystarczy otworzyć książkę na odpowiedniej stronie.

Pedro Luis Napoleão Chernoviz – właściwe nazwisko Piotr Napoleon Ludwik Czerniewicz (1812–1882) – był uczestnikiem powstania listopadowego.
Po jego upadku wyemigrował do Francji, gdzie skończył studia medyczne
i pracował jako chirurg w szpitalu w Nimes. W 1839 roku wyjechał do Brazylii, gdzie przez piętnaście lat prowadził działalność lekarską oraz naukową
jako członek Imperialnej Akademii Medycyny w Rio de Janeiro. Jego książka
Formulário e guia médico wydana w 1841 roku, rodzaj lekarskiego wademekum, stała się prawdziwym bestsellerem, do 1924 roku doczekała się dziewiętnastu wydań. Jest to niewątpliwie najpopularniejsza książka polskiego
autora w Brazylii. Dowody tej popularności można znaleźć w wielu utworach
literatury brazylijskiej, a także w podaniach ludowych, gdzie Chernoviz,
o bliżej nieokreślonym pochodzeniu, występuje jako legendarny uzdrowiciel.
Ma swoje miejsce w historii brazylijskiej medycyny, również jako autor innych książek i rozpraw naukowych, a choć w świadomości potocznej nie jest
rozpoznawany jako Polak, to prace specjalistyczne mówią o kraju jego pochodzenia (Urbański 1991, 116–118; Guimarães 2005).
To szczególny przykład obecności polskich śladów w literaturze obcej, które w praktyce polonistycznej za granicą mogą być cennym punktem wyjścia
do spojrzenia dla jednych z daleka na to, co bliskie, a dla innych z bliska na
to, co dalekie.
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Z

akładając, że polska humanistyka, podobnie jak szkolna polonistyka,
odnosi się do istotnych zjawisk współczesności i ma wkład w rozwiązywanie kwestii społecznych (Kozłowski 2016), sformułowano hipotezę: nauczanie języka polskiego może być inspirowane przez 21 tomów opublikowanych w latach 2012–2015 przez Instytut Badań Literackich PAN w serii
Nowa humanistyka.
W czerwcu 2016 r. przeanalizowano ich relacje do treści, metod i strategii
edukacji polonistycznej, ujmowanych w elektronicznych podręcznikach,
opracowaniach dydaktycznych oraz wyznaczających długoterminowe cele
nauczania w podstawach programowych: edukacji wczesnoszkolnej, szkół
podstawowych, a także gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych1.
1

Pominięto zatem programy nauczania, plany pracy, rozkłady materiału, standardy egzaminacyjne i inne dokumenty oświatowe, ponieważ zawierają one cele krótkoterminowe,
opracowane jako szczegółowe rozwinięcie podstaw programowych.
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POTENCJAŁ „NOWEJ HUMANISTYKI”
Seria Nowa humanistyka obejmuje zagadnienia afektów, performatyki, bioetyki, znaczących obrazów, wirtualności, pamięci, uważnego czytania i osobistego
doświadczania literatury. Jest zatem powiązana z wieloma dyscyplinami i aktualnymi problemami.
Nauczanie języka polskiego wykracza poza zagadnienia językowe czy literackie. Według Zenona Urygi, prócz wymiarów: instrumentalnego (wyposażenia
ucznia w umiejętności czytania, pisania, mówienia itp.) i historycznego (zaznajomienia z narodową tradycją), obejmuje formaty: filozoficzno-społeczny wynikający z podejmowania problematyki filozoficznej, socjologicznej, psychologicznej oraz estetyczny – związany z poznawaniem artystycznych struktur dzieł
oraz formowaniem wrażliwości na drodze emocjonalnego odbioru i działań
tekstotwórczych (Uryga 1996, 15–30). Przygotowuje do uczenia się pozostałych
przedmiotów i funkcjonowania w życiu. Dydaktyka polonistyczna zakłada
więc postrzeganie człowieka oraz literatury i kultury w perspektywie czasu
oraz w układach oddziaływania i tu zbliża się do „nowej humanistyki”.
Trafnie zatem wśród celów polonistycznego kształcenia na IV etapie edukacyjnym wśród umiejętności analityczno-interpretacyjnych wskazano m.in.:
Uczeń (…) poznaje niezbędne dla lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin humanistyki (Podstawa programowa kształcenia ogólnego…, 81).

Uwzględnienie obszarów niezwiązanych bezpośrednio z literaturą i językiem pozwala na osadzenie czytanych tekstów w uniwersum interpretacyjnym odbiorcy (Kalaga 2001, 77).

ZWROT AFEKTYWNY W SZKOLE?
Afekt stał się od lat 90. XX w. ważną kategorią w badaniach literackich
i kulturowych. Uzupełnia racjonalne formy poznawania rzeczywistości (Budrewicz i in., red. 2014; Wichrowska i in., red. 2015), umożliwiając wyjście
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poza postkartezjańskie i postkantowskie paradygmaty poznawcze. Hermeneutyka afektywna przedkłada bowiem emocje nad znaczenia, zakładając oddziaływanie literatury na czytelnika (Lipszyc, Zaleski, red. 2015).
Zamieszczone w serii Nowa humanistyka studia afektywne odnoszą się do
wstydu, miłości, strachu, miejsc i polityk pamięci (Budrewicz i in., red. 2014).
Dotyczą filozofii, literatury i jej teorii, kultury wizualnej, sztuki i jej teorii, estetyki (Nycz, Łebkowska, Dauksza, red. 2015). Poruszana jest też tematyka pourazowych przeżyć zawartych w Pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona
Białoszewskiego, obrazach Gerharda Richtera prezentującego powojenną
traumę Niemiec w serii 18 Oktober 1977, komiksie Arta Spiegelmana In the
shadow of no towers dotyczącym zamachu na World Trade Center. Intertekstualne relacje obejmują przekazy literackie, policyjne i prasowe fotografie oraz
komiks (Bojarska 2012), a także dzieje rodziny (Wolański 2012).
Również w szkole oddziaływanie na emocje jest wykorzystywane. Wincenty
Okoń, obok strategii: uczenia przez przyswajanie (asocjacyjnej), poszukiwania
wiedzy, działania jako rozwijania operatywności (A, P, O), wyróżnił też ukierunkowanie na przeżycie i rozwijanie procesów emocjonalnych (E) (Okoń 1971, 5).
Według Bożeny Chrząstowskiej „Strategia E” sytuuje ucznia w roli czytelnika –
np. podczas rozmów o lekturze, słuchania nagrań, udziału w wieczorach poezji
czy spotkaniach autorskich (Chrząstowska 1979, 121). Zenon Uryga zaproponował metodę „impresyjno-eksponującą” jako pierwszą z potrzebnych do
kształcenia literackiego (Uryga 1996, 118–125), a polegającą na czytaniu utworu
przez nauczyciela, odtwarzaniu odczytania bądź słuchowiska. Wyzwala to oddziaływanie utworu i organizuje przeżycia uczniów (Uryga 1996, 119).
Afektywne strategie wykorzystywane są w szkole od jej początków. W realiach informacyjnego przeciążenia i niedostatku sensu ich rola wzrasta.

PERFORMATYKA:
CIAŁA UCZESTNICZĄCE W LEKTURZE
Somatyczny zwrot zapoczątkowany przez Michela de Certeau (1984) i Michaela Foucaulta (1978–1979) potwierdził spostrzeżenie Maurice Merlau-Ponty’ego,
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że motoryczność jest zespolona z intelektualną aktywnością (Merlau-Ponty
1945, 189). Na takim założeniu ufundowana jest stosowana w młodszych
klasach pozawerbalna analiza poezji: odwołuje się do obrazów spostrzeżeniowych, ponieważ dopiero ok. 12. roku życia uczniowie przechodzą od myślenia konkretno-obrazowego do logiczno-pojęciowego. Metody: pozawerbalna, lingwistyczna i relacji przestrzennych (Baluch 1984, 9) funkcjonują
więc na poziomie szkoły podstawowej. Rozumienie tekstu wyrażają tu czynności pozawerbalne: podskakiwanie lub taniec, krzyk lub śpiew, zabawa lub
rytuał (Baluch 1984, 12).
Tego rodzaju formy ekspresji, a także gry dramatyczne wyrażają doświadczenie sztuki – dziecko posługuje się nimi do czasu wypracowania świadomości kontaktu z literaturą. Wtedy staje się obserwatorem dzieła: „dziwnie”
dobranych słów (metafor) i zakodowanych w tekstach kultury odniesień do
rzeczywistości.
W starszych klasach uczniów może zainteresować „temat cielesności i opresji
ciała poddanej reżimom znakowym w społeczeństwie totalitarnym czy posttotalitarnym, już demokratycznym, ale ciągle niewolnym od zależności będących efektem trwania przeszłości” (Lipszyc, Zaleski, red. 2015). Cielesne doświadczanie dziejów lub techniczno-biologiczny wymiar miasta mogą być
kluczami interpretacyjnymi do lektur w rodzaju: III cz. Dziadów, Inny świat,
Kordian czy Zbrodnia i kara, podobnie jak „analiza wykonawcza” (Uryga
1996, 142–157), performatyka (Pieniążek 2013), drama (Szymik 2011).

STRATEGICZNA ROLA PRZEDMIOTÓW
Według studiów nad kulturą materialną rzeczy zapośredniczają coraz więcej ludzkich działań, dając egzystencjalne bezpieczeństwo i utrwalając pamięć o przeszłości – tymczasem w XX-wiecznych badaniach społecznych
były lekceważone (Olsen 2013, 35). W obręb zwrotu ku rzeczom wchodzą
konceptualizacje Bruno Latoura (2005) dotyczące teorii aktora-sieci i kierujące uwagę na materialne rudymenty konstruowanej wiedzy, wyobrażonych
narodów, wynalezionej tradycji i wirtualnej rzeczywistości.
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Tymczasem przedmioty od dawna pobudzają wyobraźnię dzieci, wdrażając je do nauki i pracy. Wspólne z opiekunem tworzenie zabawek zapobiega
rozwojowi destrukcyjnych działań, kształtuje opiekuńcze instynkty (Posadzowa
1933, 8). Ujawnia archetypy i odwołuje się do rytuałów przeszłości, zwłaszcza
magii sympatycznej (kultu drzew, przedmiotów i wcieleń bóstw w rośliny lub
zwierzęta) jako pierwszego stadium ludzkiego myślenia (Frazer 2002). Jednocześnie odzwierciedla postrzeganie otoczenia przez dziecko oraz jego skłonność
do animizacji przedmiotów (Baluch 1984, 67) jak na załączonej ilustracji:
pomoce naukowe prezentowane są jako zafascynowani nauką uczniowie.

Ilustracja 1. Spotkanie ze Zgrzyciakami, uczniami prof. Zgrzyta
wystylizowanymi na ksiażkę i inne przedmioty.
Pierwszy ekran z e-podręcznika do klasy I2.

Z racji niewielkiego doświadczenia dziecka są to zwykle przedmioty codziennego użytku – podobnie jak np. w wierszach Mirona Białoszewskiego
Rzeczywistość nieustalona, Józefa Czechowicza Kołysanki, Jerzego Harasymowicza Lampa, Zbigniewa Herberta Ptak z drzewa – w których zwyczajne
rzeczy funkcjonują w mitopeiczno-mitograficznej przestrzeni, są sakralizowane lub nawet stają się istotami dającymi poczucie bezpieczeństwa (Baluch
2

Źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji „E-podręczniki”. Język polski. Piąta strona świata.
Klasa 4, podstawowa, https://www.epodreczniki.pl/reader/c/236925/v/1/t/student-canon/m/
KL1_ORE_V7_JESIEN_1_1_1_1_p1 [dostęp: 16.07.2016].
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1984, 70–79, 124). W Panu Tadeuszu, Zemście czy Lalce przedmioty również
odgrywają kluczową rolę, podobnie jak w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego albo Warłama Szałamowa. Ukierunkowana na nie interpretacja może
być inspirowana ustaleniami „nowej humanistyki”.

BIOETYKA:
ZWIERZĘTA I ICH DZIECI
Wywodzące się z uproszczonego rozumienia kartezjańskiej koncepcji
„zwierzęcia-maszyny” („bête-machine”) zarządzanie zdesakralizowanym życiem za pośrednictwem aborcji, biopolityki, biotechnologii, chirurgii plastycznej, eugeniki, eutanazji, in vitro, inżynierii genetycznej, klonowania –
ale też istnienie atomowych bomb, bio-artu, cyborgów, pornografii, terroryzmu – powodują etyczną dezorientację i wyzwalają konieczność refleksji nad
definicją życia oraz społeczną odpowiedzialnością za nie przy uznaniu
współistnienia ludzi, zwierząt, roślin i maszyn (Żylińska 2013).
Problem statusu ludzkiego gatunku od dawna podejmuje literatura (np. La
Mettrie 1748; Shelley 1818; Lem 1961; Haraway 1984) i kultura popularna
(np. filmy, seriale, komiksy, czasopisma i gry z zainicjowanego w 1966 r. cyklu
Star Trek i transmedialne opowiadanie Matrix zapoczątkowane w 1999 r.).
Kwestionowanie antropocentrycznego paradygmatu, gatunkowego szowinizmu i posthumanistyczne nawiązania do postaci zwierząt (Barcz red.,
2015) mają w polonistycznej dydaktyce długą tradycję (Wójcik-Dudek 2012)
odzwierciedloną w tytułach dziecięcych lektur: Ferdynand wspaniały, Lassie
wróć, Plastusiowy pamiętnik, W Dolinie Muminków. Upersonifikowane zwierzęta, rośliny i przedmioty pojawiają się też w e-podręcznikach.
Popularność tych tekstów dowodzi, że odzwierciedlają cywilizacyjne wyzwania związane z definiowaniem człowieczeństwa w perspektywie kontaktów z istotami pozaziemskimi, zwierzętami i cyborgizacji ciała (Heise 2012),
z którymi od wieków mierzą i mierzyć się będą kolejne pokolenia – oby nie
odhumanizowanych „moralnych idiotów” (Weaver 1996, 9).
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Ilustracja 2. Alicja z Gryfonem i Fałszywym Żółwiem
– rysunek tuszem Johna Tenniela
do książki Lewisa Carrolla Alicja w krainie czarów3.

PIKTURALNE REPREZENTACJE
I WIRTUALNE ŚWIATY
W realiach poststrukturalistycznego i postdekonstrukcyjnego kryzysu
przedstawiciele szkoły z Irvine (jednostki Uniwersytetu Kalifornijskiego):
Jacques Derrida, Jean-Francois Lyotard, Wolfgang Iser, Frederic Jameson,
Stephen Greenblatt i in. postawili na wypracowanie filozoficznych, krytycznoliterackich, semiotycznych, estetycznych i socjologicznych strategii analitycznych, związując osiągnięcia filozofii, teorii literatury, estetyki i sztuk plastycznych (Bobrowska 2013). Z podobnych założeń wyszedł Louis Marin,
tworząc podwaliny semiologii pikturalnej – uniwersalnej nauki o sztuce włączającej lingwistyczny model badań dla jej unaukowienia i desubiektywizacji
(Leśniak 2013, 94).
Wobec rozwoju studiów nad kulturą wizualną obraz wykorzystywany jest
w polonistycznej dydaktyce zarówno w kształceniu literackim, jak i językowym (np. Uryga 1962, Bortnowski 1991, Dyduch 2007, Kołodziej 2013, Pilch

3

Źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji „E-podręczniki”. Język polski. Piąta strona świata.
Klasa 4, podstawowa. John Tenniel, rysunek tuszem, domena publiczna, https://www.epodre
czniki.pl/reader/c/184889/v/44/t/student-canon/m/j0000007WZB4v50 [dostęp: 16.07.2016].
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2014). Interpretacja obrazu została w 2015 r. włączona do ustnego egzaminu dojrzałości, a statyczne i ruchome grafiki są elementem e-podręczników
i lekcji polskiego.
Jednocześnie cyfrowe technologie spowodowały kryzys kina, przekształcając
je np. dla Lynn L. Hershman w narzędzie kontroli i emancypacji, a dla Mika
Figgisa i Petera Greenewaya dając sposobność realizowania onirycznych postfilmów (Szewczyk 2015). Przestrzeń Internetu stworzyła nowe możliwości
rozpowszechniania oraz instancje narracyjne z chatbootami, awatarami, trailerami, grami i artystycznymi projektami (Szewczyk 2015, 313–343).
Wirtualne światy kultury (Szewczyk 2015) są dobrze znane uczniom z pokolenia Sieci, używającym gier i społecznościowych portali. Ich praktyki uczestnictwa i nawyki komunikacyjne zbudowane są na potencjale nowych mediów. Dlatego pojawiają się one też na lekcjach polskiego, choć wciąż brakuje
modeli analityczno-interpretacyjnych do wizualnych i wirtualnych zjawisk.

POLITYKI PAMIĘCI
Seria Nowa humanistyka powstała w ramach finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki projektu W stronę nowej humanistyki:
polska pamięć kulturowa. Studia nad pamięcią są istotne w krajach postkomunistycznych tak samo, jak w postkolonialnych z uwagi na długoletnią
wybiórczość historycznego przekazu, zarządzanie dystrybucją wiedzy oraz
politykę amnezji i białych plam obejmujących w przypadku Polski m.in. kulturę szlachecką, Kresy, powstanie warszawskie, żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Zmediatyzowane dyskursy na ich temat zyskały „rangę
prymarną w pamięci komunikacyjnej, a to rodzi pytania o demiurgów uniwersalizacji partykularnych doświadczeń” (Szczepan-Wojnarska 2015, 20).
Identyfikacja tych demiurgów oraz poznanie ich intencji potrzebne są
z uwagi na tematykę lektur i tożsamościowy wymiar literackiego kształcenia.
Mogą mieć miejsce m.in. podczas przedmiotowych wycieczek do nowo powstałych muzeów. Z czasem znaczenia przechodzą bowiem w fantomy,
a teksty w represjonowane kulturowo widma, powidoki i echa (Momro 2015).
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Dlatego ciągłość kultury wymaga podjęcia studiów nad pamięcią – jest to zadanie filozofów, literaturoznawców, historiografów (Szostek, red. 2013) i nauczycieli (Jędrychowska 1996).
Pamięć o traumatycznym wydarzeniu mogą ujawniać marginalne i niekanoniczne dokumenty, jak np. eseje, literackie zapiski kobiet oraz autobiografie
historyków Holocaustu, dzięki czemu osobiste świadectwa są nieschematyczne i lokalne. Aleksandra Ubertowska dołącza do pola obserwacji: pomniki, muzea, place, kamienice, relikty, synagogi, wykopaliska archeologiczne, przedmioty kultu, fotografie i przekazy oralne (2014). Taki dobór materiałów jest charakterystyczny również dla polonistycznej dydaktyki, która
odwołuje się do macierzystych i czytelniczych kontekstów dzieł, włączonych
w latach 90. XX w. do kryteriów oceny maturalnych wypracowań.

POEZJA UWAŻNA
W polu zainteresowania „nowej humanistyki” znalazła się nośna interpretacyjnie, choć nieugruntowana terminologicznie kategoria uwagi, czyli w ujęciu Zofii Król relacja percypowanego przedmiotu oraz percypującego podmiotu świadomego ograniczeń percepcji, ale przekonanego o jej prawdziwości mimo logicznej niemożliwości opisu (Król 2013). Kategorię uwagi Król
odnalazła w pismach Henriego Bergsona oraz fenomenologów: Edmunda
Husserla, Martina Heideggera i Maurice Merlau-Ponty’ego. Do twórców „poezji uważnej” zaliczyła Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Mirona Białoszewskiego, wyznaczając trop interpretacyjny ich wierszy. Uzupełnić je
warto o napisane przez Wisławę Szymborską, np. Cebula, Milczenie roślin,
Widok z ziarnkiem piasku, a także Solaris (1961) Stanisława Lema. W ten
sposób literatura (ale też muzyka, sztuki wizualne i performatywne) zbliżają
się do filozofii, kontynuując fenomenologiczny opis widzialnego, lecz trudno
dostępnego świata i poszukiwanie epifanii.
Zainteresowanie światem jest w kształceniu polonistycznym obecne, a wiązanie klasycznych tekstów ze współczesnością stało się jedną ze strategii
kształcenia kulturowo-literackiego (Janus-Sitarz, red. 2011).
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POEZJA JAKO RATUNEK
Poezja to pierwotny sposób przypominania o sprawach ważnych, a literaturoznawstwo wchodzi w związki z wieloma dziedzinami, toteż „sfera współczesnej ekonomii, historii i polityki jest ściśle powiązana z szerokim obszarem wiedzy humanistycznej” (Dziadek 2015).
Filologiczna lektura okazała się więc skutecznym narzędziem docierania
do znaczeń metaforycznie wyrażanych przez francuskiego socjologa i filozofa kultury Jeana Baudrillarda, który najistotniejsze tezy na temat zjawisk
współczesności oraz możliwość „transcendentnej relacji” z umarłymi w ramach „wymiany symbolicznej” odnalazł w wierszach i opowiadaniach (Kłosiński 2015, 60 i 131). Podobnie ocalały z Zagłady Paul Celan, dzięki sprawczej potencji języka poetyckiego, przywołał atopiczne nie-miejsca i utracone
znaczenia słów, wyzwalając kabalistyczne konotacje oraz reprezentacje odnoszące się do Shoah na gruncie teologii żydowskiej i chrześcijańskiej (Piszczatowski 2014).
Wiersze funkcjonują na każdym poziomie polonistycznej edukacji. Dzieciom
nieumiejącym czytać uprzystępniane są przez działania analityczne kierowane na układ graficzny tekstu, znaczeniotwórcze funkcje klauzuli i rytmu,
prozodię, eufonię, powtórzenia, przekształcenia semantyczne, wartości emotywno-kreacyjne języka lub znaczący charakter przestrzeni utworu (Baluch
1984, 121–122). W starszych klasach działania interpretacyjne uzupełniane
są tekstotwórczymi (Nowak 2014, Janus-Sitarz 2012). Poezja pojawia się też
na egzaminie maturalnym i centralnych eliminacjach OLiJP. Świadczy to o jej
wysokiej randze w polonistycznym kształceniu.

POETYKA DOŚWIADCZENIA
Wywodząca się z fenomenologicznej tradycji kategoria doświadczenia
wróciła niedawno do językoznawstwa (Lakoff, Johnson 1980), historii (Ankersmit 1983), socjologii (Giddens 1984), estetyki (Shusterman 1992), filozo-
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fii (Agamben 1993), psychologii (Bruner 1996). Poetyka doświadczenia zakłada postrzeganie literatury, jej teorii i metod badania w powiązaniu z kulturowymi i cywilizacyjnymi zjawiskami, wiedzą pre- i pozakognitywną,
emocjami i zmysłowymi nawykami (Nycz 2012, 140). Literaturoznawczy
zwrot ku doświadczeniu to odwrót od strukturalizmu z jego scjentystycznymi ambicjami (Burzyńska 2013, 489). W obliczu kryzysu zdolności doświadczania (Mościcki 2012, 83) spowodowanego automatyzacją odbioru, literatura proponuje sposób rozumienia świata niemieszczący się w żadnej dyscyplinie (Bercovitch 1998).
Te konstatacje nie są w szkole nowe. Uczniowskie czytanie dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb przedstawił Jan Polakowski (1980). Poetyka
doświadczenia i jego artykulacja oraz pragmatyzm polegający nie na odczytywaniu, lecz na nadawaniu sensów (Shusterman 1992, 129) aktualizują się
podczas spontanicznego rozumienia i rygorystycznego interpretowania nowego tekstu od lat 70. XX w., gdy interpretacja porównawcza wierszy stała się
elementem centralnych eliminacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
W latach 90. analiza i interpretacja współczesnego utworu poetyckiego pojawiła się na pisemnym egzaminie maturalnym jako dodatkowy temat, a od
2005 r. na jego rozszerzonym poziomie. Olimpijczycy i abiturienci korzystają
z tych możliwości, prezentując oryginalne odczytania tekstów i artykulacje
własnych doświadczeń w formie precyzyjnych analiz (kreacji podmiotu lirycznego, jego doświadczania świata, czasu i przestrzeni w utworze, ukształtowania wypowiedzi i jej kontekstów) oraz własnych interpretacji.

NOWA HUMANISTYKA
A SZKOLNA POLONISTYKA

„Nowa humanistyka” prezentuje obszary, które polonistyczna dydaktyka
dawno uwzględnia, stając się awangardą nowych trendów jako przestrzeń
ekspresji najmłodszego pokolenia oraz wskutek dostosowania kształcenia do
etapów rozwojowych dzieci i młodzieży. Miejsca wspólne ujęto w tabeli 1.
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Tabela 1. Obszary „nowej humanistyki” a polonistyczna dydaktyka
Nowa humanistyka

Polonistyczna dydaktyka

Interdyscyplinarność

Integracja międzyprzedmiotowa, wewnątrzprzedmiotowa

Intertekstualność

Uwzględnianie kontekstów macierzystych i czytelniczych

Zwrot afektywny

Stosowanie strategii E, metody impresyjno-eksponującej

Zwrot performatywny

Inscenizowanie, recytowanie, drama

Posthumanistyka

Personifikowanie przedmiotów, roślin i zwierząt

Teoria aktora-sieci

Animizacje przedmiotów, analiza ich roli w utworach

Zwrot ikoniczny

Wiązanie tekstów z ilustracjami, analiza obrazowania

Wirtualność

Używanie gier, portali społecznościowych, filmów

Studia nad pamięcią

Analiza dokumentów i kontekstów, wycieczki przedmiotowe

Realizm traumatyczny

Np. M. Białoszewski: Pamiętnik z powstania warszawskiego, W. Szymborska: Terrorysta, on patrzy

Poezja uważna

Interpretacje wierszy M. Białoszewskiego, Z. Herberta, C. Miłosza, W. Szymborskiej

Poetyka doświadczenia

Analiza porównawcza wierszy, ich interpretowanie na maturze

SZANSE
Literatura i język przeobrażają się pod wpływem zmian kulturowych, filmu, gier i nowych technologii, nie odwrotnie. Polonistyczna edukacja może
zatem pożytkować potencjał znany uczniom z doświadczenia, a nauczycielom uzmysłowić perspektywy zabaw poezjowaniem, rozważań np. o przedmiotach i zwierzątkach, gier językowych i komputerowych. Humanistyka
jako uniwersytecka dyscyplina prezentuje bowiem kulturowe zjawiska całościowo, w postaci ogólnych pojęć, często na przykładach szkolnych lektur
i najnowszych tekstów.
Samodzielne poruszanie się wśród tych zjawisk mogłoby pozwolić uczniom na odbudowanie „podstawowych składników tożsamości cywilizacji
łacińskiej i samowiedzy społecznej” (Kiereś 1998, 110). „Nowa humanistyka”
wskazuje je nie pierwszy raz – w 1974 r. Maria Janion odniosła ją do semiologii, humanistyki rozumiejącej i hermeneutyki humanistycznej. Znajomość
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kierunków zmian kultury pomaga w rozumieniu jej perspektyw rozwojowych, pogłębia kontakt z literaturą i rozumienie społecznych funkcji języka.
Zaspokaja potrzebę humanistycznej interpretacji ludzkich dokonań w dobie
degradacji sztuki do rozrywki. Rozwija wyobraźnię i wrażliwość niezbędne
w czasach gwałtownego rozwoju technologii, a tym samym kształci odpowiedzialność za naturę.

TRUDNOŚCI I NIEUNIKNIONE ZAGROŻENIA
Ewa Nowak trafnie zauważyła, że cele nauczania języka polskiego są wyznaczone państwową polityką oświatową (Nowak 2004, 16). Humanistyka
też ulega kryteriom „pozapoznawczych opcji światopoglądowych” (Kiereś
1998, 108). W 1974 r. Maria Janion, przedstawiając Wizje nowej humanistyki,
uznała, że „jedynie marksizm daje szansę humanistyki twórczej” (Janion
1974, 105). Niektóre ustalenia „nowej humanistyki” ujawniają więc jej tymczasowe uwarunkowania i szybko się dezaktualizują, degradując ją zgodnie
z diagnozą Janion do statusu doraźnej „terapii”. W serii Nowa humanistyka
deficytami wydają się: słaba obecność problematyki postzależnościowej
(Skórczewski 2013) i humanistyki cyfrowej (Bomba, red. 2016).
Dydaktyka odwołująca się do „nowej humanistyki” wymaga reformowania
programów studiów, skoro od polonisty wymaga się orientacji w nowych
teoriach i zjawiskach kultury, znajomości technologii komunikacyjnych
i współpracy z nauczycielami innych przedmiotów, a od władz oświatowych
adekwatnych programów kształcenia, pomocy dydaktycznych i odpowiedniego egzaminowania. Niedostatek tych działań oddala kształcenie od społecznych potrzeb, skutkuje biernością uczniów, odtwórczością nauczycieli,
schematyzmem pomocy dydaktycznych, łamaniem praw autorskich, nieadekwatnymi odczytaniami i poddaniem literatury czynnikom zewnętrznym.
Zagrożenie to jest poważne w kontekście podważenia bezinteresowności i przydatności humanistyki, poddawania procesu twórczego komercji oraz rozmywania granic literatury wskutek wiązania jej z nowymi technologiami i multimedialnością.
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WNIOSKI I PROPOZYCJE
Propozycje „nowej humanistyki” aktualizują humanistyczną wiedzę, ale jej
teorie w szkole innowacyjne nie są. Polska szkoła, mimo nacisków, zachowała
bowiem to, co sprawdzone. Inwazja zachodnich sposobów nauczania w latach 90. nie spowodowała zapomnienia dorobku polskich metodyków, przeszłość dała się pogodzić z „nowymi odkryciami” (Bortnowski 2004, 70).
Narastająca liczba różnomedialnych tekstów, szkół, teorii utrudnia jednak
ich scalanie. Wyjściem jest uporządkowanie metod i strategii dydaktycznych
oraz treści kontekstualnego nauczania w postaci monowalentnych i poliwalentnych multimedialnych modułów tematycznych, obejmujących sposoby
pracy i ogólnodostępne materiały dydaktyczne, którymi mogą być fragmenty
publikacji z zakresu „nowej humanistyki”.
Uczniowie są zainteresowani tym, co nowe. Ich praktyki uczestnictwa i komunikowania wyznaczają trendy. Dlatego dydaktyka polonistyczna może być
awangardą zmian w kulturze, gdy potrafi krytycznie czerpać inspiracje z osiągnięć nauki. W przeciwnym wypadku przymus szkolny i kryzys czytelnictwa
pogłębiają jej kryzys.
Problemy stawiane przez „nową humanistykę” wracają w późnonowoczesnym świecie jako postawione w przeszłości. Nowe konceptualizacje wiązane
są z odwieczną problematyką. Dlatego w szkole wcale nie są nowe, a rozumnie inspirowana nimi polonistyczna dydaktyka nie stanie się „popularyzatorką preferowanych w danym okresie kierunków badań literaturoznawczych”
(Polakowski 1980, 12). Może bowiem kontynuować oraz rozwijać dawno
postawione problemy i efektywne metody nauczania.
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Anna Ślósarz
DIDACTICS OF ‘NEW HUMANITIES’: CHANCES AND UNAVOIDABLE THREATS
New humanities holistically present texts, practices, disciplines, discourses and phenomena. They are based on the intersemiotic and intermedia approach, referring to
relations between science and art, as well as affective, performative and iconic turns.
Polish Studies didactics refers to the idea of integration, different contexts, non-verbal analysis of poetry, performance studies as well as impressive and demonstrating teaching methods. Bioethics serves as a basis for animal and plant animising
in children’s literature, while virtuality is an important element of young people’s
participation in culture. Studies on memory can influence classical literature reception and an empirical turn can inspire comparative interpretations. However, competent teachers are necessary to maintain the specificity of literature.
Keywords: posthumanities, virtuality, performances, interdisciplinarity, integration
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P

oetyka teoretyczna czy też strukturalistyczna, święcąca swoje największe triumfy w czasach heroicznych literaturoznawstwa ścigającego
literackość jako swój obiekt pożądania, dziś jest tylko jedną z wielu
teorii obcowania z tekstem, choć trzeba przyznać, należy ciągle do trivium
stanowiącego wyposażenie badacza literatury. Ale królowa śniąca niegdyś
sen o władzy absolutnej pogodziła się ze stanem bezkrólewia, stanem, który
dawni jej adoratorzy, gwoli pocieszenia, chętnie określają mianem bezhołowia. Czy niepowodowani frustracją bardziej aniżeli urokami jej dawnego
autorytetu? Zacznę od tego, że wszelka teoria jest wyrazem bezradności: jest
bowiem sposobem radzenia sobie z nadmiarem znaczącego. Dziś teoria, która zajmuje się tekstem literackim jako tekstem kultury, teoria, na której gruncie instaluje się chętnie nowa humanistyka, wyciąga konsekwencje z tego
stanu rzeczy, co znaczy, że w oczach swoich krytyków staje się theorreią, usi-

* W swoim tekście wykorzystuję wątki mojego wystąpienia w panelu Między dyscyplinowym profesjonalizmem a nową humanistyką: casus współczesnej teorii na VI Światowym
Kongresie Polonistów (Katowice, czerwiec 2016). Jego pierwsza część ukazała się w „Poznańskich Studiach Polonistycznych” (zob. Zaleski 2017), natomiast druga w książce Projekt na
daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi (zob. Zaleski 2016).
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łuje bowiem – ich zdaniem – być teorią wszystkiego1. Ten zarzut wydaje się
akurat wyjątkowo nietrafny. Dzisiaj Teoria porzuca uzurpatorskie roszczenia
do bycia metajęzykiem i do bycia teorią w klasycznym rozumieniu. Nie tylko
roszczenia do bycia metajęzykiem wobec interpretacji, ale także metajęzykiem wobec partykularnych dyscyplin, które afiliuje na swoim gruncie jako
operacyjnie pomocne. Sama bowiem raczej określa się jako obszar poszukiwań, aniżeli jako rezerwuar wiedzy, z którego wybieramy gotowe języki opisu, by je zastosować w praktyce. Więcej: utrzymuje, że jest tylko inną nazwą
dla praktyki: jeśli teoria, zgodnie ze swoją etymologią, jest „widzeniem” czy
też „oglądem”2, to trudno abstrahować od tego, że zawsze widzimy coś z ja1

Posługuję się tu rozumieniem teorii zaproponowanym przez Terry’ego Eagletona i Jonathana Cullera, skądinąd bardzo bliskim kulturowej teorii literatury. Mianem teorii, zdaniem
Cullera, oznaczamy te dyskursy, które „dokonują reorientacji w innych dziedzinach aniżeli
te, do których z pozoru należą” (Culler 1998, 11). Można o nich powiedzieć, że w sposób
typowy dla post-teoretycznych badań kulturowych tworzą „różnorodne enklawy wiedzy
układajace się w niejasną konstelację” (Nycz 2012, 30), czynią praktyki poszczegolnych dyscyplin
i indywidualną perspektywę badawczą częścią szerszej całosci, także tej politycznej i ekonomicznej. Nie respektują „specyfiki” przedmiotu badań i wyjątkowości/autonomii/specyfiki
perspektywy badawczej. Jest to więc myślenie, które wdziera się na tereny z pozoru zgoła
jemu nieprzynależne, obarczone więc grzechem synkretyzmu, rozpasanej interdyscyplinarności i spekulatywności. Jak powiada Culler, jest to stanowisko najzupełniej uprawnione
i zrozumiałe, jako że zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Ale też Culler zwraca uwagę, że teoria
jest właśnie myśleniem, które ma to do siebie, a nawet na tym polega, że podaje zdrowy rozsądek w wątpliwość. Coś podobnego powtarza Derrida (zarazem formułując to bardziej
radykalnie) w wygłoszonym w Uniwersytecie Stanforda w roku 2000 wykładzie The Future of
the Profession; or The University Without Condition, apologii humanistyki jako „samoprezentacji bezwarunkowości”, to znaczy humanistyki z jej „prawem do mówienia wszystkiego”
(Trifonas, Peters 2005).
2
Etymologia słowa teoria odsyła do „widzenia na wskroś” (Bal 2012, 214). Ponadto coś
widzimy zawsze już jako „coś”. Jak powiada poeta: „coś nie może obyć się bez czegoś” (Scutenaire 2016, 118). Mieke Bal zwraca ponadto uwagę na to, że i refleksja nad relacjami między przedmiotem oglądu a aparatem naszej wiedzy dokonuje się za pośrednictwem pamięci,
a pamięć ta ma charakter kulturowy. To kultura decyduje o tym, co godne pamiętania. Teoretyczne mise-en-scene jest reżyserowane przez pamięć. Podobnie pisze o tym Ryszard Nycz,
który podkreśla, że we wszelkich ujęciach teoretycznych mamy do czynienia z dyskursami
wiedzy zawsze praktykowanej: nie tyle dokonują opisów przedmiotów, ile je konstytuują
(por. Nycz 2012).
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kiejś perspektywy (nie ma żadnego nadrzędnego „zewnątrz”), zawsze więc
dokonujemy jakiegoś jej wyboru, czyli jakoś praktykujemy teoretyzowanie.
Ogląd, ostre widzenie, zamienia się dziś raczej w „zaświadczanie” (też skądinąd mieszczące się we wspomnianej etymologii). Takie rozumienie pozostaje
dziś bliskie przekonaniu, że teoria jest raczej czymś, co posiada charakter
lokalny i dający się zastosować do ograniczonego pola zjawisk, aniżeli charakter uniwersalny (por. Baugh 2005, 276).
Purystów straszy dziś przedrostek „post-”, ale warto im przypomnieć,
że stare marzenie o stworzeniu teorii „wszystkiego” ugruntowane zostało
w paradygmacie nauk ścisłych, jak również i to, że dzisiejsza post-Teoria,
która dla nich jest tylko rozpasaną brikolerką, w dobie ułomnej specjalizacji wiedzy (szczególnie ułomnej na gruncie wiedzy humanistycznej)
rehabilituje szacowne przekonanie o dobrodziejstwach encyklopedycznego wykształcenia: „»Ein philologe kann alles brauchen (filologowi przyda
się wszystko)« – było ulubionym powiedzeniem mego profesora” –
wspomina w jednym z petersburskich wykładów wyborny znawca antyku
i komparatysta, Tadeusz Zieliński (Zieliński 1970, 58). Dziś, kiedy badacze literatury pogodzili się z tym, że literackość nie jest ani prymarną, ani
jedyną kategorią definiującą przedmiot ich zainteresowań i w polu ich
uwagi musi znaleźć się całe uniwersum dyskursu kultury, encyklopedyczność, latami znajdująca się na inkryminowanym i uznawana za anachroniczną – w nowej sytuacji badań nie tyle inter-, co transdyscyplinarnych –
zyskuje nową konotację. Staje się wymogiem budowania użytecznego
kontekstu, tworzenia konstelacji heterogenicznych porządków znaczeń,
które są potencjalnie w tekście obecne, konstelacji nierzadko nieoczywistych i niespodziewanych. Ten sposób postępowania z tekstem literackim
wiele zawdzięcza sposobowi budowania kontekstu wyjaśniającego zaproponowanego przez Waltera Benjamina, ale przecież podobne podejście
zostało zaaprobowane w koncepcji Dominique Maingueaneau, lingwisty
silnie osadzonego w tradycji strukturalistycznej. Benjamin nie sytuuje
przedmiotu badanego w czyniącym go swoim zakładnikiem porządku
systemowym, ale „buduje obraz dialektycznej relacji między filozofią (odpowiednio: Teorią – M.Z.) a humanistycznymi naukami szczegółowymi”,
porządek, w którym
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filozofię uprawia się w medium badania historycznego. (…) Metodologia ta opiera się na triadzie kategorii obejmującej zjawiska, pojęcia i idee. Zadanie jest dwoiste: idzie w nim o „ocalenie zjawisk” i „prezentację idei”. Jest to jednak rzeczywiście jedno zadanie, ponieważ oba akty dokonują się równocześnie. Zadanie to
realizuje się dzięki pojęciom. Posługując się pojęciami, filozof powinien mianowicie dokonać analizy, fragmentacji i przegrupowania materiału zjawiskowego,
celem tego działania nie jest wszakże podciągnięcie zjawisk pod ogólne pojęcia,
lecz ułożenie elementów rozbitych zjawisk w rozmaite „konstelacje”. Idea to kształt
wyłaniający się z takiego układu. Zgodnie z formułą Benjamina idee mają się do
elementów zjawisk tak jak konstelacje do poszczególnych gwiazd. Budowa konstelacji pozwala zatem zaprezentować idee, lecz także dokonać myślowego ocalenia
zjawisk, pozwala wydobyć je w ich prawdzie ze strumienia wydarzeń, chroniąc
zarazem przed wtłoczeniem w konceptualne szufladki (Lipszyc 2012, VII).

Z kolei Maingueneau zwraca uwagę na performatywną siłę nie tylko tekstu,
ale i kontekstu, wszelako – co należy dodać – kontekstu uobecnionego w tekście.
Jak o tym pisali zajmujący się performatywnością aktu literackiego, literatura
jest tym, co wydarza się i co dzieje się w tekście: nie odnosi się do żadnego
uprzedniego stanu rzeczy. Wypowiedź literacka jest wypowiedzią, której
przedmiotem jest akt, dzięki któremu dochodzi ona do skutku, stając się jakąś rzeczywistością. Dodajmy, rzeczywistością nową i konkurencyjną wobec
już istniejącej, a jej fikcyjny charakter wcale nie uszczupla jej znaczenia, skoro jest czymś, co potęguje nasze doznanie rzeczywistości. Francuski badacz
czyni literaturę częścią dyskursu kultury, a więc częścią wielkiej rozmowy,
w której tematem są kwestie pozostające w związku z historią, religią, polityką, prawem czy obyczajowością społeczeństwa, przy czym – co podkreśla
autorka instruktywnego wstępu do polskiego tłumaczenia jego książki –
„ukazuje wzajemne przenikanie i faktyczną nierozdzielność okoliczności
aktu wypowiadania »odciśniętych« w tym, co wypowiedziane i kontekstu
działającego w tekście, nie zaś pozostającego w jego otoczeniu” (Konicka
2015, 14). Najistotniejszym elementem tekstu literackiego, zdaniem Maingueneau, pozostaje fundamentalna paratopiczność zarówno biografii jego autora, jak i samego tekstu dzieła, czyli problematyczność umiejscowienia, stale
negocjowanego, rekonstruowanego i sprowadzającego się do niemożności
pełnej przynależności do czegokolwiek. Autor w tekście, a i sam tekst, „in-
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scenizują” swoje umiejscowienie, aranżują wypowiedź implikującą jakieś „ja”,
i „ty”, jakieś „tu” i „teraz”, demonstrują swoją „scenografię”, która „czyni tekst
możliwym”, ale wypowiedź literacka ma to do siebie, że zrywa więź z bezpośrednimi okolicznościami swego powstania, pozostając zarazem warunkiem
i efektem literackiego dyskursu. Inscenizacja jest więc siłą sprawczą i sposobem istnienia dzieła, czymś rozstrzygającym o jego autonomii i wyjątkowości, a zarazem sytuuje dzieło w odmętach społecznego i historycznego. Tekst
w odbiorze czytelnika – czy to profesjonalisty, czy to czytelnika „naiwnego”,
nieustannie dryfuje w dyskursywnych światach i archiwach kultury.
Stanowisko, jakie zajmuje Maingueneau, poświadcza prawdziwość rozpoznania, zgodnie z którym nawet poetyka strukturalistyczna, a więc poetyka
w najdoskonalszy (bo najczystszy) sposób respektująca autonomię przedmiotu badań i metody badawczej, poetyka zalecająca się ścisłością swoich ustaleń, nigdy – nawet w swoich najświetniejszych realizacjach – nie respektowała dogmatycznie swoich założeń. Piotr Sobolczyk przyświadcza powszechnemu w naszej dyscyplinie przekonaniu, iż interpretacja Ballady od rymu
zaproponowana przez Janusza Sławińskiego stała się „niedoścignionym wzorem strukturalistycznego postępowania z tekstem literackim, błyskotliwym
pokazem sprawności tego języka” (Sobolczyk 2011, 245). Zarazem jednak
dowodnie pokazuje, jak prawodawca polskiej poetyki strukturalistycznej
w swoich „mikrodyskursach teoretycznych” i poczynaniach interpretacyjnych robi koncesje na rzecz badań genologicznych idiograficznie osadzonych
w diachronii historycznoliterackiej, na rzecz sztuki interpretacji i hermeneutyki, nie pozostaje obojętny wobec dialogiczności Bachtina antycypującej
koncepcję heterologiczności i intertekstualności dyskursu literackiego, sięga
po ujęcie socjokrytyczne, a nawet psychokrytyczne (kategoria „doświadczenia”),
słowem, „ironizuje teoretyczny hardcore” (Sobolczyk 2011, 259) i wskazuje
na konieczność ujęć komplementarnych w stosunku do metodologicznie
rygorystycznych, dzięki czemu można go nazwać (za Włodzimierzem Boleckim) – „Pierwszym Polskim Poststrukturalistą” (Sobolczyk 2011, 259). Czyż
trzeba dodawać, że odwołujące się do queer theory analizy utworów Białoszewskiego Piotra Sobolczyka czy Joanny Niżyńskiej pozwalają na wydobycie
nowych, do tej pory pomijanych bądź niezauważonych sensów tekstów autora Ballady od rymu?
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Warto również zwrócić uwagę na inny aspekt, w którym samolegitymizująca się i wszystkożerna rzekomo Teoria ma wielką przewagę nad wąskimi
ujęciami, które kultywują troskę o rygor metodologiczny i na tej podstawie
pretendują do naukowości. W odróżnieniu od wąskich ujęć, które po okresie
swojej świetności tracą operacyjną żywotność i stają się tylko „historycznymi”, heterogeniczna Teoria posiada proteuszową zdolność odnawiania się. Po
lekcji dekonstrukcji dzisiejsza post-teoria zakłada konieczność oporu wobec
samej siebie3, nieustannie się kwestionuje, ba, niejako unieważnia, wykluczając możliwość znalezienia odpowiedzi ostatecznych, co pochopnie określa się
mianem „śmierci teorii”, albo jej życiem po życiu na podobieństwo zombie4.
My zostańmy tutaj przy bardziej przyjaznej kwalifikacji: przy jej zdolności
samokwestionowania się jako dyspozycji zapewniającej żywotność.
I wreszcie ostatni – może nieco przewrotny, ale jak sądzę, nie od rzeczy
– argument na rzecz Teorii opuszczającej rewiry poetyki: nigdy nie kwestionowała ona użyteczności poetologii, która przecież także była oskarżana o zamykanie się w kościele wyniosłego hermetyzmu i o bezużyteczność dla zwykłych czytelników a zarazem miłośników literatury. Dziś,
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, oskarżana jest o to Teoria (por. Jay
2014). Ale można by rzec, że „ciemność” Teorii stanowi jedynie translację
„ciemności” tekstu literackiego i jest zabiegiem retorycznym służącym nie
tyle rozbrajaniu, co kultywowaniu jego niewyczerpywalnego sensu, a mówiąc językiem przywołanego tu już Dominique’a Maingueneau, sytuowaniem się w polu nieświadomego jako „dyskursu konstytuującego” dzieło,
dyskontowaniem jego „fundamentalnej paratopiczności”. Tekst ma to do
siebie, że jest strażnikiem swojej paratopiczności i każdy wielki twórca o nią
zabiega. Stephen Greenblatt tak pisze o taktyce stosowanej przez Szekspira
w tym względzie:
3

W projekcie Paula de Mana z jego książki Resistance to Theory lektura oznacza ten rodzaj postępowania z tekstem, w którym ujawnia się to, co pozostaje w sprzeczności z założonym przez literaturoznawczą teorię procederem lektury, bądź co mu się opiera. Ten wymóg
pozostaje dziś na gruncie badań kulturowych wpisany w myślenie teoretyczne jako takie (de
Man 1986).
4
Te ujęcia prezentuje i polemizuje z nimi John Mowitt w artykule Offering Theory (Mowitt 2006).
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Okazało się, że autor jest w stanie niepomiernie pogłębić efekt sztuki i wywołać
w widzach osobliwie intensywną reakcję, jeśli usunie kluczowy element wyjaśniający, tym samym zaciemniając motywację, rationale, regułę etyczną tłumacząca
rozwój akcji. Nie chodziło tu o zwyklą fabularną zagadkę – tę można było i należało rozwiązać – ale o coś, co nazwiemy zasadą planowej nieprzejrzystości, której
realizacja, jak odkrył Szekspir, wyzwalała ogromną energię, uprzednio tłumioną
przez znajome, uspokajające wyjaśnienia. (…) Wiedźmy – niesamowite, nieokreślone, niechwytne, niezrozumiałe – stanowią uosobienie zasady nieprzejrzystości,
którą Szekspir zastosował w swoich wielkich tragediach. Teatr szekspirowski to
przestrzeń niejednoznacznosci, gdzie nie liczą się konwencjonalne wyjaśnienia,
jeden człowiek może wejść w umysł drugiego, a to, co cielesne spotyka się z tym,
co fantastyczne (Greenblatt 2007, 312, 342).

Na ten sam mechanizm zwraca uwagę rodząca się dziś afektywna teoria literatury. I piszący, i ich czytelnicy za sprawą afektów właśnie sytuują się w tym,
co niestałe, zmienne, niekonsekwetne, enigmatyczne i w przemieszczeniu, co
czyni ciało nie mniej ważną instancją aktu literackiego niż intelekt, co zaciekawia, ale i nudzi, wprawia w podziw, ale i wpędza w konfuzję5.
Konkludując tę część mojego wywodu, powiem, że bywają lepsze i gorsze
interpretacje, ale enigmatyczna interpretacja niekiedy sytuuje się w porządku
metonimicznym wobec enigmy tekstu. Retoryczne ignotum per ignotum,
obscurum per obscurum nie zawsze jest błędem myślowym, czasami służy
uszanowaniu i proliferacji tajemnicy tekstu, sekretnego języka dzieła.
* * *

W szkicu o nowej humanistyce Ryszard Nycz pisze o przygodzie, jaka stała
się udziałem pojęć stosowanych dziś w pracach reprezentujących kulturową
teorię literatury (por. Nycz 2015). Tracą one stabilny charakter i stanowią
pochodną konstytuowania przedmiotu badań – są częścią procesu poznania.
5

Dobrym tego przykładem są „zmącone” emocje (i kategorie estetyczne) analizowane
przez Sianne Ngai w jej książkach Our Aesthetic Categories i Ugly Fellings. Pisałem o tym
w tekście Estetyka zmąconych emocji, czyli estetyka zwykłości – o Dorocie Masłowskiej dwukrotnie (Zaleski 2015a).
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Chciałem zwrócić uwagę na jedną z takich kategorii: sytuującą się poza systemem opozycji pojęciowych i będącą efektem praktykowania teorii, a więc
na kategorię z rodzaju tych, których orędownikiem jest autor Humanistyki
wczoraj i dziś. Kategoria owa – jak sądzę – pozwala wyjść z impasu, w jakim
– zdaniem wielu – znalazła się dziś Teoria rezygnująca z kategorii intencjonalności znaczenia, ale również z impasu, w jakim znalazło się także myślenie radykalnych krytyków uniwersalizmu i zarazem radykalnych rzeczników
perspektywy podmiotowej; myślenie prowadzące, zdaniem krytyków dzisiejszej Teorii, do paraliżu komunikacyjnego, bo do nierozstrzygalności sądów6.
Z konfliktem interpretacji (jako konfliktem przekonań) możemy mieć do czynienia jedynie wówczas, gdy założymy istnienie wartości uniwersalnych, inaczej
znajdziemy się w obliczu nieuzgadnialności jako nieprzekładalności perspektyw,
powiada Walter Benn Michaels (Michaels 2011). Zatem nasze spory mają sens
jedynie, gdy zakładamy, że mamy dostęp do znaczeń uniwersalnych. Filozofia
afektów, jako że zakłada, iż afekt jest czymś nieintencjonalnym i materialnym,
odrzuca uniwersalizm (podobnie jak odrzucają go dzisiaj zwolennicy dekonstrukcji). Tym samym uniemożliwia spór czy debatę: nie możemy nie zgadzać
się co do tego, jak coś czujemy, albo co do tego, jaką perspektywę podmiotową
zajmujemy. Perspektywa afektywna legitymizuje więc nierozstrzygalność. Nie
jako efekt gry różnicujących się znaczeń niezależnych od intencji autora, ale jako
efekt różnic perspektyw podmiotowych czy tożsamościowych.
Teoria, którą pożytkuje nowa humanistyka, traktuje podmiot jako efekt
gry tożsamości i różnicy. Uchyla więc opozycję między podmiotem uniwersalnym – stabilnym i trwałym, a podmiotem istniejącym zawsze w wielości
i zmienności postaci (por. Leys 2009, 186)7. Nowa humanistyka próbuje nie

6

Ruth Leys, autorka książki From Guilt to Shame. Auschwitz and After (Leys 2009), odwołując się do książki Waltera Benna Michaelsa Kształt znaczącego, zwraca uwagę, że dziś dla –
jak ich nazywa – „post-historycznych” myślicieli alternatywą dla różnicy sądów jest różnica
podmiotowych perspektyw: legitymizowanie własnej opinii przez odwołanie się do jej subiektywności czyni różnicę zdań bezzasadną. Stanowisko Leys w tym sporze omawiałem
w tekście Historyczna teraźniejszość, czyli przestrzeń afektu (Zaleski 2015b).
7
Takie stanowisko zajmuje Deleuze: rezygnując z rozumianego po kantowsku uniwersalizmu i umieszczając się w tradycji spinozjańskiej, zdaje się uchylać charakteryzowaną tu aporię (por. Colebrook 2006, 14).
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tyle odrzucić tradycyjne pojęcie uniwersalizmu, co zaproponować jego rozumienie neutralizujące zarysowaną wcześniej aporię. Za taką próbę można
uznać rozumienie uniwersalności, wywodzone z Heglowskiej „konkretnej
uniwersalności”. Konkretna uniwersalność jest wynikiem zmiany perspektywy: to, co transcendentalne, staje się ontologiczne.
Slavoj Žižek, który promuje kategorię konkretnej uniwersalności, aby to
wyjaśnić, przywołuje dwa podstawowe paradygmaty filozoficznego myślenia:
transcendentalny i ontologiczny (por. Žižek 2014)8. Podejście transcendentalne jest teoretyczne i oznacza obecność uniwersalnej struktury, w jakiej
rzeczy nam się przedstawiają. Określa ona, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby coś jawiło nam się jako rzeczywiste. Dla filozofa „transcendentalne” to kategoria i zarazem rama określająca współrzędne rzeczywistości. Ale
dla przyrodnika-naturalisty albo dla astrofizyka istnieją jedynie czasowo-przestrzenne fenomeny określane przez prawa nauki: ważny jest zatem porządek ontologiczny (odnoszony do zjawisk bytu, w tym zjawisk materialnych jako dziedziny doświadczenia). Trzeba tu dopowiedzieć, że podejście
transcendentalne właściwe było racjonalnej metafizyce europejskiej: filozofia
przez stulecia miała w pogardzie wiedzę czerpaną z nagiego doświadczenia
ze względu na jego partykularność, subiektywność, niejasność, męczącą intensywność.
Wolimy wierzyć, że wiedza, którą się posiadło na temat rzeczywistości, wiedza,
która pozwala nam rzeczywistość znosić, jest bogatsza niż sama rzeczywistość.
(…) Zgodnie z tym podejściem rzeczywistość filozoficznie uchodziła za niepoznawalną, o ile nie odwoływano się do pojęć i kategorii wobec niej zewnętrznych
(takich jak idea, rozum, dusza świata, etc.), niezbędnych, by stała się rzeczywistość
dla nas zrozumiałą. To przekonanie stanowiło fundamentalny składnik zachodniej
filozofii. Oczywiście, trzeba tu zrobić wyjątek dla Lukrecjusza, Spinozy, Nietzschego, a i pod pewnym względami Leibniza, którzy reprezentowali podejście ontologiczne (Rosset 2005, 139).

W XX wieku – tu wracam do wywodu Žižka – rozejście się paradygmatów
zostało doprowadzone do ekstremum: podejście transcendentalne znalazło
8

Streszczam tu wywód słoweńskiego autora.
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swoje apogeum w myśleniu Heideggera, natomiast ontologiczne – we współczesnej nauce, w kosmologii, neurofizjologii, ewolucjonizmie. Odkrycie kategorii Bytu albo, jak u Heideggera – Bycia, czyli horyzontu znaczenia przesądzającego o tym, jak postrzegamy rzeczywistość, było pierwotnym Wydarzeniem, które wytyczyło tor naszego myślenia. Ale dla uczonego, np. dla
Stephena Hawkinga, takim pierwotnym wydarzeniem jest Wielki Wybuch,
z którego powstał cały nasz świat.
W podejściu ontologicznym, które za sprawą dekonstrukcji i na przekór
dominującej niegdyś tradycji filozoficznej doszło dziś do głosu, uniwersalność – za Heglem – należałoby nazwać konkretną uniwersalnością. To – jak
o tym pisze Žižek promujący tę kategorię – uniwersalność, która nie jest
czymś na podobieństwo „pustego kontenera” mającego pomieścić poszczególne rzeczy, ale uniwersalność, która rzeczy składowe współtworzy, i to
współtworzy przez taką ich dyslokację, zgodnie z którą współistnienie antagonistycznych treści, impasów i niespójności, wynikających z sąsiedztwa
owych rzeczy jest uprawnione. A zatem uniwersalność, sprowadzająca się do
takiego konstruowania samej uniwersalności, które zdaniem Hegla samo
skonfliktowanie czyni rozumnym (Žižek 2014).
W tym ujęciu konkretna uniwersalność okazuje się przeciwieństwem totalności rozumianej jako pełna tożsamość. Jest figurą przestrzeni skonfliktowanej, umożliwiającej zaistnienie tego, co partykularne i przypadkowe. Owa
uniwersalność destabilizuje tożsamość poszczególnego, bowiem poszczególne (jako wyobrażeniowa konstrukcja czegoś uznanego za samowystarczalną
i osobną całość), nie może zainicjować koniecznego ruchu, by wymknąć się
samemu sobie i przejść do kolejnego stadium. Zarazem owa uniwersalność
powstaje – jak o tym w książce Od tragedii do farsy Žižek powiada za Susan
Buck-Morrs, autorką książki Hegel i Haiti – z inicjatywy partykularnego. To
uniwersalność zmagająca się z niemożnością swego zaistnienia, a więc uniwersalność jedynie w swej potencjalności. Urzeczywistniająca się w owej
partykularności, ale znowu: nigdy na zawsze i jakby w drodze wyjątku. Žižek
daje przykłady takich zbiorowości, które są częścią społeczeństwa jako całości, ale do niego nie przynależą: motłochu w średniowiecznym mieście, imigrantów dzisiaj. A więc części, które są out of joint, nie do końca przynależne.
Gdzie indziej przywołuje rozumienie różnicy seksualnej, zgodnie z którym
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to, co żeńskie, jest nieprawą, zdefektowaną postacią męskiego. Uniwersalne
jest więc partykularną a nawet indywidualną reakcją na to, co traumatyzuje,
antagonizuje, co stanowi dziurę, lukę w porządku symbolicznym, co jest impasem, tym wszystkim, co uniemożliwia całości stanie się całością właśnie.
Jak pisze Sead Zimeri:
Zawsze znajdujemy się w przestrzeni uniwersalnej, ilekroć to, co uniwersalne,
dostarcza probierza, wedle którego oznacza swoje stawanie się. W tym sensie,
uniwersalne jest zawsze poszczególne: uniwersalne zapewnia przestrzeń potrzebną do tego, aby poszczególne mogło się wydzielić z doraźnej organicznej wspólnoty i uzyskać kulturową czy etniczną tożsamość. W uniwersalnym partycypujemy
jako jednostki, przechodząc do porządku nad tym, co w nas partykularne (więc
nie jako Grecy albo jako Żydzi) (Zimeri 2010).

Jak podkreśla Žižek w Less than Nothing:
zdolność czy też siła różnicowania nie przysługuje temu, co partykularne (na
podobieństwo differentia specifica), ale temu, co uniwersalne. Uniwersum to nie
neutralny kontener partykularnego, przestrzeń pokojowych rozstrzygnięć tego, co
skonfliktowane, ale właśnie przestrzeń nieusuwalnego skonfliktowania i sprzeczności, zaś wielość gatunkowych partykularności to tylko wielość prób zamazania/pogodzenia/przezwyciężenia antagonizmu (Žižek 2012, 553)9.

Dialektyczna relacja między tym, co uniwersalne, i tym, co partykularne,
polega na tym, że partykularne zawsze jest nadmiarem albo brakiem wobec
uniwersalnego, bowiem nigdy nie jest jego adekwatną reprezentacją. Każda
pełna zgodność między partykularnym i uniwersalnym jest fantazją (dokonuje się w porządku wyobrażeniowym), zarazem walką o hegemonię, próbą
wypełnienia „pustej” uniwersalności. To fantazja szaleńca, która nie przyjmuje do wiadomości istnienia owego braku/nadmiaru – streszcza Žižka Sead
Zimeri i dodaje, że można też pokusić się o taką interpretację Žižkowskiej
uniwersalności jako odpowiedzi na prowokacje ze strony traumatyzującego
9

Žižek daje przykład państwa jako uniwersalności godzącej obecność antagonizmów klasowych społeczeństwa.
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Realnego: nie mogą być w pełni usymbolizowane, ponieważ zawsze zostaje
jakaś resztka (Zimeri 2010). Sam Žižek powiada, że jest ona „najbardziej
radykalną manifestacją fantazji o pojednaniu uniwersalnego i partykularnego” (Žižek 2012, 264).
Zatem „prawdziwa uniwersalność i partykularność nie wykluczają się, lecz
prawda uniwersalna jest możliwa do osiągnięcia jedynie z pozycji cząstkowej
i subiektywnej” (Žižek 2006, 35). Uniwersalne, tak jak u Hegla, rodzi się więc
z partykularnego, z indywidualnego, jako „konkretnie uniwersalne”. Zgodnie
z takim myśleniem interpretacja zamierzona jako uniwersalna (czyli sytuująca się w porządku, w którym unieważnia się własna perspektywa egzegety)
w rzeczywistości jest właśnie partykularna i samowolna, co nie znaczy, że nie
ma dostępu do uniwersalnej prawdy tekstu. Więcej: wraz z czynną tutaj paradoksalną dialektyką właśnie zgoda na własną partykularność stanowi warunek
dostępu do tego, co uniwersalne, bowiem można ją dostrzec tylko z cząstkowego punktu widzenia, skądinąd przynależnego do tego, co zarazem uniwersalne i partykularne (Žižek 2012, 266). Każdą uniwersalność „nawiedza” i „bruka”,
powiada Žižek, to, co partykularne. Ale też każda partykularna perspektywa
jest nawiedzana i podważana przez implicytną jej uniwersalność, która jawi
się jako moment dialektyki uznawany w pewnej chwili za finalny. Moment
ten okazuje się jedynie kolejnym efektem pracy negatywności, gdzie całość
rodzajowa (genus proximum) jest skonfliktowaną jakością, efektem „krótkiego
spięcia” między nią i jednym z jej gatunków, w efekcie czego całość-rodzaj jawi
się jako jeden ze swoich gatunków, tylko przeciwstawiony pozostałym i wchodzący z nimi w relację naznaczoną jakąś negatywnością.
Uniwersalność powstaje „dla siebie” jedynie poprzez albo za sprawą udaremnionej
partykularności. Uniwersalność wpisuje się w partykularność jako niemożność
stania się w pełni sobą: jestem o tyle uniwersalnym podmiotem, o ile nie mogę się
zrealizować jako moja indywidualna tożsamość. To dlatego nowoczesna uniwersalna tożsamość jest „zdyslokowana”. Uniwersalność wpisuje się w moją partykularność jako jej pęknięcie, jako nieprzynależność (Žižek 2012, 268).

De facto więc wyraźna opozycja między tym, co uniwersalne, a tym, co
partykularne, zostaje zniesiona, a uniwersalność to – jak powiada Žižek za
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Laclau – pole bitwy, na którym partykularności walczą o autonomię. To wirtualna, potencjalna forma każdorazowo zapełniana jako zantagonizowana,
zhegemonizowana przez jakąś partykularność, która występuje jako jej zamienne wcielenie (Zimeri 2010). Czy taka właśnie uniwersalność nie przysługuje dzisiaj Teorii? Konkretna uniwersalność Teorii byłaby jakimś Teorii
wcieleniem i zarazem jej praktykowaniem, propozycją, w której jej mankamenty (jak choćby redukcjonizm) dochodzą do głosu i która realizuje się
przez próby wyjścia poza te ograniczenia. Nie chodzi tylko o mankamenty.
To uniwersalność naznaczona aporią: uniwersalność ma uzasadniać powszechną ważność sądu, a zarazem uznając prawdziwość owych sądów (jako
uniwersalnych), nie może poza nie wykroczyć. Uniwersalność (prawdziwość)
będąc założeniem poznania, jego przesłanką, warunkiem przedwstępnym,
sama staje się poznaniu niedostępna, jako że nie może stać się jego przedmiotem. „Prawda nie może poznać samej siebie. Musi być kłamstwem” –
notował Kafka.
Ujmując tę kwestię jeszcze inaczej, to uniwersalność zarażona idiomatycznością, i tak właśnie opisywał język literatury już William K. Wimsatt (1947,
262–280). Język jest systemem znaków, a więc odznacza się uniwersalnością,
ale retoryczność języka nie pozwala uznać go za zamknięty i szczelny system.
Jego wytworom właściwa jest więc zawsze konkretna uniwersalność. Instalowanie konkretnej uniwersalności (i instalowanie się w konkretnej uniwersalności) można opisać – i to właśnie de facto zrobił Michał Paweł Markowski
w swojej Polityce wrażliwości (2013), choć nie posłużył się pojęciem „konkretnej uniwersalności” jako uniwersalności w procesie defamiliaryzacji.
Defamiliaryzacja tego, co już znane, to zdaniem Markowskiego konieczny
moment hermeneutyczny w postępowaniu z tym, co stawia opór rozumieniu,
czyli w postępowaniu z tym, co nieznane (obce naszemu systemowi wiedzy,
wobec niego „inne”). Warunkiem defamiliaryzacji jest dekonstrukcja stabilnej
poznawczej pozycji podmiotu, czyli jego autoalienacja. Ale w tym zabiegu
również i uniwersalność (która nie istnieje całkowicie w oderwaniu od podmiotu, jako coś ontologicznie autonomicznego) wyobcowuje się z samej siebie.
Oznacza to, że moment hermeneutyczny (będący efektem dyskontowania nierozumienia – M.Z.) i moment epistemologiczny (będący efektem dyskontowania
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nieoperacyjności tego, co uniwersalne i czyniące rozumienie możliwym – M.Z.)
tworzą (w obrębie owej zarażonej/zdefektowanej uniwersalności – M.Z.) i w obrębie podmiotu nieusuwalne napięcie, dzięki któremu może on nie tylko rozumieć, ale – co równie istotne – nie rozumieć otaczającej go rzeczywistości (Markowski 2013, 233).

Tworzą owo napięcie również w obrębie zainfekowanej niekategorialnością, znieswojonej uniwersalności, dzięki czemu może ona rozpoznawać się
jako partykularna właśnie. Ten moment dialektyczny (albo – jak go Markowski nazywa za Marcią Schuback-Cavalcante – hermeneutyczny) jest więc
konieczny zarówno w procesie konstytuowania się podmiotu, jak i samej
uniwersalności. Inaczej jednak niż w tradycji pokartezjańskiej nie jest kwalifikowany jako defekt i jako „przeszkoda w osiągnięciu doskonałego poznania” (Markowski 2013, 233) oraz samoprzejrzystości podmiotu, ale jako
czynnik pomocny, jako katalizator poznania i rozpoznania. Nigdy przecież
ostatecznego, ponieważ zawsze będącego poznaniem zainfekowanym czymś,
co je zmąca, co je psuje i kwestionuje, czymś, co okazuje się wobec stosowanych kategorii i pojęć nietożsame albo obce.
I wreszcie, konkretna uniwersalność pozwala także na „akuszerskie pielęgnowanie nowego”, które Nycz przypisuje nowej humanistyce (Nycz 2015,
14). Skłania bowiem do myślenia, że „jedynym sposobem, by zrozumieć
prawdziwą nowość tego, co nowe, jest analiza świata przez soczewkę tego, co
było »wieczne« w tym, co stare” – powiada Žižek (2011, 11). Jeżeli jakiś tekst
uznawany za arcydzielny stale prowokuje nas do nowych interpretacji, to dzieje się tak dlatego, że właściwa jest mu konkretna uniwersalność: jest „wieczny”
nie w sensie repetycji literacko uniwersalnych rozwiązań/chwytów albo zawsze doniosłych znaczeń, ale w tym sensie, że jego figury i znaczenia pracują
jako istotne w każdej nowej (idiomatycznej) sytuacji historycznoliterackiej.
Pojęcie konkretnej uniwersalności pozwala także nowej humanistyce zadomowić się na terenie filozofii Wydarzenia (urastającej dziś do rangi nowej
uniwersalnej matrycy opisu „nowych” zjawisk):
główną cechą wydarzenia jest zaskakujące pojawienie się czegoś nowego, czegoś,
co podważa stabilny schemat. Zatem jedynym właściwym rozwiązaniem jest traktowanie zdarzenia na sposób zdarzeniowy: takie przechodzenie od jednego do
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drugiego pojęcia zdarzenia, które uwypukla towarzyszące pojęciom impasy, tak
aby nasza podróż była podróżą poprzez transformującą się uniwersalność, przypominającą to, co Hegel nazwał „konkretną uniwersalnością” (Žižek 2014, 7).

Konkretna uniwersalność Teorii każe domniemywać, że jak nie ma neutralnej, obiektywnej konstrukcji rzeczywistości społecznej, tak nie należy
oczekiwać od Teorii definicji literatury jako finalnie zdefiniowanego przedmiotu badań: nie znajdziemy jej ani w opisach proponowanych przez poszczególne dyscypliny, ani w próbie konstruowania inter- czy nawet transdyscylinarnego ujęcia, ale raczej w owym rozstępie czy w mnogości ujęć, w jakiej
przedmiot dziś jest lokowany. Samo łożysko myślenia teoretycznego wydaje
się mieć charakter niejednolity, mieszczący w sobie model przedmiotu i zarazem jego oboczności.
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Marek Zaleski
PARATOPIC AND SPECIFICALLY UNIVERSAL TEXT
The aim of the article is to analyse two types of texts: paratopic and specifically universal ones. Contemporary post-theory is considered a useful tool in text analyses.
Heterogenic post-theory is able to renew itself as it refers to the paratopic character
of a literary text. It is often equated with lack of clarity and hermeticism, however,
ignotum per ignotum, obscurum per retorics obscurum does not necessarily need to be
its defect because it can aim at respecting the mystery of a text and its secret language.
Keywords: poetics, paratopic texts, post-theory
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N

owoczesna teoria literatury jako usystematyzowana dziedzina wiedzy
akademickiej, posiadająca własną autonomię przedmiotową i metodologiczną oraz własny zespół pojęć i procedur analitycznych, należy już, jak się wydaje, do definitywnie zamkniętego rozdziału studiów literackich. Uznawana coraz częściej za kłopotliwą i anachroniczną spuściznę po
szczęśliwie przezwyciężonym scjentyzmie, uchodzi dziś za klasyczny przykład epistemologicznego dualizmu, polegającego na nakładaniu gotowych
kategorii pojęciowych na badany obiekt i podtrzymywaniu za pomocą skomplikowanego metajęzyka złudnego poczucia władzy nad wyodrębnionym
i sztucznie wyizolowanym przedmiotem badań. Kulturowo-antropologiczna
reorientacja studiów literackich przyczyniła się nie tylko do dewaluacji tak
pojmowanej teorii literatury oraz towarzyszących jej dyscyplinarnych standardów profesjonalizmu, prowadząc do faktycznego zastąpienia jej przez
zasadniczo nieusystematyzowaną i eklektyczną „teorię kultury”, ale doprowadziła także do marginalizacji samej literatury, która w obrębie tak sprofilowanych studiów sprowadzona została do roli jednej z wielu równoprawnych form symbolicznej ekspresji ludzkiego doświadczenia. Studia literackie,
stając się de facto częścią studiów kulturoznawczych, poddane procesowi
transdyscyplinarnej interferencji, wyrzekły się w praktyce własnej odrębności
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przedmiotowej i metodologicznej, co postawiło pod znakiem zapytania zarówno ich profesjonalny status, jak i sens ich dalszego instytucjonalnego
trwania. Okazuje się jednak, że owe pozornie anachroniczne, niefunkcjonalne kategorie i pojęcia teoretycznoliterackie, wypracowane głównie przez nurty formalno-strukturalistyczne, mimo iż nie roszczą już sobie pretensji do
roli pojęć integrujących metodologię badawczą w zróżnicowanym polu studiów humanistycznych1, pozostają stale obecnym, choć kłopotliwym, elementem języka „nowej humanistyki”, swoistym bezskutecznie ekskludowanym inkluzem studiów kulturowych, który swoją upartą obecnością wydaje
się zaświadczać o swej szczególnej i trudnej do zastąpienia roli. Postaram się
prowizorycznie zdiagnozować przyczyny tej upartej obecności oraz określić
rolę, jaką teoria literatury mogłaby odegrać w dalszym rozwoju kulturowo
zorientowanych studiów literackich, choć z konieczności ograniczę się właściwie do sformułowania kilku bardzo ogólnych tez i wskazania zasadniczych
wątków problemowych wymagających dalszego, szczegółowego rozwinięcia.
Punktem wyjścia dla tych kilku refleksji chciałbym uczynić stwierdzenie
Ryszarda Nycza, od którego zapożyczam także użyte w tytule tego tekstu
pojęcie „inkluzu”. W wygłoszonym na krakowskim Zjeździe Polonistów w 2004
roku referacie zatytułowanym O przedmiocie studiów literackich – dziś autor
Poetyki doświadczenia, rozważając warunki możliwości dalszego istnienia
literaturoznawstwa, stwierdzał: „badania nad narodową literaturą i wyrastającą z nich refleksją teoretyczno-metodologiczną są podstawą istnienia literaturoznawstwa jako dyscypliny humanistycznej” (Nycz 2012, 17). Podoba mi
się ta definicja przede wszystkim z uwagi na formułę wynikania rozszerzającą stopniowo obszar przedmiotowy studiów literackich, w których literaturoznawstwo, jak dyscyplina nadrzędna i zakresowo najszersza, opiera się na
badaniu korpusu tekstów tworzących poszczególne, partykularne literatury
narodowe – jako swej koniecznej i najbardziej pierwotnej podstawie – oraz
na „wyrastającej” z owych – filologiczno-historycznych, jak można się domy-

1

Ambicje tego rodzaju przyświecały wszak nie tylko badaniom strukturalistycznym, ale
towarzyszyły także faktycznej ekspansji strukturalistyczno-semiotycznej poetyki na teren
innych dyscyplin humanistycznych i wykorzystywaniu wypracowanych przez nią kategorii
do analizy i opisu tekstów nieliterackich.
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ślać – badań „refleksji teoretyczno-metodologicznej”. Ta ostatnia stanowi zatem
niezbędny i dopełniający element studiów literackich, jest jednak – a przynajmniej powinna być – pochodną historycznie zorientowanych studiów filologicznych, posiadającą możliwie uniwersalny charakter, lecz zarazem zrelatywizowaną do warunków lokalnych, a więc uwzględniającą, jako punkt wyjścia,
specyfikę swego pierwotnego przedmiotu, jakim jest literatura rodzima.
Dzieło literackie jako wyabstrahowany twór językowy, rozpatrywany wyłącznie w aspekcie strukturalnym, posiada rzecz jasna szereg właściwości
czysto formalnej natury, niezależnych od kulturowych i historycznych warunków jego powstania, ale kiedy to samo dzieło literackie rozpatrujemy w ujęciu diachronicznym, jako część „dziejów literatury narodowej”, musimy już
brać pod uwagę partykularny kontekst historyczno-kulturowy, który kształtuje zarówno lokalne definicje literatury (jej funkcji, specyfiki gatunkowej,
rangi społecznej etc.), jak i sposób rozumienia i operacjonalizowania niezbędnych do jej opisu kategorii teoretycznych. Jednym z błędów nowoczesnej
teorii literatury było właśnie, jak się wydaje, wynikające z jej uniwersalistycznych ambicji lekceważenie owych lokalnych (kulturowo-geopolitycznych)
różnic, które stanowią istotny i realny komponent nie tylko poetyki samych
tekstów literackich, ale także poetyki i gramatyki ich lektury (zarówno w aspekcie opisowo-analitycznym, jak i interpretacyjnym) i za sprawą których „uniwersalna problematyka” w swoim praktycznym wymiarze urzeczywistnia się
nieodmiennie „w konkretnej, lokalnej postaci, w splocie realnych, historycznych uwarunkowań” (Nycz 2012, 187). Koncepcji teoretycznych wschodnioeuropejskiego literaturoznawstwa drugiej i trzeciej dekady ubiegłego wieku
(rosyjskiego formalizmu, Bachtinowskiej filozofii kultury i języka czy praskiej
szkoły strukturalnej) nie sposób zrozumieć – podobnie jak polskiej, „IBL-owskiej” odmiany strukturalizmu z jej oryginalnym komunikacyjnym i socjologicznym „odchyleniem” – bez uwzględnienia specyficznego dla naszego
regionu Europy kontekstu historyczno-politycznego, co pokazał przekonująco m.in. Galin Tihanov w artykule Dlaczego nowoczesna teoria literatury narodziła się w Europie Środkowej i Wschodniej? (I dlaczego dziś jest martwa?)
(Tihanov 2007).
Z podobnym błędem uniwersalizmu mamy do czynienia także dzisiaj, gdy,
jak zauważa Włodzimierz Bolecki,
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adaptując do polskich prac literaturoznawczych koncepcje likwidujące tekstowy
przedmiot literaturoznawstwa, pomija się fakt, że także one są pochodnymi projektów społecznych i politycznych, które powstały w innych „przestrzeniach teorii”: to znaczy w innych warunkach politycznych, społecznych czy historycznych.
I że faktycznie są one nie teoriami uniwersalnego przedmiotu literaturoznawstwa
(…), lecz teoriami lokalnych warunków społecznych, w jakich uprawiane jest dziś
literaturoznawstwo (Bolecki 2005, 9).

Wspomniane przez Boleckiego unieważnienie tradycyjnego (tekstowego)
przedmiotu literaturoznawstwa jest być może najważniejszym i najbardziej
brzemiennym w skutki efektem zwrotu kulturowego w badaniach literackich,
jaki dokonał się w ostatnim trzydziestoleciu, doprowadzając do faktycznego
rozmycia pola przedmiotowego studiów literaturoznawczych oraz podważenia ich instytucjonalnych i ontologicznych podstaw – wskazanych w przywołanej wcześniej definicji Nycza. Przemiana ta polega, ujmując rzecz ściślej,
choć w największym skrócie, nie tyle na odrzuceniu „tekstowego przedmiotu
literatury”, ile na zakwestionowaniu specyfiki i istotowej odrębności tekstu
literackiego jako szczególnej, uprzywilejowanej poznawczo i estetycznie,
odmiany tekstu kultury, a tym samym zakwestionowaniu paradygmatu nowoczesnej teorii literatury, który swoją rację istnienia czerpał właśnie z dążenia do wyodrębnienia i możliwie ścisłego zdefiniowania swoistych, estetycznych i strukturalnych, właściwości utworów literackich – wyznaczników literackości – pozwalających (w założeniu) odróżnić je od wszelkich innych
tekstów językowych. Można widzieć w tym fakcie źródło zgubnego izolacjonizmu i nadmiernej specjalizacji albo konieczny warunek profesjonalizacji
badań literackich, nie ulega jednak wątpliwości, że właśnie wysiłki zmierzające do możliwie ścisłego wytyczenia dziedziny przedmiotowej studiów literackich i wypracowania swoistej dla nich metodologii badawczej rozstrzygały
w XX wieku o dyscyplinarnej tożsamości literaturoznawstwa. Stopniowe
otwieranie się na języki innych dyscyplin, mające służyć wzbogaceniu kontekstu, w jakim można by czytać, interpretować i komentować teksty literackie, doprowadziło nie tylko do wzbogacenia badawczego instrumentarium
literaturoznawczego (zarówno historyka, jak i teoretyka literatury), ale także
do gwałtownej ekspansji i poszerzania się pola przedmiotowego studiów
literackich, które najpierw zaczęło obejmować swoim zakresem teksty niefik-
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cjonalne, uznawane wcześniej za nie-literackie, by ostatecznie włączyć doń
także pozawerbalne teksty kultury.
Procesom tym towarzyszyła stopniowa utrata poznawczo i aksjologicznie
uprzywilejowanego miejsca przez „literacki model kultury”, traktowany jeszcze niedawno jako paradygmatyczna forma kultury symbolicznej, konsolidująca wspólnoty narodowe wokół pewnych podzielanych przez nie wartości
i wyobrażeń. Model ten mniej więcej od lat 60. ubiegłego wieku zaczął tracić
swoją hegemoniczną pozycję i zmuszony był rywalizować najpierw z kulturą
wizualną i audiowizualną, a następnie z kulturą informatyczną, czego rezultatem była gruntowna remediacja w polu pisma, polegająca nie tyle na zmianie „nośnika” czy też medium służącego przekazowi treści symbolicznych, ile
na zasadniczym przesunięciu akcentu z przedmiotu przekazu na sam proces
przekazu, który „wypracowując to, co zapośrednicza” (Nycz 2012, 188),
kształtuje i formuje swój przedmiot w akcie mediacji, prowadząc w efekcie
do zakwestionowania wiary w – choćby względną – autonomię zarówno samego działa sztuki, jak i języka jego opisu.
Konsekwencje przekształcania owego pola w praktyce badawczej kulturowo zorientowanych studiów literackich przybierają jednak, jak się wydaje,
dwie odmienne formy. Pierwsza z nich polega na badaniu tekstów literackich
(czy też uznawanych za literackie) bez odwoływania się do metod i narzędzi
swoistych dla literaturoznawstwa, przy użyciu innych, niespecyficznych dla
badań literackich teorii i dyskursów (pochodzących nie tylko z obszaru nauk
humanistycznych, ale także nauk przyrodniczych, ekonomicznych czy społecznych). Zanik systematyzującej, a zarazem krytycznej (i autokrytycznej)
funkcji, jaką w ramach studiów literaturoznawczych pełniła przez cały niemal wiek XX nowoczesna teoria literatury, wytworzył znaczącą próżnię, której nie były w stanie wypełnić liczne kulturowe mutacje tradycyjnej refleksji
teoretycznej oraz kolejne, następujące po sobie w coraz szybszym tempie
zwroty metodologiczne. Ich proliferacja miała świadczyć o krzepkości i otwartości dyscypliny, w istocie jednak prowadziła często (i prowadzi nadal) do dezorientacji, zażegnywanej często za pomocą równie gwałtownej, co krótkozakresowej nadaktywności konceptualnej i organizacyjno-wydawniczej, której
efektem stają się kolejne projekty grantowe i tomy ksiąg pokonferencyjnych
promujące idee i koncepcje, często prawdziwie oryginalne i innowacyjne,
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pozbawione jednak już u swego zarania szans na weryfikację – wymagającą
czasu i krytycznego namysłu – i wypierane pospiesznie przez kolejne, nie
mniej atrakcyjne i obiecujące teorie. Błyskawiczna eksploatacja i jeszcze
szybsza dezaktualizacja nowo odkrytych obszarów problemowych jest także,
a może przede wszystkim, skutkiem zaniku zinstytucjonalizowanej i opartej
na akumulacji wiedzy dziedziny przedmiotowej, która mogłaby tę innowacyjną (choćby tylko z nazwy) problematykę wkomponowywać w zastany
porządek dyscyplinarny, znajdując dla niej miejsce w nieustannie przekształcającym się, a jednak wewnętrznie zintegrowanym polu wiedzy.
Tymczasem pod pozornie ochronnym parasolem studiów kulturoznawczych dokonuje się nie tyle integracja pola badawczego, ile jego przyspieszona, choć często niejawna parcelacja. Rozpad istniejących dyscyplin nie powoduje zacierania dyscyplinarnych granic i „federacyjnego” inter- czy transdyscyplinarnego scalania sztucznie izolowanych dotąd pól badawczych, ale
przyczynia się raczej do ich dalszego rozdrobnienia i tworzenia się niezliczonych, osobnych archipelagów w ramach homogenizującej się – pod względem instytucjonalnym i programowym – struktury, w której rolę nadrzędnej
superstruktury zaczynają odgrywać tak czy inaczej profilowane studia kulturoznawcze. Ten proces wydaje się niebezpieczny już choćby dlatego, że –
pozbawiając dyscyplinarnego „obramowania” – prowadzi do praktycznie
nieograniczonego zróżnicowania przedmiotowego i problemowego podejmowanych badań, proliferacji języków i kręgów problemowych, które coraz
częściej nawet w obrębie jednej uniwersyteckiej katedry nie są w stanie skupić się w chociażby prowizoryczne węzły problemowe, dające podstawę do
podejmowania zespołowych badań, toczenia sporów i dyskusji wymagających wszak specjalistycznych kompetencji i wąskozakresowej wiedzy. Zespoły tego rodzaju tworzą się raczej ad hoc, w celu wykonania jakiegoś określonego zadania, związanego zwykle z realizacją projektu grantowego, i rozpadają się natychmiast po jego wykonaniu. Nie sprzyja to z całą pewnością
tworzeniu zintegrowanej wspólnoty akademickiej, zorganizowanej wokół
wspólnych celów, podzielających wspólne zainteresowania, dysponującej
zbliżonymi kompetencjami i możliwą do merytorycznego zweryfikowania
oraz potwierdzenia profesjonalną wiedzą. Właśnie ta nieweryfikowalność
jakości i efektów prowadzonych badań, wynikająca z niebywałego zróżnico-
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wania podejmowanej tematyki i postępującej idiomatyczności czy wręcz
idiosynkratyczności poszczególnych dyskursów badawczych, wydaje się
szczególnie niepokojącym i groźnym zjawiskiem, prowadzi bowiem do – być
może nieodwracalnej – deprofesjonalizacji badań akademickich, a co za tym
idzie, do dewaluacji rangi i poziomu studiów humanistycznych. I nie pomoże
tu niestety sprowadzanie pojęcia profesjonalizmu do najszlachetniejszych
nawet zobowiązań i imperatywów etyczno-politycznych, krytyczne myślenie
musi bowiem, poza wymiarem egzystencjalnym, uwzględniać jako swój niezbędny warunek poczucie zawodowej kompetencji, którego sprawdzianem jest
możliwość toczenia racjonalnego, merytorycznego sporu w oparciu o wspólnie posiadaną, falsyfikowalną wiedzę.
I tu przechodzę do drugiej formuły praktyki badawczej spotykanej w kulturowo zorientowanych studiach literackich, które wyzbywszy się swojego
tradycyjnego przedmiotu, jakim były teksty literackie, i kierując swoje zainteresowanie w stronę szeroko rozumianych tekstów kultury, nie wyrzekły się
jednak wbrew pozorom narzędzi i metod badawczych swoistych dla dwudziestowiecznego literaturoznawstwa, wywiedzionych z nowoczesnej teorii
literatury, przede wszystkim ze strukturalno-semiotycznej poetyki tekstu.
Wydaje się bowiem, że przy całym swoim zróżnicowaniu owe heterogeniczne
i różnogatunkowe „teksty kultury” łączy nie tyle ich – metaforycznie wszak
rozumiany – tekstowy charakter, ile „tekstowość” możliwa do uchwycenia na
poziomie języka i metody ich opisu, a więc swego rodzaju zinstytucjonalizowanej (w ramach danej dyscypliny wiedzy) praktyki dyskursywnej, posiadającej swój słownik (zasób pojęć) i gramatykę (uznane reguły posługiwania się
tymi pojęciami). Stwarza ona minimalne warunki niezbędne do intersubiektywnej weryfikowalności głoszonych sądów i opinii, które bez takiej możliwości przyjmują co najwyżej formę ideologicznych proklamacji lub swobodnej ekspresji prywatnych zapatrywań niepodlegających żadnym regułom
falsyfikacji poza pragmatycznym kryterium ich retorycznej i perswazyjnej
siły oddziaływania.
Widziana w takiej perspektywie kultura współczesna, choć podlegająca
głębokim procesom remediacji, pozostawałaby nadal literaturo- czy też litero-centryczna w tym sensie, że podstawowym i najbardziej naturalnym modelem analizy jej różnorodnych i różnogatunkowych przejawów okazywałaby
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się wciąż teoria tekstu, ta zaś za swój model paradygmatyczny przyjąć musi
model analizy tekstu literaturoznawczego, ukształtowany w ścisłym związku
z modelem językoznawczym. Z wyjątkiem pewnych skrajnych przypadków,
odwołujących się do prekognitywnych, przed- lub pozajęzykowych form
wyrazu doświadczenia, wymierzonych jawnie i niejako z założenia w hegemonię czysto konceptualnego, intelektualnego poznania, opartego na operowaniu abstrakcyjnymi pojęciami kosztem sfery afektywnej czy zmysłowej,
zdecydowana większość form symbolicznej ekspresji ma charakter tekstowy
w tym sensie, że do ich zrozumienia niezbędna jest pewna rudymentarna
wiedza z zakresu mechanizmów i reguł tworzenia i funkcjonowania tekstów
jako intencjonalnych, semiotycznie zorganizowanych tworów językowych.
Paradygmatycznym modelem analizy, owym niechcianym, ale niemożliwym
do usunięcia inkluzem kulturowo zorientowanych studiów literackich, pozostaje tu niezmiennie teoria dzieła literackiego (w jego odmianach: strukturalno-semiotycznej, narratologicznej, retorycznej bądź komunikacyjnej), po
prostu dlatego, że żadna inna dyscyplina poza teorią literatury nie wypracowała
alternatywnej, nawet w przybliżeniu tak spójnej, a zarazem złożonej i zawansowanej teorii tekstu2.
Równie niezbędna pozostaje także refleksja metateoretyczna, a więc namysł nad prawomocnością i poznawczą skutecznością podejmowanych interwencji analitycznych i interpretacyjnych. Dyskusje i spory metateoretyczne wbrew dość rozpowszechnionej opinii nie sprowadzają się jedynie do

2

Widać to doskonale na przykładzie dynamicznie rozwijających się w ostatnim czasie
studiów nad grami wideo (tzw. ludologii), których metodologiczne podstawy oraz zasobnik
pojęć operacyjnych służących opisowi i analizie badanych zjawisk tworzy w istocie – niezależnie od stosowanego przez badaczy informatycznego żargonu – przystosowana do nowego
przedmiotu klasyczna wiedza teoretycznoliteracka z zakresu poetyki tekstu, narratologii czy
teorii komunikacji literackiej, wzbogacona o elementy performatyki. Osobną kwestią pozostaje oczywiście stopień teoretycznej świadomości ludologów, poprawność w posługiwaniu
się przejętymi z teorii literatury (często z drugiej ręki, a więc za pośrednictwem studiów
kulturoznawczych lub filmoznawczych) pojęciami oraz, last but not least, oryginalność wniosków wyciąganych z przeprowadzonych analiz. Zob. monograficzny numer „Wielogłosu”
zatytułowany Poetyka i retoryka gier wideo poświęcony m.in. tym zagadnieniom („Wielogłos” 2015, nr 3).
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konfrontacji odmiennych światopoglądów opartych na niemożliwych do
uzgodnienia przesłankach i założeniach, konfrontacji ze swej istoty jałowej,
bo niekonkluzywnej. Ich faktyczna, trudna do przecenienia, rola polega na
wyznaczaniu i definiowaniu granic dyscypliny, poszerzaniu lub doprecyzowaniu jej pola przedmiotowego i warunków możliwości jej dalszego funkcjonowania, pełni zatem funkcje integrujące i konsolidujące, dostarczając
płaszczyzny, na której zwolennicy różnych stanowisk i metod badawczych
mogą wzajemnie prezentować swoje poglądy i wyniki swoich badań, konfrontując je z efektami dociekań przedstawicieli innych opcji metodologicznych. Nawet diametralnie odmienne i niemożliwe do uzgodnienia różnice
stanowisk nie umniejszają w tym przypadku wagi owej nadrzędnej, negocjacyjnej korzyści płynącej z faktu, że wszystkie strony sporu – angażując się
weń i pracując nad doprecyzowaniem i rozwijaniem swoich argumentów –
umacniają tożsamość dyscypliny, renegocjując jej formułę, przypisane jej cele
i zadania, a nade wszystko jej ontologiczny status. Ten bowiem opiera się nie
na posiadaniu jakiegoś esencjalistycznie czy substancjalnie rozumianego
przedmiotu, ale na instytucjonalnej, środowiskowej i towarzyskiej więzi komunikacyjnej łączącej kompetentnych przedstawicieli danej dyscypliny, którzy
poprzez dialog, spór i polemikę wciąż od nowa wytwarzają ów przedmiot3.
Jeśli więc zgodzimy się, że warto jeszcze dzisiaj bronić specyfiki i odrębności
kulturowo zorientowanych studiów literackich, to ich dyscyplinarna tożsamość
wymaga przede wszystkim podtrzymania owych wąskich, specjalistycznych
umiejętności analitycznych, niezbędnych dla przetrwania szczególnej formy
lektury, jaką stanowi lektura literacka, nakierowana na możliwie wszechstronne rozumienie tekstu, różniąca się jednak od wszelkich innych aktów
hermeneutycznych właśnie wykorzystaniem specyficznych narzędzi, jakich
3

Nowe nurty badawcze wykorzystujące w swoim nazewnictwie przedrostek „post-” nie
posługują się na ogół tym prefiksem w znaczeniu temporalnym, ale relacyjnym (zob. Ulicka
2013). „Stare” w owych koncepcjach nie jest „odrzucane” ani „zwalczane”, lecz „modyfikowane; mutowane, ale przechowywane w pamięci – jednym słowem: dyskontynuowane”
(Ulicka 2013, 484). W rezultacie koncepcje i idee kryjące się za nowymi nazwami i terminami
„są dostępne pod warunkiem znajomości ich wersji »ujemnej«, afiksalnej, czyli pod warunkiem rozumienia znaczenia i funkcjonowania tych wersji w teorii starej, z której czerpią
tematy słowotwórcze” (Ulicka 2013, 484).
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dostarczają tradycyjne teorie dzieła literackiego, w tym zwłaszcza poetyki
teoretyczne i opisowe, pozostające nieusuwalnym inkluzem studiów kulturowych, ich głęboko, choć często nieświadomie uwewnętrznioną częścią,
spowalniające proces interpretacji, odbierające mu doraźny, utylitarny charakter i przypominające o zaniedbywanym dziś nazbyt często wymiarze estetycznym, bez którego żadna humanistyczna koncepcja kultury i żadna, nawet
najbardziej innowacyjna koncepcja jej badania, nie przybiorą w pełni zadowalającego kształtu.
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Tomasz Kunz
THEORY OF LITERATURE AS A SECRET POWER OF
CULTURE-ORIENTED LITERARY STUDIES
Culture-oriented literary studies have redefined their subject, questioning the paradigmatic character of a literary text as a cognitively and aesthetically privileged text
of culture. It has resulted in limiting the possibilities of competent verification of
research results, which may cause the discipline to lose its professional character. The
article aims to prove that theory of literature that provides knowledge of the rules of
text creation and functioning can be regarded as an essential background for literary
studies. It is universal though locally differentiated, which enables the maintenance
of literary studies and can determine their future existence.
Keywords: theory of literature, culturally oriented literary studies, literary text, text of
culture, professionalism
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PARTYKULARNE I UNIWERSALNE
W LITERATURACH NARODOWYCH

P

ojęcie literatury narodowej, które wydaje się tak oczywiste w krajach
Europy Środkowej, jest nie tylko zmienne w czasie, ale i zależne od
samoświadomości zbiorowej. Tam, gdzie dominuje oświeceniowy
paradygmat uniwersalności, poczucie tożsamości podporządkowane jest
zasadom powszechnym jednostki ponad wszelkimi przynależnościami. Dla
polonistów i slawistów natomiast zasada Mochnackiego o zbiorowym „uznaniu się narodu w jestestwie swoim” – przez literaturę, w szerokim zresztą
znaczeniu i poezji, i filozofii, i prawa – sprowadza piśmiennictwo do funkcji
jakby zwierciadła ontologicznego, prawa ogólne wyprowadzając dopiero z doświadczenia partykularnego. Następuje zatem jakby przeciwstawienie paradygmatów oświecenia i romantyzmu.
Zostało to dostrzeżone w ostatnim czasie nawet przez myślicieli zachodnich, tradycyjnie utożsamiających romantyczny partykularyzm z nacjonalizmem i faszyzmem, podczas gdy w naszej części Europy kojarzono chętnie
oświecenie z komunizmem i jego ofiarami. W perspektywie postmodernizmu „wszystko zostaje zrównane, gdyż ludzie są równi”, co jest formą nihilizmu, jak stwierdza słusznie Alain Finkelkraut (Finkelkraut 2000, 145). Próbuje on zarysować przymierze pomiędzy tradycją oświeceniową, gdzie
„prawdziwym powołaniem człowieka jest autonomia”, i tradycją romantyzmu,
w której „człowiek realizuje swoje człowieczeństwo, wpisując się w człowie-
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czeństwo partykularne”. Byłby to „koniec antagonizmu pomiędzy ideałem
a oderwaniem go od uczestnictwa” (Finkelkraut 2000, 145; zob. też Gauchet 1985).
Rozróżnienie jest ważne, gdyż model oświeceniowy (i francuski) uniwersalizmu, który wciąż panuje w tzw. cywilizacji zachodniej (Huntington 2008,
zwłaszcza 77–105), głosi pierwszeństwo człowieka nad wszelką przynależnością i stanowi, według powszechnego przekonania, antidotum na rasizm,
szowinizm i wszelki partykularyzm (Huntington 2008, zwłaszcza 307–312).
Otóż jednak skądinąd wiemy, że tożsamość zarówno indywidualna, jak
i zbiorowa może, a nawet powinna otwierać się na innych poprzez narrację
(zob. Lyotard 1996, 45–58; Ferry 1991, Erikson 2004) i tylko tak może się
uformować. Szczególnie ważne dla zagadnienia są prace Paula Ricœura.
Przeciwstawia on niezmienną tożsamość idem tożsamości „utrwalania siebie” („maintien de soi”) ipse (Ricœur 1990, 368 i in.). To przeciwstawienie
tożsamości formy i tożsamości świadomości siebie. Tożsamość ipse jest bowiem historią siebie, którą się samemu sobie opowiada, stale ją weryfikując.
Tożsamość i pamięć trwają zatem jedynie w narracji. Podobnie dzieje się
z pamięcią zbiorową – gdy podniesiona zostaje do poziomu słowa, wchodzi
do sfery publicznej (Ricœur 1990, 169). Plan pośredni pomiędzy pamięcią
indywidualną a zbiorową jest utworzony przez relację z bliskimi: poprzez
przyjaźń i uznanie „bratniego ducha”, który cieszy się ze mną i smuci (zob.
św. Augustyn 2006, ks. X, cz. 4, 5–6).
Pamięć – zarówno indywidualna, jak i zbiorowa – jest z istoty partykularna. Lekcja Herdera została przyjęta przez romantyków w Polsce i szerzej,
w Europie Środkowej, jako zbawienna, gdyż małe i średnie narody „pomiędzy Rosją i Niemcami” (Kundera 1984, 20), pozbawione państwowości,
czyli podmiotowości politycznej, mogły odzyskać tożsamość przez kulturę.
Zasada Mochnackiego, inspirowana przez filozofię niemiecką, stała się
fundamentem struktury „narodu kulturowego”, złączonego już nie przez
osobę monarchy czy terytorium, ale przez wspólne działanie – walkę o niepodległość i tożsamość (zob. Walicki 2009, zwłaszcza rozdział Polskie ideologie narodowe w perspektywie typologiczno-porównawczej). Słowa Mazurka
Dąbrowskiego świetnie to wyrażają; zostały też przejęte przez Ukraińców,
Chorwatów i zainspirowały inne narody regionu, którego cechą dystynk-
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tywną stało się pojawienie „poetów narodowych” („wieszczów” w polskiej
tradycji) – rodzaju przewodników duchowych zbiorowości. Dokonywali
oni specyficznego zabiegu ekstrapolacji poetyckiej i intelektualnej zbiorowego doświadczenia historii. Na tej drodze zbiorowe katastrofy stawały się
metaforami, symbolami i wreszcie historiozofią. Rozbiory Polski zostały
skojarzone z ukrzyżowaniem Chrystusa, tak jak uprzednio męczeństwo
Jana Husa, którego ideały zostały zinterpretowane jako prefiguracja demokracji. Z kolei mityczne pochodzenie Węgrów jako potomków Hunów uzasadniać miało ich zarządzanie państwem wielonarodowym i prefigurowało
odrodzenie wielkich Węgier.
Pokolenia intelektualistów i poetów ustąpiły miejsca w połowie XIX wieku
powieściopisarzom. Ale o ile ambicją powieści zachodnich było zrozumienie
i odmalowanie przekształcającego się społeczeństwa, o tyle w Polsce i w ogóle
w Europie Środkowej celem było stworzenie modeli postępowania jako odniesień pamięci. W Polsce zarówno dramat romantyczny, jak i powieść historyczna budowały wzory tożsamości raczej narodowej niż społecznej, a więc
partykularnej. Jednocześnie powstała w tych krajach warstwa inteligencji
rozpowszechniała te wzory, konsolidując pamięć zbiorową, czyli narrację
tworzącą tożsamość ipse narodu jako osoby zbiorowej.
Paradoksalnie, choć wielcy poeci narodowi starali się zastąpić, czy jakby
rozwinąć, abstrakcyjny uniwersalizm oświecenia poprzez uniwersalizm
etyczny, dzieła ich staną się z czasem pożywką wąskiego nacjonalizmu etnicznego, czyli tzw. mesjanizmu w potocznym tego słowa znaczeniu1. Otóż
rzadko się podkreśla, że wielki romantyzm polski wypracował oryginalną
formę wiary chrześcijańskiej, którą nazwaliśmy prometeizmem chrześcijańskim.
Opierał się on na oryginalnej wspólnocie relacyjnej, którą określaliśmy jako
transcendencję poziomą (zob. Masłowski 2011). Chodzi również o relacje między narodami. Najjaśniejszy tego obraz dał Mickiewicz, omawiając w Collège de
France apokaliptyczną wizję zawalenia się bazyliki św. Piotra w Legendzie
Krasińskiego:
1

Np. przy okazji inauguracji pomnika ks. Popiełuszki w Issy pod Paryżem jego kuzyn,
również ksiądz, mówił w wywiadzie o niezłomnej postawie Jerzego, która zapowiadała dopiero dzieło odnowy chrześcijaństwa przez Kościół polski.
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Ów hufiec pielgrzymi wyobraża (…) zastęp ludzi szukających kościoła przyszłości. Wszyscy oni (…) muszą wstąpić do tej Bazyliki; ale nie zginą w jej zwaliskach,
podtrzymają kopułę szablami. Nie oręż ziemski ani oręż jednostek zdoła ją ocalić,
ale duchy narodów. Duchy narodów podtrzymają tę kopułę, zagrożoną runięciem.
Przebiją w niej otwór dla światła niebieskiego, aby była podobna do owego panteonu, którego jest odtworzeniem, aby znowu stała się bazyliką całego świata, panteonem, pankosmosem, pandemonium, świątynią wszystkich duchów, aby dała
nam klucz do wszystkich tradycji i wszystkich filozofii (Mickiewicz 1998, 44).

Kościół powszechny w tej wizji jest świątynią jednoczącą duchy narodowe
i rysuje perspektywę jedności duchowej ludzkości ponad wszelkimi podziałami na kultury i dziedziny myśli naukowej czy filozoficznej. Uniwersalizm
Mickiewicza jest więc jednością ponad podziałami, a nie abstrakcyjną racjonalnością, ma charakter relacyjny, a nie systemu totalizującego wiedzę i prawa rozwoju. Tak jak w Romantyczności „czucie i wiara” nie odrzucają racjonalności, ale ją zawierają.
Inny sposób pogodzenia racjonalności z duchowością ukazywał Norwid:
„Naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go
z innymi łączy” (Norwid, 1971–1976, 86). Relacja pozioma z innym tworzy tożsamość – zarówno z ludźmi, jak i z innymi narodami. A w swym programowym
Promethidionie Norwid opisał relację pionową – duchową, „stref” społecznych:
Naród bowiem – składa się z tej sfery dolnej, która go różni od drugich…
I z tej górnej, co łączy go z drugimi…
Ale łączy go, a nie siebie…
Te zaś dwie całości w dialogu onej myśli ludowej ze społeczną nieustannym
przestają (…). Taka to jest architektura onej kupoli niewidzialnej, w której siedzi
skrzydlaty duch narodu i psalmów wstęgi prześpiewuje… (Norwid 2011, 137).

Relacje pozioma (z innymi) i pionowa (warstw społecznych) zwieńczone
są, jak u Krasińskiego i Mickiewicza, obrazem kopuły – miejsca ducha zbiorowego. Kopuła ducha łączy u romantyków historyczne i transcendentne, a także
ludzi, klasy społeczne i narody pomiędzy sobą. Tak rozumiana uniwersalność
daje się więc sprowadzić do t r a n s c e n d e n c j i d i a l o g u (wyróżnienie –
M.M.) – ludzi i kultur.
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Ta uniwersalistyczna perspektywa wypracowana w XIX wieku, w jakiś
sposób komplementarna w stosunku do oświeceniowego uniwersalizmu racjonalistycznego (a na pewno niestojąca w opozycji wobec niego), przyczyniła
się w sposób znaczący do skonstruowania poczucia tożsamości w Europie
Środkowej. Niemniej kryzys nihilistyczny cywilizacji zachodniej znaczony
nazwiskami „mistrzów podejrzeń” – Darwina, Marksa, Nietzschego i Freuda
– oraz powstaniem w drugiej połowie XIX wieku ideologii nacjonalistycznych i społeczeństw masowych doprowadził do wojny światowej i załamania
duchowej ontologii narodu.
Kultura nie przestała jednak w krajach Europy Środkowej odgrywać ważnej
roli. Kundera pisze o specyficznej szkole powieści środkowoeuropejskiej, przywołując nazwiska Kafki, Musila, Brocha i Gombrowicza. Należałoby dodać do
tego m.in. Haška, Witkacego, Schulza i Hrabala (por. Kroutvor 2001). Charakterystyczne jest jednak, że mimo światowego sukcesu jego artykułu o Europie
Środkowej (Kundera 1984), już po upadku komunizmu i muru berlińskiego,
systematycznie odmawiał przedrukowania swego eseju. Od tej pory zaczął raczej
używać konceptu „małych narodów”, nie w sensie ich wielkości, ale sytuacji:
przeznaczenie: małym narodom nieznane jest szczęśliwe poczucie bycia tu od
zawsze i na zawsze; wszystkie przeszły kiedyś, w takiej czy innej chwili ich historii,
przez przedpokój śmierci; zawsze spotykały się z obcesową ignorancją ze strony
wielkich i ich istnienie jest wiecznie zagrożone i podawane w wątpliwość; albowiem ich istnienie jest wątpliwością (Kundera 2015, 217).

Spróbuje wtedy tłumaczyć jedność losu narodów Europy Środkowej:
Były sobie bliskie nie z wyboru woli, nie z sympatii, nie ze względu na lingwistyczną wspólnotę, lecz z powodu zbliżonych doświadczeń, wspólnych sytuacji
dziejowych, które je łączyły w różnych okresach, w rożnych konfiguracjach i w ruchomych, nigdy nieostatecznych granicach (Kundera 2006, 47–48)2.

Charakterystyczne, że podobnie wypowiada się Zbigniew Herbert:
2

Pisarz stworzy tu również koncept kontekstu pośredniego – pomiędzy wielkim kontekstem światowym a małym kontekstem narodowym.
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Czym jest Europa Środkowa? Na pewno nie jest to pojęcie geograficzne, ale wspólnota
losów i wspólnota kultury, rozumianej jako autonomiczna, niepodległa sfera ducha.
Nosimy ją w sobie. (…) Jak wyrazić to, że w Budapeszcie, Pradze, Zagrzebiu odnajduję
ślady własnej tożsamości wbrew niwelatorom świata i historii? (Herbert 2008, 180).

Jedność stylu autorów, których cytuje Kundera, obok innych wymienianych
np. przez Josefa Kroutvora – jest jednością groteski. Czyli – jeśli przyjąć rozważania Jana Kotta o grotesce – tragedii pod pustym niebem, tym bardziej okrutnej (Kott 1965, 163–164, 172–173 i in.). Sam Kundera określi panujący styl
kultury krajów regionu jako „modernizm antynowoczesny” (Kundera 2006,
56). Czyli nowoczesność, która odrzuciła oświeceniowy mit nieustającego postępu i racjonalistycznych procedur jako sposobu rządzenia. Sposobu, który
zrodził wszak totalitaryzmy XX wieku. Kundera pójdzie jeszcze dalej w swej
pesymistycznej wizji, gdyż obecnie w Europie kultura zrezygnowała z jakiegokolwiek przewodnictwa duchowego – kultura, która była wszak w Europie
Środkowej arką zbawienia, czyli miejscem tożsamości i sensu.
Wiek XX, dzięki zmartwychwstaniu politycznemu Europy Środkowej po
pierwszej wojnie światowej, wydał się mieszkającym w tym regionie narodom
zrazu cudem (z wyjątkiem Węgrów, którzy utracili w Trianon dwie trzecie
swego terytorium). Ale koszmar objawił się dość szybko: dwadzieścia lat po
pierwszej wojnie odbyło się spotkanie w Monachium i rozpoczęła się druga
wojna, z ludobójstwem Żydów i masakrami ludności na skalę dotąd niewyobrażalną (Snyder 2011). Czy można tworzyć poezję po Oświęcimiu? – pytanie
Theodora W. Adorno zostało również postawione, niezależnie, przez Tadeusza
Różewicza. Ale paradoksalnie, jak zauważa Kundera, okupacja sowiecka, poza
ścisłym okresem czystego stalinizmu, stymulowała rozwój kultury (Kundera
1984). Zresztą to „filozofia błazna”, a nie „kapłana”, zainspiruje następnie opozycję demokratyczną, czy chodzić będzie o Leszka Kołakowskiego i Adama Michnika, czy o Jana Patočkę i Václava Havla (Delsol, Masłowski, Nowicki 2005)3.
„Samoograniczająca się rewolucja” „Solidarności” była pierwszą i najbardziej
spektakularną manifestacją jedności kulturowej Polaków, narodu kulturowego
3

Związki pomiędzy literaturą a filozofią groteski są mniej oczywiste na Węgrzech, choć
można tam też odnaleźć analogie, np. w powieściach Pétera Esterházyego, jak np. Hahn-Hahn gófnő pillantása – Lepfelé a Dunán; czy Wydanie poprawione, 2008.
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par excellence, w odróżnieniu od państwa narodowego kierowanego z Moskwy. Kwestia uniwersaliów etycznych szkicowała wówczas cele zbiorowe
(jak Etyka solidarności Józefa Tischnera czy encyklika Jana Pawła II Laborem
exercens), metoda działania bez przemocy fizycznej i przesłanie solidarności
narodów z okresu romantyzmu4. Ale choć, jak wszyscy wiemy, ruch pierwszej
„Solidarności” został złamany przez stan wojenny, to dokonała się – na skalę
światową – kompromitacja ideologiczna komunizmu, jego demaskacja i odrzucenie przez całą klasę robotniczą sporego kraju. Ciąg wydarzeń, który
doprowadził do upadku komunizmu i zburzenia muru berlińskiego w 1989
roku, jest wszystkim dobrze znany i ma wiele przyczyn. Ale u początków tego
procesu decydującą rolę odegrał konsensus kulturowy wobec wartości wolności, współpracy i solidarności. Można w tym odnaleźć echa polskiego mesjanizmu romantycznego w szerokim, uniwersalistycznym i etycznym znaczeniu, zresztą obok mesjanizmu narodowego – także mesjanizmu pracy Norwida (por. Masłowski 2006, 387–408), ale również słynne zdanie Masaryka,
ojca Czechosłowacji: „raczej Chrystus niż Cezar”; gdzie Cezar reprezentował
„imperializm pangermański”, podczas gdy „demokracja uznaje politykę sub
specie aeternitatis jedynie jako moralność – miłości bliźniego – poddanej religii
prawdziwej, czystej i niepolitycznej. Taka polityka jest możliwa na podstawie
nauczania Jezusa i jego dwu wielkich przykazań – miłości Boga i miłości ludzi
– i tylko na tej podstawie” (Masaryk 2002, 73–74, 211; zob. Mt 22, 37–38).
Religia w tym kontekście nie miała charakteru instytucjonalnego, ale
etyczny i kulturowy, stanowiła więc w sposób naturalny część składową ideału demokracji, którą Masaryk, twórca nowoczesnego narodu, utożsamił
z dziedzictwem Jana Husa. Czesi dzisiaj uchodzą za naród najbardziej areligijny na świecie, i to mimo ich przywiązania np. do świąt Bożego Narodzenia, ale pamięć ideału życia zbiorowego jest w nich dalej silna. W Polsce akcenty są inaczej rozłożone, gdyż jeśli wiara pierwszej „Solidarności” zakorzeniona była silnie w kulturze, to instytucjonalny Kościół jest potężny
politycznie, zwłaszcza po upadku komunizmu.
4

Por. posłanie delegatów I Kongresu NSZZ „Solidarność” do robotników Europy Wschodniej, przegłosowane w 1981 r. Zob.: http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=64
4#sthash.Z5NZJfwR.dpuf [dostęp: 10.11.2016].

MICHAŁ MASŁOWSKI: PARTYKULARNE…

195

Podsumujmy więc: przejście polityczne, ekonomiczne i społeczne społeczeństwa od komunizmu do demokracji i kapitalizmu wpłynęło oczywiście
na typy tożsamości indywidualnej, zbiorowej i grupowej. We wszystkich
krajach Europy Środkowej, choć w rozmaitych konfiguracjach, nastąpiło
załamanie ciągłości pomiędzy pamięcią zbiorową a proceduralnymi zasadami liberalizmu czy neoliberalizmu, i to wszystko w kontekście wejścia do
Unii Europejskiej i globalizacji. Pojawiła się „polityka historyczna” związana z nacjonalizmem tożsamościowym, podczas gdy liberalizm, poza bezrobociem czy emigracją, proponował tylko kult sukcesu i „wymienialność
sytuacji społecznej, odwracalność ról” (Finkelkraut 2000, 133).
W poprzednich pracach starałem się wyjaśnić przeciwstawienie tożsamości paradygmatycznej, najsilniejszej w narodzie kulturowym, gdzie każdy utożsamia się z istniejącymi modelami heroicznymi – tożsamości syntagmatycznej, związanej z pozycją i sytuacją społeczną, panującą zwłaszcza
w instytucjonalnie ustabilizowanych demokracjach; tam właśnie pozycja
społeczna decyduje o uznanej tożsamości. Oba typy winny współistnieć w idealnym społeczeństwie, ale postmodernistyczna ideologia, gdzie, jak już
wspominaliśmy, „wszystko zostaje zrównane, gdyż ludzie są równi”, jest
formą nihilizmu (Finkelkraut 2000, 133) i trudno wtedy mówić o idealnym
społeczeństwie. Filozofowi chodzi nie o krytykę egalitaryzmu, ale o sprowadzanie tożsamości do abstrakcyjnych formuł prawnych.
Trzeba dodać do tych uwag jeszcze inny czynnik tożsamościowy małych narodów Europy Środkowej: pluralizację dyskursu w sytuacji, gdy tożsamość ipse
indywidualna formułowana jest raczej w opozycji do rzeczywistości społecznej, nie jest zharmonizowana z jej narracją. Dominuje przynależność do grupy
lub też do Zachodu w ogóle, to znaczy do cywilizacji w znaczeniu Huntingtona. Ale dyskurs, tożsamość ipse tej „cywilizacji” nie jest jasna ani w Unii Europejskiej, ani w Stanach Zjednoczonych. Czy to znaczy, że weszliśmy w erę
„postnarodową”? (zob. Habermas 2000, 2013, zwłaszcza rozdział drugi: La
constellation postnationale et l’avenir de la démocratie). Czy też po prostu w epokę amerykanizacji konsumerystycznej5?
5

Czesław Miłosz w Widzeniach nad zatoką San Francisco (1969) przewiduje amerykanizację jako nową ideologię nihilistyczną o zasięgu światowym.
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Nie wszystko rozgrywa się jednak na poziomie dyskursu i narracji. Przynależność silnie objawia się poprzez zachowania kulturowe, rytuały, interakcje –
to one konstruują głęboką afektywność relacyjną każdej kultury. Tożsamość
ipse Gestu jest ważniejsza niż słowa. Ale nie sposób rozwinąć tego teoretycznie
– Gesty trzeba wcielać i mają one charakter partykularny. Ich ewentualna uniwersalność ma wtedy charakter etyczny, a nie racjonalistyczny i dyskursywny.
Niemniej to właśnie dyskurs łączy, tworzy więź i umożliwia dialog.
Obecny kryzys migracyjny w Unii Europejskiej wyjawia odwrócenie biegunów. W krajach Europy Środkowej, gdzie bito się o wolność w imię praw
człowieka, jak stwierdza politolog francuski czeskiego pochodzenia: „zachowano koncepcję niemiecką etniczno-kulturową narodu, którą ekstrapolowano w planie europejskim, w momencie gdy Niemcy przyjęły wizję Europy
opartej na uniwersalistycznych wartościach praw człowieka” (Rupnik 2016).
Dwubiegunowość oświecenia i romantyzmu została więc zachowana, ale
nastąpiło odwrócenie biegunów. Na jak długo?
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Michał Masłowski
PARTICULARISTIC AND UNIVERSAL ELEMENTS
IN THE NATIONAL LITERATURES OF THE CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES
Opposition between the notion of universalism, created in the age of Enlightenment
and the Romantic tradition, which dominates in Central Europe, is discussed in the
article. Universalism is understood as the process of emancipation of a man, but at
the same time, in countries ‘between Russia and Germany’ it is also understood as
the rule of adherence. In the Romantic tradition there is the symbolic extrapolation
of historic experiences and the use of metaphors that have ethical universalism,
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which is described by the article author. The understanding of culture as a spiritual
sphere, which unites the national spirit was destroyed in the 20th century due to
totalitarianism, but this grotesque tragedy from our absurd history has created ‘anti-modern modernism’.
Keywords: universalism, national culture, Central Europe, modernism
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W

ymiary literatury mogą być bardzo różne. Jednym z nich jest wymiar religijny. Co on oznacza? Jest zapisem, interpretacją, odwołaniem, reinterpretacją, transgresją, przetworzeniem jakiejś formy
religijności znanej autorowi utworu literackiego lub próbą stworzenia własnej, odrębnej od tych znanych, a wpisanych w świat tekstu. Jak sytuowałby
się w tym kontekście chrześcijański wymiar literatury? Byłby nawiązaniem
we wszystkich wyżej wymienionych formach do chrześcijaństwa. Zadanie
badawcze skupione na opisaniu tego wymiaru nie jest łatwe. Po pierwsze
terminem operacyjnym w polskich badaniach jest wciąż „literatura religijna”
albo „sacrum w literaturze”, a nie odniesienie do chrześcijaństwa. Nie jest
łatwo określić, czym jest chrześcijaństwo i jaki jest stopień zakorzenienia się
w nim danego tekstu literackiego. Uważam, że ma rację Northrop Frye, który
w Wielkim kodzie mówi, iż wszystko, co zostało napisane przez człowieka, ma
odniesienie do Biblii, a więc pośrednio także do chrześcijaństwa (Frye 1998, 31).
Z całą pewnością możemy tak powiedzieć o kulturze europejskiej, ale znowu
musimy koniecznie pamiętać, że ta „zależność” i „zakorzenienie” w wartościach,
jakie niesie chrześcijaństwo, były i są na różnym poziomie zapośredniczenia.
Może lepiej byłoby postawić zagadnienie tytułowe w liczbie mnogiej (wymiary, a nie wymiar). Dla jasności wywodu chciałbym wszelako zastanowić się
najpierw nad istotą tej zależności: literatury i chrześcijaństwa, pozostawiając
zakres i poziom tego zapośredniczenia na nieco dalszym planie.
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Jak badać ten wymiar? Trzeba najpierw poddać interpretacji termin chrześcijaństwo. To też nie jest oczywiste. Problem polega na tym, że odwołanie
do chrześcijaństwa ma często charakter konfesyjny, z podkreśleniem teologicznych zróżnicowań – jeśli się je rozumie jako system religijny w poszczególnych jego realizacjach (katolicyzm, prawosławie, protestantyzm). Dla badań
literaturoznawczych najczęściej nie ma to jednak pierwszorzędnego znaczenia. Bardziej przydatne jest natomiast rozumienie chrześcijaństwa w aspekcie
metafizycznym, w odniesieniu do egzystencjalnej kondycji człowieka, manifestowanej w dziele literackim i teatralnym. Warto zaufać autorowi Wprowadzenia w chrześcijaństwo, który pisał, że
egzystencja chrześcijańska wyraża się przede wszystkim i najpierw w słowie credo,
a tym samym – co samo przez się wcale nie jest zrozumiałe – że istota chrześcijaństwa polega na tym, że jest ono wiarą. Nie zastanawiając się, przyjmujemy zwykle
z góry, że religia i wiara są tym samym i że każdą religię można określić jako wiarę
(Ratzinger 1994, 40).

„Nowość” chrześcijaństwa, wyrażająca się „wiarą”, wyjaśnia się dopiero,
gdy się je zestawi z religijnością naturalną, a więc z pewnym schematem obowiązującym w każdej religii. Jak mówi Jean Daniélou:
religia jest szukaniem Boga przez człowieka; jest dążeniem człowieka do Boga.
Objawienie jest przejawem poszukiwania człowieka przez Boga; jest dążeniem
Boga do człowieka. Na tym twierdzeniu polega całe chrześcijaństwo. Poza nim
chrześcijaństwo staje się tylko jedną religią wśród wielu innych, nawet jeśli absolutnie rzecz biorąc, miałaby być najwznioślejszą spośród nich (Daniélou 1965, 212).

Chrześcijaństwo oparte jest o kerygmat, Dobrą Nowinę o mocy Boga, który w Chrystusie przywraca człowiekowi utracony wymiar wieczności. To jest
zasadniczy wymiar ludzkiego życia: żyć w Bogu. Utrata tego wymiaru związana jest z grzechem, czyli z decyzją człowieka, by zerwać tę relację z Bogiem
i samemu „być bogiem” i „żyć dla siebie” (zaprzeczając temu, czym jest miłość: żyć dla drugiego, oddać się drugiemu). Dlatego w kerygmacie św. Pawła
jest bardzo mocny aspekt: „A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to,
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aby ci, co żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł
i zmartwychwstał” (2 Kor 5, 15).
W podjętych badaniach nad chrześcijańskim wymiarem literatury rozróżnienie religijnej postawy od wiary ma znaczenie podstawowe, bo sięga do
fundamentu, na którym człowiek opiera swoje istnienie. W postawie religijnej
to człowiek jest w centrum, a Bóg ma mu służyć. Wiara zakłada coś odwrotnego: Bóg jest celem człowieka. Antropologia chrześcijańska mówi więc: żyć
dla siebie to największe nieszczęście człowieka. Człowiek w tej sytuacji jest
„niepełny”, ustawicznie szuka „zabezpieczenia swojego życia”, stając się idolatrą szukającym uleczenia swojej redukcji w stworzeniach (w drugim człowieku) i rzeczach (w dobrach materialnych). Aby mówić o wymiarze chrześcijańskim, trzeba oddzielić to, co tylko religijne od tego, co istotnie chrześcijańskie, ponieważ w zglobalizowanym obszarze kultury silnie zaznacza się
swoisty nominalizm: desakralizacja wygasza poczucie świętości w życiu społecznym, a równocześnie zjawisko dechrystianizacji redukuje chrześcijaństwo
do wymiaru religijnego. Problem polega na tym, że badania sakrologiczne,
coraz bardziej popularne w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i na
świecie, w swojej istocie chcą podważyć wiarygodność odwołań do chrześcijańskiego kontekstu, uznając takie działania badacza za anachroniczne i nienaukowe, a nawet egzotyczne1. Szeroko natomiast rozpowszechnia się postawa materialistyczno-ateistyczna, stanowiąca główne koryto mainstreamu,
gdzie wszystkie religie, w tym chrześcijaństwo, traktuje się jako równorzędne
w swym odziaływaniu na człowieka i budowaną przezeń kulturę, bez
uwzględniania ich odmienności. Brak rozpoznania właściwych cech danej
religii czyni z badacza jedyną instancję orzekającą o jej istocie, a przez to
dochodzi często do redukcjonistycznych ujęć w ich przedstawianiu. Chrześcijaństwo zrównane z innymi religiami nie odsłania obecnego w nim kerygmatu skierowanego do człowieka przeżywającego lęk przed śmiercią. Istotą
chrześcijaństwa jest, jak już stwierdziliśmy wyżej, wiara w Boga, który w Je1

Problem ten poruszył Józef Japola (2005, 568), wskazując, że standardy naukowego
podejścia do badań literaturoznawczych wyznacza mainstream, który rządzi się political
correctness, dyskryminujący część badaczy nieprzejawiających entuzjazmu wobec wprowadzanych mód na literaturoznawczym wybiegu, mających coraz mniej wspólnego z chrześcijaństwem.
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zusie Chrystusie objawił człowiekowi swą miłość i wyzwolił go z lęku przed
śmiercią, osaczającą człowieka oderwanego od miłości Boga.
Tak więc zasadniczy rys antropologii chrześcijańskiej wyznaczają:
1) świadomość zależności od Boga jako twórcy życia i gwaranta realizacji
celu finalnego, jakim jest życie wieczne,
2) akceptacja prawdy o swojej grzeszności, wynikającej z zanegowania
Boga jako gwaranta szczęśliwości człowieka,
3) potrzeba transcendencji implikująca głębokie nawrócenie umożliwiające przyjęcie zbawczej interwencji Boga2.
Ta perspektywa kondycji ludzkiej jest ważna w interpretacji odnoszącej się
w sposób szczególny do zjawisk, jakie miały miejsce w literaturze, a szerzej
w kulturze XX wieku. Wówczas, na dużą skalę w społeczeństwach europejskich, dotąd mocno związanych z wartościami chrześcijańskimi, doszło do
procesów desakralizacji, dechrystianizacji i objawił się kryzys wiary. Wiele
narodów dotąd chrześcijańskich (Francja, Włochy, Hiszpania, Belgia, Holandia, Niemcy) dokonała „społecznej apostazji” wobec chrześcijaństwa, przyjmując model życia laickiego, jakby Boga nie było (Jan Paweł II 1996, 870; Jan
Paweł II 2005, 19). Trzeba więc w tych odniesieniach przywołać podstawowy
uniwersalny paradygmat chrześcijaństwa, przekraczający ramy konfesyjnej
odmienności, pozwalający wrócić do korzeni apostolskich, gdzie chrześcijaństwo było Dobrą Nowiną, życiem w relacji do Chrystusa Zmartwychwstałego
przepowiadanego przez Apostołów w kerygmacie3.
Jak wobec tego ma się zachować badacz usiłujący odkryć chrześcijański
wymiar współczesnej literatury, skoro ona od chrześcijaństwa się odsuwa?
2

Stanisław Judycki wymienia cztery składniki wiary: „(1) przekonanie o istnieniu Boga,
(2) zaufanie do Boga, oraz (3) postawa życiowa, której głównym składnikiem jest bezinteresowne i bezkompromisowe dążenie do dobra. Czwartym elementem podbudowującym wiarę
jest doświadczenie ukrytej (mistycznej) obecności Boga” (Judycki 2014, 7). Warto również
zaznajomić się z rozdziałem trzecim publikacji Judyckiego, zatytułowanym Przekonania
religijne i wiara, w którym nowsze opracowania tej problematyki znajdują się w przypisie
pierwszym na stronie 58 (Judycki 2014, 57–74).
3
Ważne są także odniesienia do chrześcijaństwa rozumianego jako pewien system religijny,
monoteistyczny, z wyraźnymi rysami społecznymi i doktrynalnymi. Zob. hasło Chrześcijaństwo,
III: Doktryna w Encyklopedii Katolickiej (Łukaszyk, Bieńkowski, Gryglewicz 1985, 410–413).
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Zadanie badawcze w tym aspekcie trzeba rozumieć podobnie, jak prorok
Amos widział swoją misję wobec Izraela, jako „nacinanie owoców sykomory”.
Co to znaczy? Sykomora należy do gatunku fig, ale jej owoce są niejadalne.
Dopiero po ich nacięciu rozrastają się, uzyskując słodki smak. Dlaczego takie
porównanie uważam za zasadne? Do sykomory odnieść należy obraz dzisiejszej Europy, z jej kulturą, myślą teologiczną, filozoficzną, antropologią, sprawiedliwością społeczną etc. W XX wieku owoce, jakie wydaje ta kultura, są
gorzkie, zaprzeczają osiągnięciom, jakimi Europa dotąd się szczyciła. Miniony
wiek był czasem niespotykanego na taką skalę bestialstwa i samozniszczenia
– Jan Paweł II nie wahał się określić tego, co się stało w XX wieku i co wciąż
się dzieje w XXI wieku, mianem „kultury śmierci” (Jan Paweł II 1996, 929).
Do zabiegu „nacinania sykomory” nawiązał Joseph Ratzinger w swojej refleksji o relacji między Ewangelią a kulturą współczesną (Ratzinger 2013,
1165–1166). Wskazał, że już w IV wieku św. Bazyli Wielki, opisując zderzenie się chrześcijaństwa z pogańską kulturą grecką, przywołał właśnie sykomorę jako symbol ogółu pogan. Ten wielki Ojciec Kościoła uznał, że powstałą w tym kręgu kulturę trzeba „naciąć” Logosem – wprowadzić weń wartości
chrześcijańskie i wówczas owoce tej kultury będą oczyszczone i staną się nie
tylko użyteczne, lecz również dobre. Ratzinger użył tej metafory nacinania
sykomory do określenia misji spełnianej przez chrześcijaństwo wobec współczesnych kultur. Uznał, że trzeba dokonać „nacięcia” tych kultur Ewangelią,
by je oczyścić z tego, co w nich bezużyteczne i doprowadzić je do dojrzałości
i autentyczności.
Kultura europejska została ufundowana na dwóch filarach: na filozofii
greckiej i na judeochrześcijaństwie. Te dwie kolumny stworzyły wszystko, co
w tej kulturze było najistotniejsze, co dawało godność każdemu człowiekowi,
poszanowanie jego życia, jego przekonań, jego wolności w docieraniu do
prawdy. W XX wieku kolumny te zostały zakwestionowane. Dokonała się
daleko idąca destrukcja rozumienia dziejów i roli, jaką w tworzeniu świata
odegrał człowiek. Intensywność żydowskiej i chrześcijańskiej wizji człowieka
dzisiaj bardzo zmalała. Mówi się o nowej antropologii, w której pierwsze
miejsce odgrywa realizacja pragnień człowieka ograniczonych tylko do wymiaru ziemskiego, bez perspektywy na wieczność. Właśnie to określa się
mianem „kultury śmierci”. Trzeba więc na nowo odkryć wymiar transcen-
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dentny kultury europejskiej, dokonać deskrypcji właściwego tej kulturze
kodu. To nazywam „nacinaniem sykomory”: odkryć na nowo rdzeń kultury
europejskiej opartej o myśl grecką i antropologię objawioną w Biblii, którą
rozwinął judaizm, a później chrześcijaństwo. Można opisywać religię, jaka
zawarta jest w tekstach literackich XX wieku (Gutowski 1994), ale koncentruję się na tym, aby zawartość tych tekstów i to, co przyniosły ich realizacje
teatralne, skonfrontować z chrześcijaństwem jako takim. Z niego bowiem te
teksty wyrastają – są rodzajem jego interpretacji, a nawet niekiedy redefinicji.
Wiek XX jest ciekawym terenem kontestacji tego, co Biblia mówi o człowieku i świecie, dlatego trzeba koniecznie wskazać przyczyny i skutki owej kontestacji. „Pęknięcia” i „rany”, jakie pojawiły się w kulturze XX wieku w relacji
do chrześcijaństwa, są dla mnie bardzo istotnymi punktami obserwacji, które
należy odnieść do Słowa Bożego i ewangelii, by móc zinterpretować pojawiające się „odstępstwa” wytworów tej kultury od nurtu chrześcijańskiego. Piękne drzewo, jakim była kultura Europy, rodząca owoce słodkie jak figa, przekształciło się dziś w sykomorę rodzącą owoce cierpkie i gorzkie. Trzeba tę
sykomorę naciąć, by pokazać, jakie są jej źródła i z jakich korzeni wyrasta, by
na nowo przywrócić jej słodycz.
Jak manifestuje się ta postawa w badaniach nad chrześcijańskim wymiarem literatury? Przykładem niech będzie najważniejszy znak określający
chrześcijańską antropologię – krzyż. Oto kilka przykładów młodopolskich
transformacji krzyża.
Wielu ówczesnych dramatopisarzy kieruje oskarżenie ku Bogu, odsłaniając
rzekomą nieskuteczność pasji Jego Syna: wprawdzie heroicznej i pełnej wewnętrznej prawdy o cierpiącym Chrystusie, ale dla człowieka bezowocnej i pełnej rozpaczy. Zmianę mogłaby przynieść postawa Stwórcy wobec cierpienia:
decyzja o odrzuceniu z planu zbawienia krzyża. Stanisław Wyspiański w Wyzwoleniu podejmie próbę nakreślenia nowej historii dziejów – Konrad w imię
miłości do narodu i prawa do życia zdecydowanie odrzuci krzyż:
KONRAD
Krzyż przeklnę, Chrystusa godło,
gdy męką naród uwiodło.
Dla mnie żywota Prawo!!
(Wyspiański 1959, 143)
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W wizji Konrada nie ma bowiem miejsca na krzyż, przeciwnie, w jego
modlitwie pojawi się pragnienie uwolnienia się od męki krzyża:
Krzyż znaczę Boże nie przeto,
bym na się krzyż przyjmował;
lecz byś mnie Boże, od męki,
od męki krzyża zachował.
(Wyspiański 1959, 143)

Cała koncepcja wcielenia i zbawienia według Wyspiańskiego powinna być
uwolniona od faktu Golgoty. Przyjście Chrystusa na świat w Wyzwoleniu nie
ma prowadzić na wzgórze śmierci, ale do świata bez krzyża:
Niech się królestwo stanie
nie krzyża, lecz zbawienia.
(Wyspiański 1959, 145)

Podobną postawę odnajdziemy w dramacie Jana Kasprowicza Na Wzgórzu
Śmierci. Poprzez negację krzyża dokonuje pisarz swoistej reinterpretacji historii biblijnej dotyczącej stworzenia człowieka i grzechu pierworodnego.
Bliska jest mu deterministyczna antropologia, pozbawiająca człowieka możliwości dokonywania wolnych wyborów. Dusza Wygnana z Raju reprezentuje
w dramacie wszystkich ludzi, na których spadły skutki grzechu Ewy. Tragedia, jaka miała miejsce w Edenie, nosi jednak ślady jakiegoś „defektu”, którym od początku naznaczona była przez Boga natura człowieka. Ten wątek
„genezyjski” stale będzie pojawiał się w refleksjach Duszy pytającej o sens zła,
które zostało wpisane w jej strukturę:
Memu istnieniu czemuż nie ma końca?
Zanim mnie z Raju wygnano, dlaczego
Ta Moc Najwyższa nie kazała zginąć
I mnie i złemu, które było we mnie
I które stało się nasieniem złego?!
Ta Moc Najwyższa czemu powołała
Mnie, abym była?… Nic! tak, nic!… Ty Boże!
Gdybym posiadła Twą wolę i władzę,
Aby tę wolę zmienić w czyn, niczemu
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Dałabym spokój!… Niechby było niczem,
Aby nie było to, co jest… Ty, Boże!
Złem była wola i Twój czyn!…
(Kasprowicz 1912, 290)

Źródła determinizmu, jakiemu poddana była Dusza jeszcze wtedy, gdy
przebywała w Raju, leżą w samym akcie stwórczym. Zło ma więc wymiar
wieczny, nie może być przez Boga unicestwione, dlatego też ofiara Chrystusa
nie może być skuteczna dla udręczonej Duszy. Wojciech Gutowski przekonująco dowodzi, że w tym dramacie mamy przykład „mortalistycznej” wizji
krzyża, w której „(…) Pasja Chrystusa zajmuje pozycję wyjątkową, podkreśla
i stymuluje wieczne, nieusuwalne cierpienie, sankcjonuje śmierć jako jedyną
eschatologię” (Gutowski 1999, 255). W konsekwencji tak zredukowanej wizji
Kasprowicz „zatrzymuje” bieg zdarzeń w dramacie na momencie Ukrzyżowania, będącym najmocniejszym triumfem śmierci, a równocześnie ukazującym nieobecność Ojca w cierpieniu Syna.
Nacięcia sykomory to w gruncie rzeczy ukazanie tych miejsc, gdzie antropologia chrześcijańska została zredukowana do wymiaru religijności naturalnej, gdzie nie ma śladów interwencji Boga na rzecz człowieka. Ukazany
bohater zdany jest wyłącznie na własne siły, może tylko prosić Boga o pomoc, a w skrajnej postaci wypominać mu bezczynność wobec cierpień będących udziałem ludzi. Ta sama linia redukcji chrześcijańskiego wymiaru literatury widoczna jest w utworach współczesnych. Przybiera niekiedy postać
relatywizmu, ateizmu, a nawet antyteizmu i wszystkie postacie tej redukcji
odnoszą się do rozumienia chrześcijaństwa przez autorów tekstów, są jakąś
formą reinterpretacji chrześcijańskiego wymiaru ludzkiego życia. Przestrzeń
literatury otwiera możliwość interpretacji każdej ludzkiej aktywności, w tym
również stopnia zakorzenienia tej aktywności w chrześcijaństwie.
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Wojciech Kaczmarek
THE CHRISTIAN ASPECT OF LITERATURE
Polish literary critics often talk about ‘religious literature’ or ‘sacrum in literature’ instead of simply presenting the references to Christianity. The metaphysical aspect of
Christianity seems the most important one in literary criticism as it refers to the existential situation of the man. Christian ‘novelty’ lies in the fact that God is looking for
the lost, sinful man; God loves him and it provokes the man’s deep belief. It is a completely different scenario than the one proposed by natural religiousness, where it is
the man who seeks God. Such distinction can help to interpret literary works and
explain different references to God or supernatural world.
Keywords: Christianity, religiosity, faith, cross, sin
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C

hociaż zasugerowane w tytule zestawienie biblijnego kamienia węgielnego, rosz pina, ze współczesną myślą postsekularną wydać się może
cokolwiek pretensjonalne, jego historia dobrze wprowadza w problematykę niniejszego artykułu. W architekturze epok dawnych stanowił
kamień węgielny rzeczywistą podstawę budowli – kluczowy element konstrukcyjny o charakterystycznym kształcie, spajający ściany i będący w sensie
dosłownym głowicą węgła, czyli narożnika, w jakim musiał być umieszczony.
Znaczenie to wykorzystują często cytowane wersety Psalmu 118: „Kamień
odrzucony przez budujących / stał się kamieniem węgielnym. / Stało się to
przez Pana: / cudem jest w oczach naszych” (Ps 118, 22– 23)2. W kulturze
chrześcijańskiej – za sprawą tego i innych mesjańskich proroctw Biblii hebrajskiej (jak Iz 28,16 czy Za 3,9) oraz nawiązujących do nich określeń Chrystusa
(Mt 21,42; Mk 12,10–11; Dz 4,11; Ef 2,20; 1 Kor 3,11; 1 P 2,7) – zajmował ka1
2

Artykuł ukazał się w nieco zmienionej wersji w „Wielogłosie”, zob. Bogalecki 2016a.
Wszystkie przekłady biblijne za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 2003.
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mień węgielny miejsce centralne: zarówno w planie teologiczno-alegorycznym,
jak i legislacyjnym czy estetycznym. Jak uświadamia nam lektura klasycznej
już Symboliki świątyni chrześcijańskiej Jeana Hani, towarzyszyła temu stopniowa utrata znaczenia architektonicznego; kamień węgielny przestał być
głazem o określonym kształcie, a rozpadł się na kilka elementów, których
„zwyczajowo przyjęte nazwy (…) z dawien dawna były mylone” (Hani 1998,
116). W końcu przyjął on postać „zwornika sklepienia”; chociaż element ten
kładziono, rzecz jasna, na końcu, w przestrzeni symbolicznej wciąż pozostawał kamień węgielny początkiem świątyni – „»zasadą« budowli, zasadą
oczywiście »logiczną«, a nie »chronologiczną«” (Hani 1998, 117). Również
dziś kładziemy pod nowe budynki kamienie węgielne, ale pozostaje to co
najwyżej po weberowsku odczarowanym obyczajem, a zatem – jak powiedzieliby niektórzy – pustym gestem, podobnym do pozostawiania wolnego
nakrycia na wigilijnym stole. Jako tego typu puste znaczące funkcjonuje też
kamień węgielny w języku, przeciętnemu użytkownikowi kojarząc się raczej
z górnictwem niż z domostwem – z węglem raczej niźli z węgłem.
Rzecz jasna, tego typu „kamieni węgielnych” – okruchów całościowego
porządku religijnego – mamy (w języku, w literaturze, w kulturze) całe mnóstwo. W pewnym uproszczeniu powiedzieć można, że myśl postsekularna
zajmuje się właśnie nimi. Nie bada ona jednak ich genealogii (czy może: geologii), skupiając się na odsłanianiu kolejnych tekstowych (tektonicznych)
warstw ich ewolucji. Nie pragnie ich też – Boże broń! – ponownie zaczarowywać, próbując przeistaczać je w jakiś rodzaj kamieni alchemicznych. Niespecjalnie interesuje się również, bez wątpienia nadal obecnymi, „żywymi
kamieniami” autentycznych konfesyjnych zawierzeń. Zajmuje się za to sposobem istnienia rozmaitych odprysków tego, co religijne we współczesnych,
podlegających wyraźnym procesom sekularyzacyjnym, społeczeństwach,
w których zdarza się im pełnić bardzo różne, nierzadko odległe od macierzystych i w tym sensie niewłaściwe, funkcje. Postsekularyzm rozumieć można
zatem jako wyrosłą na glebie późnej nowoczesności próbę reinterpretacji
zagadnień teologicznych i religijnych, wiodących dziś żywoty świeckie, nieoczywiste i widmowe. To ostatnie określenie nie pada tu przypadkowo – opublikowane w 1993 roku Widma Marksa Jacques’a Derridy uznawane są za jeden
z założycielskich tekstów filozoficznego postsekularyzmu. Nie powinniśmy
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jednak zapominać, że badaczem, który jako jeden z pierwszych świadomie
posługiwał się tym terminem, był literaturoznawca John McClure (1995).
W swojej najważniejszej pracy na ten temat – książce Półwiary. Literatura
postsekularna w czasach Pynchona i Morrison (McClure 2016) – analizując
powieści wymienionej w tytule dwójki, a także teksty takich pisarzy, jak Don
DeLillo czy Michael Ondaatje, zaproponował amerykański badacz trzy wyznaczniki powieści postsekularnej: „zwrot bohaterów o świeckich umysłach ku
religijności”; „religijne zakłócenie świeckich konstrukcji świata przedstawionego” oraz „przeformułowanie dramatycznie »osłabionej« religijności w duchu świeckich, postępowych wartości i koncepcji” (McClure 2016, 15). Warto
podkreślić znaczenie tej ostatniej cechy, akcentującej słaby (w Vattimowskim
sensie tego słowa) status postsekularnych propozycji, których „duchowa
trzeźwość” wyraźnie odróżnia je od mistycyzujących, próbujących ponownie
„poddać świat zaczarowaniu”, utworów zainspirowanych New Age (McClure
2016, 183). W postsekularnym kluczu interpretuje się zatem utwory takich
powieściopisarzy współczesnych, jak na przykład John Maxwell Coetzee,
Orhan Pamuk, Salman Rushdie czy Zadie Smith, oraz fundamentalne dla
historii literatury światowej dzieła Jamesa Joyce’a, Gustave’a Flauberta, a nawet Johna Miltona. Dodać trzeba wszakże, że nie każde tego typu odczytanie
przynosi z sobą prostą, retrospektywną „postsekularyzację” tego czy innego
kanonicznego autora, na mocy której świętować mielibyśmy dziś jakąś nową,
quasi-świecką formę jego kanonizacji. Wielu badaczy za wystarczająco produktywny uznaje sam gest zestawienia różniących się od siebie perspektyw i postaw,
pozwalający uzyskać dający do myślenia efekt wyobcowania. Strategię taką przyjął chociażby Feisal G. Mohamed, autor zwracającej uwagę książki Milton and
the Post-Secular Present, próbujący sprowokować „obustronnie krytyczny dialog
presekularnej myśli Miltona i współczesnych postsekularnych stanowisk” (Mohamed 2011, 7). Wielu też literaturoznawcom postsekularne rozwiązanie języków dało asumpt do odważniejszej lektury tekstów literackich pod kątem uwidaczniającej się w nich nieoczywistej i nierzadko nieortodoksyjnej refleksji teologicznej; przykładem mogłaby tu być Barbara Vinken, autorka inspirowanego
pojęciami pasji i kenozy odczytania dzieła Flauberta „jako chiazmu, pokrzyżowania Krzyża”, w którym „przekreślona została obietnica zbawienia we wszystkich jej religijnych i świeckich wariantach” (Vinken 2015, 17).
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KAMIEŃ I KRZYŻ.
POSTSEKULARYZM PO POLSKU?
W Polsce stosunkowo szybko zainteresowaliśmy się postsekularyzmem jako nurtem refleksji filozoficznej: z początku dzięki tłumaczeniu i omówieniom ważnego wykładu Jürgena Habermasa Wierzyć i wiedzieć z 2001 roku,
w którym wprowadził on pojęcie „społeczeństwa postsekularnego” (Habermas
2002, 11), następnie zaś przede wszystkim dzięki tekstom i seminariom Agaty
Bielik-Robson, a także przekładom postsekularnych książek Alaina Badiou,
Giorgia Agambena czy Slavoja Žižka. Musiały pojawić się zatem i próby odniesienia postsekularyzmu do badań literackich; chociaż miały one charakter
incydentalny i rozproszony, bywały, jak chociażby w przypadku tekstów Tomasza Mizerkiewicza (2009, 2011), inspirujące. W 2012 roku na łamach
„Tekstów Drugich” ukazał się artykuł, którego wymowny tytuł, Postsekularyzm – wyzwanie dla teorii i historii literatury, wydawał się zwiastować
wzmożenie zainteresowania badaniami o charakterze postsekularnym. Karina
Jarzyńska pisała w nim m.in. o konieczności zmiany „sposobu, w jaki myślimy i piszemy o literaturze” (Jarzyńska 2012, 295), o postulacie „przeformułowania charakteru literaturoznawczej gry językowej w duchu postsekularyzmu” (Jarzyńska 2012, 296), o projekcie „nowych odczytań (…) i, być może,
przesunięć w obrębie uznawanego przez krytykę kanonu” (Jarzyńska 2012,
298), w końcu zaś – bagatela! – o konieczności „redefinicji dawnych i wypracowania nowych kategorii interpretacyjnych” (Jarzyńska 2012, 306). Przyznać trzeba – zadania to tytaniczne, co iść musiałyby jak po grudzie i ciążyć
jak kamień u szyi…
Być może dlatego odrzuciliśmy kamień. Nie ufundowaliśmy na nim nowej
historii polskiego modernizmu, nie daliśmy sygnału do kanonady, nie zrewidowaliśmy kanonu. Bogiem a prawdą, tak rozumiane „wyzwanie” postsekularyzmu w ogóle nie zostało podjęte, wyliczonych zaś postulatów nie poddano pod dyskusję. Wpłynęło na to z pewnością wiele czynników: od trudności
z aplikacją terminu do społeczeństwa polskiego, przez stosunkowo silną pozycję rodzimej tradycji badań nad sacrum literackim, aż do zmęczenia coraz
to nowymi, w powszechniej opinii modnymi, lecz mglistymi, metodologiami
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czy językami interpretacyjnymi. Chciałoby się (postsekularnie?) dopowiedzieć – i chwała Bogu! Chwała Bogu, że oszczędzono mu tego typu przedsięwzięcia, a nam wszystkim – by sparafrazować tytuł pamiętnej książki
Włodzimierza Boleckiego – polowania na postsekularystów w Polsce. Chwała Bogu nie z tego jednak powodu, że postsekularyzm jako taki stanowić
miałby perspektywę zasadniczo obcą i nieaplikowalną do literatury oraz kultury polskiej (moim zdaniem jest bowiem odwrotnie), lecz dlatego, że – jeśli
ma on pozostać sobą – żadnej tego typu całościowej, ponadnarodowej i uniwersalizującej historii literatury fundować nie może. Byłoby to zasadniczo
niezgodne z jego indywidualistycznym duchem i późnonowoczesnymi założeniami; stałoby też w sprzeczności z charakterem zjawisk, w opisie których
warto sięgać po postsekularne narzędzia – zjawisk z założenia lokalnych,
przygodnych, efemerycznych, które w taki też sposób manifestują się w tekstach kultury. Abstrahując już od sposobu, w jaki o współczesnym funkcjonowaniu religii pisze „widmowy” Derrida, posłuchajmy, jak mówi o niej
znacznie bardziej „przyziemny” McClure. Interesujące go powieści opisują
nie tyle jednoznaczne i zdecydowane artykulacje religijności, co tytułowe
„półwiary”, a właściwie „wiary częściowe” (partial faiths), będące efektem
podwójnego gestu „równoczesnego osłabienia i afirmacji religii” (McClure
2016, 28). Za Charlesem Taylorem (Taylor 2012, 35) pisze McClure o „tymczasowych, na wpół prowizorycznych” sposobach „identyfikacji z religią”,
podkreślając, że zawiązywane przez bohaterów interesujących go powieści
„płynne” wspólnoty mają „niebezpiecznie kruchy” (McClure 2016, 264) i „niepewny status”, a ich samych cechuje „swoiste upodobanie do otwartości i tymczasowości” (McClure 2016, 150), szacunek dla „pluralizmu” i obawa przed
postaciami religii mocno uwikłanymi w relacje władzy (McClure 2016, 191).
Koniec końców, postsekularyzm pozostaje tak samo „postnym” kierunkiem,
jak poststrukturalizm czy postkolonializm, a zatem stanowi rodzaj dyskontynuacji czy dekonstrukcji stojącej za nim wielkiej narracji – w tym przypadku
wielkiej opowieści europejskiego sekularyzmu.
Odrzucenie kamienia nie oznacza jednak końca postsekularyzmu w polskich badaniach literackich – zgodnie z biblijną logiką stanowić może dopiero ich właściwy początek. Wydaje mi się, że odrzucenie to (a właściwie zaniedbanie) może okazać się czymś w rodzaju szczęśliwej winy. Pozwoliło ono
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bowiem uwidocznić szereg obszarów, które domagają się bliższej analizy właśnie w perspektywie postsekularnej – nie jednak uniwersalistycznie pojmowanej i bez namysłu przeszczepianej na grunt polski z humanistyki zachodniej, lecz uwzględniającej specyfikę sytuacji polskiej, na czele z odgórną sekularyzacją PRL-u i jej konsekwencjami opisywanymi przez takich
socjologów, jak choćby José Casanova. Kamień odrzucony przez potencjalnych
budowniczych wielkiej opowieści rozpadł się, ale jego odpryski nadal mogą
stać się głowicami – tyle tylko, że znacznie mniejszych, lokalnych i fragmentarycznych narracji literaturoznawczych; znacznie skromniejszych domostw,
w których jednak mielibyśmy możliwość od czasu do czasu się zatrzymać.
W Polsce bowiem, zwłaszcza dziś, potrzebujemy postsekularnych domów
wiary, bardziej otwartych i gościnnych niż te, do których zdążyliśmy się
przyzwyczaić. Gdzie mamy ich, na Boga, szukać, jeśli nie w literaturze; jakże
je budować, jeśli nie jej słowami? To o literaturze pisał wszak Derrida (2008,
157) jako o ostatniej dostępnej nam dziś „religijnej resztce, łączniku i przekaźniku tego, co święte”.

MAPA I ARCHIPELAG.
POLSKA LITERATURA POSTSEKULARNA?
Polska literatura postsekularna nie jest rozległym stałym lądem, który
przemierzać można wzdłuż i wszerz. Składają się na nią mniej lub bardziej
wyizolowane wyspy (pojedynczy autorzy, a nawet pojedyncze teksty), na
których – z dala od silnie spolaryzowanego centrum – miały szansę rozwinąć
się frapujące, nierzadko endemiczne, formy duchowej wrażliwości. Co jednak istotne, wyspy te nader często wydają się tworzyć coś w rodzaju archipelagów. Pozornie nieciągłe, są one ze sobą powiązane, lecz nie są to związki
widoczne gołym okiem; potrzeba odpowiednich narzędzi, by móc zejść pod
powierzchnię, odkryć je, odsłonić.
Jakież to postsekularne archipelagi mogłyby ukazać się naszym oczom?
Najbardziej oczywisty wydaje się archipelag złożony z tekstów powstałych po
roku 1989, w których tradycja religijna wręcz programowo interpretowana
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jest już nie w stylu przyświadczenia, co raczej polemiki i zerwania. Odwołuję
się tu do użytecznej typologii Wojciecha Gutowskiego (1994, 5–24), w nawiązaniu do której o postsekularnym stylu interpretacji tradycji religijnej
należałoby mówić jako o specyficznym przypadku ostrożnego przyświadczenia, którego warunkiem jest zerwanie, a żywiołem – polemika. Styl ów
pozwala pewnej części autorów współczesnych interesująco wyzyskiwać
możliwości, jakie dają poszczególne odmiany języka religijnego. Zarazem
skutecznie, jak i subtelnie robią to tacy poeci, jak np. Justyna Bargielska,
Edward Pasewicz czy Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, ale i Andrzej Sosnowski,
a w końcu, ochrzczony wszak przez Wojciecha Bonowicza mianem „nieoczywistego poety religijnego”, Marcin Świetlicki. W polskiej prozie ostatnich
lat za odpowiadające McClure’owskiej charakterystyce uznać by można powieści tak różnych autorów, jak Ignacy Karpowicz (Cud czy Ballady i romanse), Marian Pankowski (Ostatni zlot aniołów), Jerzy Sosnowski (od Apokryfu
Agłai do Spotkamy się w Honolulu) czy Olga Tokarczuk (również przed Księgami Jakubowymi).
Pod wieloma względami bardziej interesujący od wymienionego wydaje
mi się nieco starszy poetycki archipelag tworzony przez znakomite teksty
autorów takich, jak Witold Wirpsza, Tymoteusz Karpowicz, Krystyna Miłobędzka czy Stanisław Barańczak. Jako poeci eksplorujący rozmaite języki
codzienności i dyskursy władzy musieli oni wziąć pod lingwistyczną lupę
także i język religii – odważnie wyzyskiwany już przecież w arcyważnych dla
tej tradycji poetyckiej Obrotach rzeczy Mirona Białoszewskiego. Przez analogię do badań teolingwistycznych w językoznawstwie z jednej, a w swoistej
kontrze do teologii z drugiej strony, poetów tych można z pewną dozą przekory nazwać teolingwistami (zob. Bogalecki 2016). Ich „nieufność” i wysoka
językowa metaświadomość pozwoliły im wykształcić unikalną formułę poetyckich poszukiwań duchowych, która przyniosła tak frapujące, wciąż niedoczytane, tomy, jak choćby Odwrócone światło Karpowicza, Sztuczne oddychanie
Barańczaka czy Liturgia Wirpszy. Istotne punkty nawigacyjne musiały stanowić dla nich osobne wyspy Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza, od lat
zmagających się przecież z problemami wpływu historii, katolickiego wychowania i możliwości „życia bez Boga” na żywotność myślenia teologicznego i refleksji o religii w polskiej literaturze.
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Samotną wyspę przypominać mogą również poświęcone idei absolutu,
wierze i religii rozważania Stanisława Lema, którego „ułomne” bóstwo z zakończenia Solaris – „ograniczony w swojej wszechwiedzy i wszechmocy,
omylny (…) Bóg… kaleki, który pragnie zawsze więcej niż może, i nie od
razu zdaje sobie z tego sprawę” (Lem 1994, 201–202) – wydaje się zapowiadać „słabego Boga” Gianniego Vattimo; nawet Fredric Jameson, którego zdaniem Lem jest „zdecydowanym ateistą”, rozważa „możliwość, że Solaris jest
podobnie ułomną istotą jak my – ułomnym lub schorzałym bogiem podobnym do szalonego bóstwa u Schellinga, które stworzyło świat po to, by się
uleczyć” (Jameson 2011, 130, 134–135). Chociaż rozmowa Kelvina i Snauta
z ostatniego rozdziału najsłynniejszej powieści Lema to bez wątpienia najbardziej znany teologiczny moment jego twórczości, podobnych rozważań
jest u niego na tyle dużo, że w pełni zasadna może wydać się dziś postsekularna, „zadająca kłam tezie o radykalnej nieuzgadnialności nauki i sacrum”
(McClure 2016, 269), próba rekonstrukcji i opisu przemian rzekomo „nieistniejącej teologii bóstw ułomnych” z Głosu Pana (Lem 2012, 17), w myśl której założeń – jak ujmuje to Jerzy Jarzębski (2012, 235) – bóg musiałby stanowić istotę
„niezdolną do przeciwdziałania losowym rozprzężeniom porządku Bytu”.
Także jednak i wyspa Lema związana jest przecież z pewną częścią prozy
PRL-u, reprezentowaną chociażby przez Jerzego Andrzejewskiego i Tadeusza
Konwickiego, a cechującą się głęboko ambiwalentnym podejściem do religii
oraz charakterystyczną konstrukcją „Boga niepewnych”, tyleż poszukujących,
co naznaczonych sceptycyzmem bohaterów; jak trafnie ujęła to Anna Sobolewska, w tekstach, o jakich mowa, „sfera duchowości jest obwiedziona grubym
passe-partout ironii” (Sobolewska 2003, 77). Jeżeli w takim „obramowaniu”
pojawia się mimo wszystko jakaś istota wyższa, to najczęściej – jak w ważnym artykule poświęconym Schulzowi, Gombrowiczowi i Lemowi pisał Jarzębski – w postaci „Boga ateistów (…), w którego trudno im uwierzyć, ale
od którego nie mogą się uwolnić”, który „pojawia się (…) jako konsekwencja
pewnego stylu myślenia o świecie i o człowieku”, nie będąc przy tym jednak
„wstępem do nawrócenia na wiarę” (Jarzębski 1997, 183). Opisywana postać
bóstwa rodzi się w umysłach zsekularyzowanych, dla których „opuszczenie
religii i kościoła odbyło się gładko”, nie prowadząc do „męczących dramatów
sumienia” (Jarzębski 1997, 198); w tym sensie napisze Jarzębski, że „Bóg
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ateistów” nie jest „zazwyczaj żadną »pozostałością« po myśleniu religijnym”
(Jarzębski 1997, 183), lecz pojawia się – niejako po swojej śmierci – jako konsekwencja najgłębszych pisarskich poszukiwań. W podsumowaniu swego
inspirującego artykułu badacz wyraźnie sugeruje wręcz zależność pomiędzy
obecnością interesujących go rozważań a intelektualno-artystyczną rzetelnością
pisarską: „Jak widać, »śmierć Boga« łatwo zadekretować – trudniej się z tego
wywiązać, a refleksja metafizyczna musi się pojawić w najbardziej nawet
ateistycznym dyskursie, jest niejako podstawowym kryterium jego poziomu, warunkiem wzniesienia się ponad banał antykościelnej agitacji” (Jarzębski 1997, 199).
Podążając za Jarzębskim tropiącym „naiwnego (…), niczym z oleodruku
lub romansu” (Jarzębski 1997, 185) Boga Schulza oraz „dziwacznego, ułomnego, arbitralnie wykoncypowanego” Boga Gombrowicza (Jarzębski 1997,
191), należałoby spróbować zreinterpretować tę część literatury dwudziestolecia, która na sekularystyczne rozpoznania zareagowała nie wrogo, lecz
twórczo i w której zadaniu realistycznego odwzorowania procesów zeświecczenia towarzyszyło pragnienie udzielenia na nie inwencyjnej literackiej odpowiedzi. Rdzeń takiego, sukcesywnie odsłanianego (zob. np. Knapek 2016),
archipelagu musiałyby tworzyć nie tylko teksty Gombrowicza i Schulza, ale
również Witkacego, Iwaszkiewicza, czy Wata (myślę tu zwłaszcza o omawianym już pod tym kątem Bezrobotnym Lucyferze), a w końcu i Leśmiana, którego Michał Paweł Markowski nazywał jednym z „największych poetów religijnych XX wieku” z tego wszakże powodu, że „niebo, które się w jego poezji
pojawia tak często, bywa »pustym niebem«” (Markowski 2007, 127). Pustka
ta majaczyła już na „horyzontach religijnych” pisarzy prozy Młodej Polski,
zaś rozmaite, intensywne próby jej zapełnienia (Miciński, Przybyszewski,
Reymont, Żeromski, Żuławski i inni) nabrałyby z pewnością innych sensów,
gdyby umieścić je w perspektywie społecznej i potraktować jako próby literackich interpretacji obserwowanych procesów sekularyzacyjnych. Stosunkowo rzadko reakcje te przybierały postać samodzielnych pogłębionych konstrukcji myślowych; nie przez przypadek tak duże zainteresowanie autorów
identyfikowanych z postsekularyzmem budzi kapitalny wyjątek dzieła Brzozowskiego, którego model nawrócenia i stosunek do religii uznają oni wręcz
za paradygmatyczne dla współczesnych poszukiwań duchowych (zob. Bielik-
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-Robson 2013). W końcu wielkim wyzwaniem badawczym byłoby prześledzenie dziewiętnastowiecznych nieantagonistycznych literackich reakcji zarówno na obserwowane procesy zeświecczenia, jak i na losy postulowanych
projektów sekularyzacyjnych pozytywizmu – chociażby u Prusa, którego
Wokulski, wchodząc do kościoła, zapytuje przecież: „Co to jest za ogromny
gmach, który zamiast kominów ma wieże, w którym nikt nie mieszka, tylko
śpią prochy dawno zmarłych?… Na co ta strata miejsca i murów, komu
dniem i nocą pali się światło, w jakim celu schodzą się tłumy ludzi?” (Prus
1966, 136).
Skoro podobne pytania rozbrzmiewały w wielu dziełach literatury polskiej,
zaś przygody zsekularyzowanej świadomości, która mimo wszystko podejmuje wzmożone duchowe poszukiwania, znalazły w niej swoje cenne artykulacje – to czy nie powinny one doczekać się także i nowych, postsekularnych
interpretacji? Podjęcie się tego zadania niewątpliwie wymagać będzie rozwiązania nowych problemów badawczych, jakie w tym miejscu pozostaje mi
jedynie wyliczyć. Należą do nich bowiem tak zróżnicowane zagadnienia jak:
możliwość wypracowania typologii stylów niereligijnego użycia języka religijnego w literaturze; próba określenia kierunków przemian właściwych literaturze religijnej konwencji, pojęć czy gatunków, takich jak modlitwa czy
proroctwo, mesjanizm czy epifania, parabola czy litania; poetyka i semantyka
literackich mechanizmów profanacji i blasfemii; a także konieczność opracowania wielkiego, zapoznanego tematu funkcji poczucia humoru i śmiechu
w literaturze wykorzystującej motywy religijne – McClure mówi nawet o nowym gatunku, „postsekularnej komedii duchowej”, w której „absurdalna
przesada, ekstrawagancka profanacja i parodia” służą osłabieniu procesów
zmierzających do „przekształcenia religijnej spekulacji w dogmatyzm i nietolerancję” (McClure 2016, 31). Nie sposób uciec w końcu od zadania opisu
performatywnych politycznych aspektów teologii literackich PRL-u, a z drugiej
strony – od rzetelnego rozważenia zeświecczenia Europy jako tematu i kontekstu polskojęzycznych utworów emigracyjnych.
Nie mniejszym wyzwaniem wydaje się zadanie uchwycenia i interpretacji
rozmaitych form – mniej lub bardziej niejawnego, acz niekoniecznie przecież
marginalnego – funkcjonowania motywów teologicznych i religijnych w polskiej nauce o literaturze. Na uwagę zasługuje tu nie tylko – inspirowany bez-
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pośrednio autorami wiązanymi z myślą postsekularną – literaturoznawczy
słownik ostatnich trzech dekad, w którym znaczącą rolę odgrywały takie
pojęcia, jak niewyrażalność czy epifania (zob. Nycz 2012), ale przede wszystkim udział okruchów tego, co religijne, w kształtowaniu się samej dyscypliny
i jej kolejnych badawczych „zwrotów”. Kiedy Agata Bielik-Robson (2015, 6)
w swojej poświęconej twórczości literackiej i opublikowanej w ubiegłym roku
książce rozwija Celanowski koncept „deus absconditus literatury” jako obecnej
w niej „cząstki świętości”, jej rozważania wchodzą w interesujący dialog z wcześniejszymi o prawie 30 lat intuicjami Władysława Panasa, zgodnie z którymi
„milczenie twórcy dzieła można nieśmiało porównać z milczeniem Boga, a nieobecność sensu z koncepcją Deus absconditus” (Panas 1991, 63). Historia
tego typu reminiscencji i refrakcji tego, co religijne, w nowoczesnym myśleniu o literaturze z pewnością zasługuje na rzetelny i nieredukcjonistyczny
opis, który odsłonić mógłby teologiczne zaplecze także polskiego literaturoznawstwa.

OBRAZY I OKTAWY.
POZA LITERATURĘ?
Nie sposób wreszcie nie zadać pytania wykraczającego poza obszar badań
literackich: czy i w kulturze polskiej ostatniego półwiecza przekraczające
wąsko rozumianą wyznaniowość, postsekularne poszukiwania duchowe nie
wydają się stanowić jednej z istotniejszych tendencji rozwojowych? Ich dostrzeżenie wydaje się łatwiejsze w recepcji zewnętrznej, w której uwagę zwracać musi, powracające niczym lejtmotyw, łączenie polskiego wkładu w kulturę
z duchowością, etyką czy metafizyką (polska szkoła poezji, polska szkoła
kompozytorska, polska szkoła filmowa itd.). A zatem, czy modelowym przykładem dzieła postsekularnego nie jest chociażby opowiedziana od końca i podejmująca przewrotną grę z tradycją Pasja według świętego Marka autorstwa
Pawła Mykietyna, która, choć wyraźnie „stroni od charakteru kontemplacji
typu religijnej”, to jednak – jak pisał Andrzej Chłopecki – „w nadzwyczajny
sposób prowokuje do namysłu o nas, naszej wierze, naszej kondycji” (Chło-

PIOTR BOGALECKI: KAMIEŃ ODRZUCONY?…

219

pecki 2013, 170). A jeśli tak, to może i pamiętna Pasja Krzysztofa Pendereckiego, która – obok innych uruchamiających odniesienia religijne, awangardowych z ducha dzieł jego autorstwa – nie zasługuje przecież na to, by wymieniać ją dziś pośród wykazujących „skłonność do monumentalizmu i populizm” partytur zasilających nurty „socrealizmu liturgicznego” czy „muzyki
moralnego szantażu” (Szwarcman 2007, 99, zob. też 74–75)? Inspirowana
postsekularyzmem analiza samych tylko biblijnych przetworzeń tekstowych
w takich utworach wczesnego Pendereckiego, jak Psalmy Dawida, Strofy czy
Psalmus 1961 stanowić mogłaby nie tylko cenny wgląd w problem twórczego
wykorzystania tekstów religijnych, lecz także przyczynek do opisu postsekularnych poetyk współczesności. W jeszcze większym stopniu wydaje się to
dotyczyć potencjalnych nowych interpretacji kina PRL-u, którego ukryta
religijność funkcjonowała nade wszystko (by użyć tu formuły Danièle Hervieu-Léger) „jako pamięć”, a którego „moralny niepokój” wyrastał przecież
z napięcia pomiędzy świeckimi a chrześcijańskimi modelami życia i zaangażowania w rzeczywistość społeczną. W projektowanej próbie postsekularnego
odczytania polskiej kinematografii wyjątkowe miejsce zająć musiałby z pewnością – interpretowany przez Slavoja Žižka jako wykład „materialistycznej
teologii” (Žižek 2007, 25–118) – Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego, choć w kluczu tym odczytywane mogą być również inne jego obrazy, jak Trzy kolory czy
Przypadek; za sprawą interpretacji wymienionych tytułów jest Kieślowski
najczęściej przywoływanym reżyserem w opublikowanej niedawno monografii badającej „postsekularne konstelacje” kina europejskiego (zob. Bradatan,
Ungureanu 2014). W interesującym nas kontekście odczytywane bywają także
liczne powstające w ostatnich latach spektakle teatralne, w tym Anioły w Ameryce Krzysztofa Warlikowskiego, a pod tym kątem spojrzeć można również
na niektóre sztuki Krystiana Lupy i Jana Klaty. Być może jednak jako eksperyment par excellence postsekularny zobaczyć należałoby, krytykowany z ambony przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, słynny spektakl Apokalipsis cum
figuris Jerzego Grotowskiego, przez Konstantego Puzynę rozpatrywany jako
opowieść „o powrocie Chrystusa. O powrocie dziś, pomiędzy nas” (Puzyna
1971, 49). Czyż zinterpretowane raz jeszcze, tym razem w postsekularnej
perspektywie, na znaczeniu nie zyskałyby również koncepcje „teatru ubogiego” i „aktora ogołoconego”? Formułowane „według pojęć teologicznych”
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(Grotowski 2012, 255), wyrosłe zaś z potrzeby „odświętnego profanowania”
mitu religijnego, odpowiadać miały one przecież na potrzeby „zbiorowości”
współczesnej, która „nie jest zdefiniowana przez religię”, lecz przez „przeświadczenia umysłowe” (Grotowski 2012, 252) – i jako takie próbowały one
poszukiwać „świętości z pozycji niewierzącego (…), »świętości laickiej«”
(Grotowski 2012, 255). Z pewnością można zastanawiać się również nad
postsekularnym potencjałem artystycznych peregrynacji Tadeusza Kantora,
w którego „teatrze śmierci” – przynajmniej od prac nad Wielopolem, Wielopolem (1980) – łatwo dostrzec wzmożone zainteresowanie religią i tematyką eschatologiczną (zob. Flader-Rzeszowska 2015). Jeśli zaś wymienione
działania rozpatrywać można w kategoriach poszukiwania nietradycyjnych
wizualnych języków doświadczenia duchowego, to czy w ten sposób nie
chciałyby być oglądane również i obrazy Kantora, a także, między innymi,
Andrzeja Szewczyka czy Jerzego Nowosielskiego? I z drugiej strony, czy
jako próby poszukiwania Habermasowskiej „trzeciej drogi” funkcjonowania religii w społeczeństwach postsekularnych nie należałoby odczytać
przynajmniej kilku przykładów polskiej sztuki krytycznej; pośród „najbardziej znanych” przykładów „blasfemicznej sztuki feminizmu”, jakie rozpatrywać należałoby „w postsekularnej perspektywie”, wymieniała Anne-Marie Korte Więzy krwi Katarzyny Kozyry i Pasję Doroty Nieznalskiej
(Korte 2014, 228).
Choć badanie związków pomiędzy postsekularnymi wyspami i archipelagami to zadanie na lata, wierzę, że warto je podjąć. „Półwierzeń” nie nauczyliśmy się bowiem od McClure’a. Literatura polska ma „półwiary” własne –
takie, jak choćby ta, która stała się udziałem ojca głównego bohatera opowiadania Około śmierci Feliksa Jabłczyńskiego, przypomnianego ostatnio przez
Beatę Obsulewicz. I chociaż w jej ocenie, „blokowane przez półwiarę życie
religijne nie może wykształcić/osiągnąć wymiaru eschatologicznego” (Obsulewicz 2015, 55), warto spojrzeć dziś na „wyższą ponad formy (…) półwiarę
ojca” – którego „Bóg na pewno nie zwracałby uwagi na formalności ziemskie,
na przegrody, które między nim a ludźmi usiłują stawiać na ziemi” (cyt. za:
Obsulewicz 2015, 53–54) – jako na jeszcze jeden przykład nieredukcjonistycznych i niekonfesyjnych poszukiwań duchowych naszej literatury. Bez ich
dyskretnej obecności i cierpliwej pracy, bez postsekularnych półwiar i półśrod-
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ków powszechnie podzielane twierdzenie o zasadniczym znaczeniu religii
i metafizyki dla kultury polskiej pozostać musi co najwyżej półprawdą3.
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A REJECTED STONE?
POSTSECULARISM AS AN (IM)POSSIBLE STRATEGY OF
INTERPRETING POLISH LITERATURE AND CULTURE
Postsecularism, unlike other contemporary theories, does not seem to be a promising strategy of interpreting Polish culture and its application to literature seems controversial. The article author proves, however, that postsecularism can inspire research that will help to establish a new history of certain contemporary cultural
phenomena (literature, cinema, visual arts and music). He discusses the following
research problems: irreligious usage of religious language in literature, various poetics of profanation and blasphemy, humour in works using a religious language as
well as the performative and political aspects of literary theologies during the communist regime.
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H

ans Blumenberg, spoglądając przez pryzmat świadomie przez siebie
samego artykułowanej (a rzec by można: z genezy romantycznej)
własnej odmienności w stosunku do „oświeceniowego” podejścia,
wyłania linię wiodącą od Platońskich idei przez odnowienie platonizmu w renesansowej „idei hipotezy”, a dalej poprzez Kanta do neokantyzmu, gdzie
[p]owstaje filozofia mitu, która jest nie tylko filozofią mitu, lecz także tych fenomenów ekspresji, które nie stanowią jeszcze artykulacji teoretycznej, nie są jeszcze
naukowe. Pojmuje ona mityczność jako ogół niezbędnych i możliwych aktów,
które pozwalają wytrzymać i żyć w świecie, aktów, będących surogatami [teorii –
L.W.] w świecie, którego nie odsłoniła dotąd żadna teoria (Blumenberg 2009, 48).
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Przychylając się do obecnego w tej linii wskazania na utylitarną funkcję radzenia sobie z rzeczywistością dzięki mitom, poprzez umożliwienie konstruktywnego w niej działania, kwestionuje on zarazem wpisanie we wspomnianą
koncepcję wyłącznie protonaukowego i prototeoretycznego statusu mitu.
Blumenberg wskazuje wszakże w tym kontekście na szczególną rolę Ernsta
Cassirera, który przechodząc od idei do symbolu, sprawia, że „teoria form
symbolicznych pozwala skorelować mityczne środki wyrazu z [terminami –
L.W.] naukowymi, aliści w stosunku historycznie nieodwracalnym, w którym
nauka stanowi rzekomo nieredukowalny terminus ad quem” (Blumenberg
2009, 48). Kwestionując tym razem ową jednokierunkowość relacji, dostrzega jednak u poprzednika także swoistą próbę wyjścia z neokantyzmu (por.
Andrzejewski 1995, 51), która otwiera perspektywę odebrania teraźniejszości
uprzywilejowanej pozycji w spojrzeniu na przeszłość „aż po pogrążony
w cieniu mit” (Blumenberg 1997, 159). Sam przyjmuje bowiem, że
[h]istoria okazuje się tylko jedną z relacji, zmierzającą do tego, aby to, co obce,
w miarę możliwości zrozumieć jako własne. Czas i przestrzeń stają się równorzędnymi wymiarami tego zasadniczego doświadczenia, przybierającego postać
zadania: tego, co obce nie oglądać i nie oceniać przez pryzmat tego, co własne,
przeszłości nie oceniać przez pryzmat teraźniejszości (Blumenberg 1997, 157).

Związane zaś z fizyczną przestrzenią sytuacje pierwszych ludzkich doświadczeń lasu i sawanny, morza i lądu, wewnętrznej przestrzeni organizmu
matki i zewnętrznego świata Blumenberg przekłada na konsekwencje w postaci odmian widzenia rzeczywistości: postawa pozioma wyznacza równość
wszystkich elementów, a pionowa wprowadza zróżnicowanie hierarchiczne;
rodzi się tu także ukrycie lub jawność w poznaniu, wewnętrzność lub zewnętrzność egzystencji (zob. też Wiśniewska 2015, 64–75).
Można przyjąć, że te różne doświadczenia decydują zarazem o podstawowych przestrzennych wyznacznikach dwu wyróżnionych tutaj podstawowych
typów mitu, tj. mitu archaicznego (Natury) i mitu nowoczesnego (Boga). Po
1

Trzeba, co prawda, przypomnieć tu i radykalnie odmienne zdanie polskiego badacza dotyczące Cassirera: „Był neokantystą i pozostał nim do końca, nawet pomimo stopniowego
odchodzenia od niektórych założeń tego nurtu” (Andrzejewski 1995, 5).
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stronie mitu archaicznego stałyby w tej sytuacji wypełniona przestrzeń lasu,
zmienne, będące symbolem potencjalności morze, wewnętrzność łona matki,
postawa pozioma (równość przeciwieństw), ukrycie poznawcze (poznawcza
noc), wewnętrzność doświadczenia, po stronie mitu nowoczesnego – odsłonięta płaszczyzna czy równina sawanny, stały, mający określony kształt ląd,
świat zewnętrzny, postawa pionowa (odpowiedzialna za hierarchiczność),
jawność (poznawczy dzień), doświadczenie nakierowane na zewnętrze. To
pierwsza część poznawczych determinant poznania, które do dziś, jak się
zdaje, nie rezygnują z żadnego z wymienionych dwu typów opcji. Jednak do
tych dwu opcji w postrzeganiu przestrzeni dodać trzeba dwie inne związane
z czasem. Wszak nawet Blumenberg, skoncentrowawszy się na przestrzeni,
przyjmuje, że stanowi ona wymiar współistniejący z czasowym.
WYMIAR CZASOWY

Rozróżnienie owych czasowych determinant znajdziemy u innego współczesnego myśliciela, Gianniego Vattima, który zresztą, podobnie jak Blumenberg, przekonanie o nieustannej obecności mitu w kulturze wydobywa
najpierw w koncepcji Ernsta Cassirera, zanim ujawni własne zainteresowanie
nim jako kierującą poznaniem opowieścią – istotną, w jego przypadku, dla
mediów czy nauk społecznych (Vattimo 2006a, 40). W mit archaiczny wpisywałby się mianowicie trzy przedstawiane przez niego wyznaczniki narracyjności, które przedstawia on jako:
a) w sferze ontologicznej archaizm kładący nacisk na zakorzenienie, tj. na
przyczynę, a nie na skutek lub cel, a będący wyrazem niechęci wobec
wyrastającej z metafizycznych ujęć naukowo-technicznej kultury,
postrzeganej jako niszcząca związek „człowieka z samym sobą oraz
z przyrodą (…)” (Vattimo 2006a, 43) – co oznaczałoby również, że
owa jedność człowieka z przyrodą w tym micie przeciwstawia się
determinancie drugiego mitu, w którym Bóg wprowadza różnicę;
b) w sferze poznawczej umiarkowany irracjonalizm bądź ograniczony
racjonalizm – co wyklucza jednorodność poznania;
c) w sferze kultury – relatywizm kulturowy, co przeciwstawia się uniwersalizmowi.
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Tak opisany mit decyduje zresztą w konsekwencji o opisie określonej formacji, mianowicie postmodernistycznej, której odpowiednikiem w sferze
gospodarczo-społecznej staje się liberalizm (wobec niego to Vattimo deklaruje swą bliskość, odcinając się zdecydowanie tak od faszyzmu, jak i „nowej
prawicy” reprezentujących, w jego odczuciu, przede wszystkim doktrynerstwo, a więc nie tyle stałe, ile skostniałe formuły i prawa). W tym kontekście
jednak dla niego samego (archaiczny) „mit nie jest jedynie prymitywną fazą,
którą przekroczyła historia kulturalna, lecz raczej ciągle aktualną formą wiedzy
bardziej autentycznej, wolnej od niszczącego wpływu fanatycznego upodobania nowoczesnej nauki, technologii i kapitalizmu do ujęć ilościowych i obiektywizujących” (Vattimo 2006a, 44), co zresztą sprawia, że możliwe staje się
w jego ramach przezwyciężenie sprzeczności między racjonalizmem a irracjonalizmem. W tej perspektywie historię uniwersalną (zdeterminowaną
przez linearność dającą przewagę całości nad częściami i ogólności nad odrębnymi szczegółowymi zakresami) zastąpić miałaby historia powszechna
(nastawiona na różnorodność przejawiającą się w przestrzeni). Dotyczyć to
mogłoby także, dodajmy na marginesie, powszechnej, zamiast uniwersalnej,
historii literatury.
Vattimo zarazem kieruje uwagę na drugi mit, który z kolei wiąże z rozumieniem nowoczesności jako epoki determinowanej nie przez archaizm, ale,
jak to ujmuje, przez „futuryzm” sprawiający, że „bycie nowoczesnym staje się
wartością, więcej, jedyną wartością fundamentalną, do której odnoszone są
wszystkie pozostałe wartości” (Vattimo 2006b, 93). Tutaj pragnienie nowości
– jako dającej możliwość osiągnięcia autentyczności – akcentuje więc on jako
kierowane ku przyszłości. Podziela tym samym przekonanie2, że istniejąc
w postaci zsekularyzowanej, tj. pozbawionej pierwiastka transcendentalnego
i opatrznościowego, nowoczesność pozostaje w dalszym ciągu spadkobierczynią wiary w postęp, zakotwiczonej w judeochrześcijańskiej linearnej (prostoliniowej) wizji historii, a tym samym w micie nowoczesnym, tj. micie Boga
(zob. Vattimo 2006b, 95) i nowoczesnym historyzmie stanowiącym sekularyzację teologii historii judeochrześcijańskiej.
2

Vattimo przywołuje jako klasyczną w tej mierze rozprawę K. Löwitha, Significato e fine
della storia (1949).
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Tak więc, gdy monetaryzacja i wielki handel oraz rola przyznawana rodzinie i dziecku – jako wiodącym ku rzeczonej przyszłości – stanowiłyby (niesakralne) wyznaczniki nowoczesnego społeczeństwa jako spadkobiercy judeochrześcijaństwa, to postmodernizm (pojmowany tutaj jako istotna kontrpropozycja, a nie pejoratywnie oceniana kulturowa moda) kwestionowałby
rozwój i innowację, idąc w kierunku myślenia postmetafizycznego, które
zapowiedział Nietzsche w swej koncepcji wiecznego nawrotu, zastępując
linearność kołowością czasu (a hierarchiczność, dodać by należało, zasadą
coincidentia oppositorum). Ale – jak już z tego widać – postmetafizyczność
nie oznacza bynajmniej postmityczności, i nawet Nietzsche reaktywuje
wszakże zamiast umarłego Boga mitu nowoczesnego Dionizosa będącego
wyrazicielem mitu Natury, nie wspominając już o tym, że w dalszej jego perspektywie mieści się (łączący oba mity) Sokrates uprawiający muzykę (Nietzsche 1907, 100, 107).
Rzecz więc znamienna, że ten podział poznawczy – przesądzany przez
dominację jednego z mitów w odmiennych formacjach kulturowych – nawet
przez Vattimo nie jest postrzegany jako ostry i zaznacza on, że jakkolwiek
większa część nowoczesności zdominowana została przez oceniane przezeń
niezbyt przychylnie „mechaniczne umysły”, czynne na płaszczyźnie nauki
i techniki, a zdeterminowane przez pojęcia prawdy i obiektywności (co stanowi antynomię wcześniej przywoływanego relatywizmu kulturowego czy
umiarkowanego irracjonalizmu), to sztuka wcześniej niż te dziedziny (por.
też Welsch 2004, 429–461) porzuciła metafizyczne zakorzenienie, stanowiąc,
co prawda peryferyjny, niemniej płodny grunt dla tego, co Arnold Gehlen
nazwał post-histoire (za: Vattimo 2006b, 97). Ale też i odwrotnie, trudno sobie wyobrazić społeczeństwo postmodernistyczne bez obszarów stanowiących enklawy modernistycznego porządku (jak instytucje typu policji).
Zakotwiczenie w przeszłości lub dążenie ku przyszłości nie stawia zatem
na porządku dziennym wyłącznie walki tych dwu sposobów orientacji w świecie, ale też ich nieuniknione dopełnianie się, i nie tylko wskazywanie na pozytywne strony każdego z nich, ale również ujawnianie ich strony destrukcyjnej
– ontologicznie bądź poznawczo. Stąd pomijanie jednej z tych możliwości
można potraktować raczej jako osłabienie drugiej niż wzmocnienie. Uznać
też można, że czas teraźniejszy jest obszarem, na którym czasy tak przeszły,
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jak i przyszły tyleż się spotykają, co rozdzielają, występując w różnych konfiguracjach. Podobnie jak przyjąć by trzeba, że nieustannie trwa też oscylacja
między owymi odmiennymi (poznawczymi) przestrzeniami, o których
wspomniał Blumenberg. Natomiast wypieranie jednej optyki przez drugą
świadczy o wyczerpywaniu się – w każdym przypadku – jedynie połowicznych możliwości poznawczych wspomnianych wzorców.
Istotne, że w punkcie wyjścia dla obserwacji całych formacji kulturowych
taka różnorodność wynika przede wszystkim ze złożoności samych mitów
jako wzorców poznawczych stanowiących współistniejące całości oparte na
określonym operowaniu kategoriami czasu i przestrzeni. Staje się to czytelne,
jeśli zważymy, że pierwszy z nich, faworyzując archaiczne źródło Natury,
zakotwicza swoją opcję poznawczą w przeszłości absolutyzującej jej (Natury)
przestrzeń jako Pełnię (Wszystko, nieskończoność), skazany zostaje zarazem
na Chaos w czasie, gdy drugi, faworyzując prostoliniowy wymiar czasowy
(Bóg jako wieczność, wieczna Forma – Jedno) i nastawiony na przyszłość,
skazany zostaje na Pustkę (nicość, zerowy wymiar) w przestrzeni. Dodajmy,
że odpowiadające im ujęcia niesakralne (przeto nieabsolutyzujące ani wymiaru czasowego, ani przestrzennego zarówno w ich pozytywnym, jak i negatywnym wymiarze) wprowadzają mimo wszystko – w przypadku analogicznego do mitu Natury paradygmatu kołowego – nie tylko przestrzeń
opartą na zasadzie coincidentia oppositorum, ale i czas włączony do jej wymiarów jako skomplikowany, bo zakrzywiony, natomiast w przypadku analogicznego do mitu Boga paradygmatu linearnego nie tylko czas prostoliniowy, ograniczony początkiem i końcem, ale i poddaną presji owej prostoliniowości uproszczoną z kolei przestrzeń, mianowicie hierarchiczną. Oznacza
to, że każdy z przedstawionych mitów (i paradygmatów) poprzez koncentrację na określonym sposobie poznawania (jednowymiarowego bądź wielowymiarowego) dokonuje nie tylko nobilitacji odpowiedniej dla tego wyboru
lub zbioru kategorii, ale i określonej instrumentalizacji kategorii przeciwnej.
Przy tym jednak znaczenie tak pojmowanych – jako nośników określonych
konfiguracji określonych wariantów kategorii czasu i przestrzeni – mitów jest
brzemienne w konsekwencje w różnych skalach ludzkiego poznawania rzeczywistości. Inną niż przedstawiona wyżej makroskala epok czy formacji
instruktywną skalę reprezentować mogą utwory literackie.
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LITERATURA W PERSPEKTYWIE DWU MITÓW
– PRZYKŁAD MIŁOSZA
Twórczość Miłosza jest szczególnie dobrym przykładem ujawnienia mitograficznych, tj. związanych z określonym zapisem mitów (Boga i Natury),
zobowiązań literatury. W Dolinie Issy (Miłosz 1989) i Rodzinnej Europie (Miłosz 1970) relacje między interesującymi nas tu mitami można obserwować
zarówno w skali indywidualnej, jak i zbiorowej, co pozwala je sklasyfikować
jako występujące na jednej i drugiej płaszczyźnie:
a) zwycięstwo mitu nowoczesnego nad archaicznym – przy jednoczesnym wskazaniu wewnętrznych rozłamów na tle oporu skierowanego
przeciwko zewnętrznej, pustej powierzchowności wiary;
b) zwycięstwo mitu archaicznego nad nowoczesnym – przy jednoczesnym wskazaniu tkwiącego w nim immanentnie zagrożenia chaosem,
dochodzącym do głosu na przykład w rewolucji;
c) współistnienie obu mitów działających jednocześnie („i tak, i tak”), a zarazem wytwarzających poczucie pograniczności kondycji człowieka;
d) rozprzęgnięcie się obu mitów prowadzące do sytuacji „ani, ani”, będącej uzmysłowieniem zarazem pustki i chaosu, a więc negatywnych
stron obu mitów jednocześnie.
Przedstawię tutaj pobieżnie wymienione sytuacje.
ZWYCIĘSTWO MITU NOWOCZESNEGO
I JEGO PROBLEMATYZACJA

Zwycięstwo w perspektywie zbiorowej wprowadzone zostaje przez będące
pogłosem koncepcji Oskara Miłosza wskazanie na Litwinów jako wschodnioeuropejskich czerwonoskórych poddanych kulturowemu działaniu chrześcijańskiego posłannictwa sygnowanego krzyżem (Miłosz 1970, 14), a bardziej destrukcyjnego niż takie niszczące działanie przyrody, jak epidemia
dżumy (choć trudno nie pamiętać jej skutków w średniowieczu). Istotą pochrześcijańskiego świata staje się hierarchizacja przestrzeni poprzez wskaza-
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nie na przewagę reprezentujących duchowość (chrześcijańskich) zdobywców
i reprezentujących materialność (przedchrześcijańskich) pokonanych, w rezultacie czego kultura tych ostatnich zepchnięta zostaje w sferę dosłownej i symbolicznej nocy (Miłosz 1989, 182), zyskując charakter swego rodzaju nieświadomości czy podświadomości zbiorowej zdominowanej przez (jasną) świadomość. Nie da się ukryć, że ta wizja aż nazbyt dobrze wpisuje się w Saidowskie
tropienie imperializmu kulturowego, przy czym, paradoksalnie, utrzymuje
swoją ważność jego rozróżnienie (jako istoty orientalizmu!) zachodniej wyższości i wschodniej niższości (Said 1991, 76). Na płaszczyźnie indywidualnej
z kolei symbole (takie jak krzyż) oddziałują na pojedynczego człowieka podobnie jak siła fizyczna, sytuując się w obszarze „przemocy symbolicznej”, jak
określić by to mógł Pierre Bourdieu (Bourdieu, Passeron 2012, 69), odnoszący
się do takiej instytucji, jaką jest szkoła3. Rzecz znamienna bowiem, że Miłosz
wskazując na początek i koniec życia (sygnujące czas paradygmatu linearnego), naznaczane przez chrzest i ostatnie namaszczenie, przedstawia je w perspektywie symbolicznego „wydarcia” go mitowi archaicznemu, by możliwe
się stało dzięki owemu „wydarciu” przekształcenie ciała w dom Ducha Świętego, naznaczony (i tu znowu pojawia się znamienne określenie) „piętnem”
Słowa wprowadzającego, śladem Boga, myślenie uniwersalistyczne.
Jednak swoistą ceną tego zwycięstwa staje się wewnętrzne różnicowanie
powodujące przeciwstawienie np. wysokiej sferze oficjalnej – jawnej wiary
(katolickiej) sfery tzw. herezji (przy czym dla Miłosza te wewnętrzne spory
mają wymiar nader osobisty, związany z historycznymi doświadczeniami
członków jego rodziny). Prowadzi to do walk, by tak rzec, bratobójczych w ramach tego mitu (np. na płaszczyźnie rozumienia Boga jako Jednej osoby lub
trzech postaci Jednego Boga). Miłosz wskazuje tu zarówno na te elementy
3

„Ci, którzy zechcą dojrzeć w takim projekcie jedynie efekt przyjęcia pewnych postaw politycznych bądź charakterologicznego irredentyzmu, nie omieszkają zauważyć, iż trzeba było
zamknąć oczy na oczywistości zdrowego rozsądku, by podjąć próbę uchwycenia społecznych
funkcji przemocy pedagogicznej i ujmować przemoc symboliczną jako pewną formę przemocy społecznej akurat wówczas, gdy zanik najbardziej »autorytarnych« sposobów narzucania i zaniechanie najbardziej brutalnych technik przymusu zdawały się usprawiedliwiać
w większym stopniu niż kiedykolwiek optymistyczną wiarę w umoralnienie historii dzięki
cnotom postępu technicznego i wzrostu gospodarczego” (Bourdieu, Passeron 2012, 69).
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poglądów przodka, Hieronima Surkonta, socynianina czy arianina, które
wymierzone są przeciw scholastyce i przesądom (za jakie uznaje on np. msze
za dusze zmarłych czy wstawiennictwo świętych), jak i na takie, które sygnują intencję powrotu do pierwotnych źródeł, jakimi są myśli apostołów, proroków i samego Chrystusa, przy czym w ich ramach czystą realizację nauki
tego ostatniego upatruje się w odmowie kultywowania hierarchiczności, za
której wyraz uznane zostaje piastowanie urzędów (wojewody, sędziego), bycie
żołnierzem (tym, który uzurpuje sobie władzę nad cudzym życiem), a także
posiadanie poddanych (którym należałoby zwrócić wolność) oraz bogactw
(stąd postulat rozdzielenia ubogim własnego majątku). A więc oznaczałoby
to opowiedzenie się za zasadą równości i braterstwa ludzi obcą hierarchicznemu Kościołowi. W pewnym sensie zatem zanegowane tu zostają podstawy
mitu nowoczesnego.
ZWYCIĘSTWO MITU NATURY I JEGO PROBLEMATYZACJA

Zwycięstwo tego mitu związane jest w perspektywie zbiorowej z niską warstwą społeczeństwa, ludem. Miłosz konstatuje, że to właśnie „bogowie czczeni pod świętymi dębami okazali się silniejsi niż Bóg bizantyjski” (Miłosz
1989, 14). I, jak się zdaje, nie tylko bizantyjski (por. Zajas 2011, 63–92; Tomaszewski 2011, 73–86). Obserwując ten proces przez wieki, dochodzi on do
czasów sobie współczesnych, by odnaleźć efekt tego zwycięstwa w najbardziej
wrogim mu, choć pochodzącym z ludu właśnie, przedstawicielu mitu Boga,
księdzu Monkiewiczu, którego refleksje są znamienne. Proboszcz bowiem
nie tylko oburza się na dawnych, tak licznie przywoływanych przez znanego
dziewiętnastowiecznego badacza, bogów i boginie, ale – co więcej – rozpoznaje wciąż aktualne „znajome zabobony, dziwnie trwałe, nad wyplenieniem
których pracował” (Miłosz 1989, 129). Pracował, jak się okazuje, bezskutecznie. Co więcej – i tu wkraczamy na poziom indywidualny – lektura Teodora
Narbutta, bo o rezultacie jego dociekań tu mowa, niczym koń trojański
wprowadzony do oblężonej twierdzy, ożywia drzemiące nawet we własnej
duszy jego oponenta wizje: „zupełnie niespodzianie (…) wyskakuje obraz
Ragutisa, takiego jak go odkopano gdzieś z leśnych piasków. Gruby bożek
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pijaństwa i rozpusty (…) stoi nie potrzebując podpory, w całej nieprzyzwoitości starannie przedstawionej, in naturalibus. I nie można o tym nie myśleć”
(Miłosz 1989, 129).
Wewnętrzna opozycja w micie archaicznym zostaje jednak także wydobyta.
Właściwa mitowi archaicznemu magia uzyskuje swój najlepszy wyraz w mowie rosyjskiej, a jako wynik świadomej pracy – w znakomitych jambach
Puszkina. Lecz po pierwszym zauroczeniu zaczyna drażnić, bo skoro mogła
nawet nic nie znaczyć, przekształcając się w (dionizyjskie czy też pokrewne,
w końcu, Ragutisowi) „Pijaństwo zaśpiewu, pijaństwo rytmu” (Miłosz 1970,
129), to stanowi zapowiedź rewolucji, która dochodzi w końcu do głosu i przenoszona jest przez poezję Majakowskiego. Każe to zobaczyć tego ostatniego
jako wydrążonego w środku olbrzyma, odzywającego się „echem pustki”
(Miłosz 1970, 129). Lecz, co najważniejsze: „Unicestwiał go jeden sylogizm
św. Tomasza z Akwinu i to całkiem niezależnie od tego, czy ktoś ten sylogizm
akceptował, czy odrzucał, dość, że umysł na nim ćwiczony podejrzliwie odnosił się do słowa jako rozpętanego żywiołu” (Miłosz 1970, 129–130). Tak
zostaje tu zdemaskowany właściwy mitowi Natury Chaos, któremu przeciwstawić należy właśnie to, czego symbolem jest sylogizm – schemat i linearność, które przywołują zgoła przeciwny mit.
DOPEŁNIANIE SIĘ DWU MITÓW

Trzecia możliwość ujęcia różnych wizji czasu i przestrzeni w wymiarze zbiorowym przyjmuje postać chwiejnej równowagi, jeśli nie syntezy. Skoro najstarsze
wieże katedry katolickiej powstały w „miejscu, gdzie kapłani pogańscy utrzymywali znicz – wieczny ogień” (Miłosz 1970, 59), skoro kościół stoi na miejscu
odprawiania dawnych rytuałów związanych z bogiem (uśmiercających) piorunów, to trudno się dziwić, że w konsekwencji chrztu – dokonanego pod egidą
unii polsko-litewskiej – pojawiają się chrześcijanie, którym „szczera religijność
nie przeszkadzała (…) w składaniu ofiar licznym bogom i boginiom, na wszelki
wypadek” (Miłosz 1970, 17). Nawet zresztą same święta kościelne wydają się
tyleż chrześcijańskie, co pogańskie, a ich opis wyraźnie uzmysławia łączność
z kultami Natury. W ten sposób powstaje sytuacja pogodzenia: „I to, i to”.
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W indywidualnym przypadku może najwyraźniej tę sytuację ilustruje Barbarka, w uniesieniu erotycznym wyrzucająca z siebie święte imiona „świadczące, że jest wierną córką Kościoła i że nie może wyrażać gwałtownych swoich uczuć inaczej niż w jego języku” (Miłosz 1989, 207). Komentując zatem
małżeństwo i dziecko Barbarki, kronikarz konstatuje: „Na pograniczu tego,
co zwierzęce, i tego, co ludzkie, żyć nam wypadło, i tak jest dobrze” (Miłosz
1989, 258).
ROZPRZĘGANIE SIĘ MITÓW
W WYMIARZE INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM

O ile w Rodzinnej Europie Miłosz może już stwierdzić, że prowadziła go
Ręka (Boska), to jego bohater w Dolinie Issy, Baltazar, może tylko gwałtownie
zadawać beznadziejne pytanie: „Dlaczego czyjaś dłoń nie sięgnie, zbliżając
się nad lasami, zasłaniając gwiazdy, w ten maleńki punkt na kręcącej się
Ziemi, prowadziłoby ją światło na falach Bałtyckiego Morza, dlaczego nie
schwyci i nie uniesie Baltazara?” (Miłosz 1989, 212). Ta Boska Ręka czasami
konstruktywnie ingerująca z nieba w ludzki los, okazuje się jednak w jego
przypadku nieobecna. Lecz nie tylko Bóg milczy, ale i niewiele mogą pomóc
w obliczu zagubienia tego bohatera Jego ziemscy reprezentanci – zarówno
ksiądz, jak i rabin. Co więcej, nie może bohaterowi pomóc także przedstawiciel mitu Natury, czarownik. Jego „diabelskie”, a w istocie stanowiące destrukcyjny element przyrody, agresywne instynkty wyzwolone przez alkohol
doprowadzą do niszczenia i samozniszczenia, a ostatecznie do totalnej klęski.
Rzecz znamienna jednak, że to „ani – ani” zostaje też rozciągnięte na zbiorowość: Baltazar, dźwignąwszy się ze zwierzęcej pozycji na czworakach, rzuciłby wszakże, jak stwierdza „kronikarz”, „wyznanie sekretnej choroby drążącej
tak wielu z nas, urodzonych nad brzegami Issy. (…) Żyć to za mało!” (Miłosz
1989, 212). Samo życie, ta pierwotna wartość mitu Natury, reprezentowana
przez ciało, okazuje się niewystarczająca. Ale nie ma też nic w zamian, ponieważ bunt Baltazara skierowany jest równocześnie przeciw wyznacznikowi
mitu Boga, tj. tożsamości: „Przeciwko temu, że ziemia jest ziemia, niebo jest
niebo i nic więcej. Przeciwko granicom, jakie zakreśliła nam natura [ludzka –
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L.W.]. Przeciwko konieczności, przez którą ja jest zawsze ja” (Miłosz 1989,
213). Pojawia się więc tu też bunt przeciwko temu, co stanowi dokładną odwrotność mitu Natury, związanego z życiem ulegającym nieustannym metamorfozom – a mianowicie z tożsamością, o której Charles Taylor mówi jako
o charakterystycznym dla kultury zachodniej wyobrażeniu wewnętrznej głębi czy też jako o „mglistym” określeniu duchowości powiązanej z rozumianym jako idealny wzorzec dobrem, a rozumianej jako przejaw samoświadomości zdolnej do wykształcenia, w domyśle linearnej, narracji podmiotu w –
skądinąd traktowanym jako pogłos oświecenia – ujęciu modernistycznym
(Taylor 2001, 140).
Można zatem powiedzieć, że za umiejętnym balansowaniem na pograniczu
obietnic dwu mitów kryje się także taka możliwość, jak zagubienie się w ich
negatywnych konsekwencjach – zarówno przez jednostkę, jak i przez zbiorowe „my”.

KONKLUZJA
Zreasumujmy: podstawowe kategorie czasu i przestrzeni w ich określonych wariantach właściwych dla mitów Boga i Natury oraz odpowiadających
im paradygmatów (cyrkularnego i linearnego) decydują o operatywności
owych sakralnych i niesakralnych wzorców poznawczych zarówno w sferze
teorii (np. opisie formacji kulturowych), jak i praktyki kulturowej (np. literackiej). Pozwalają one na wieloperspektywiczny opis rzeczywistości w różnych jej skalach (na różnych poziomach), co wynika nie tylko ze złożoności
każdego z mitów (i paradygmatów) posługującego się zarówno linearną, jednowymiarową, zmuszającą do wyboru kategorią czasu, jak i wielowymiarową,
zmuszającą do tworzenia zbioru obserwacji kategorią przestrzeni, ale także
z możliwości wchodzenia tych złożonych wzorców poznawczych w różne
i zmieniające się konfiguracje, począwszy od takiej, która eksponuje jeden
z nich, „represjonując” drugi, po takie, które pozwalają na dopełnianie się
pozytywnych stron obu lub otwierają puszkę Pandory z ich negatywnymi
konsekwencjami. Rola tego typu mitów (i paradygmatów) polega zatem z jed-
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nej strony na – związanym ze zdaniem sobie sprawy z istoty poznania jako
konstrukcji zdeterminowanej przez proste możliwości jego instrumentów
(czasu i przestrzeni) – uzyskiwaniem wielu obrazów „jednego” świata (np.
tego, który został przesądzony dwoistym doświadczeniem Miłosza, bądź
tego, który wyłania się z opisu czasu u Vattimo, a przestrzeni u Blumenberga).
Jednak z drugiej strony pozwala ona uzyskiwać pewną jedność – poznawcze
zjednoczenie wielu poziomów poznawanego świata (np. konkretnego, Miłoszowego i modernistyczno-postmodernistycznego), w równym stopniu podlegających takiemu samemu zestawowi poznawczych operacji.
Być może w kompleksowości tego typu poznawania świata kryją się także
bardzo określone powiązania możliwości i ograniczeń, które stanowią, by tak
rzec, system naczyń połączonych – jak niemożliwość sprostania przez jeden
mit/paradygmat całej komplikacji świata, co powoduje jego wyczerpywanie
się i szerokie, a nawet odczuwane jako powszechne, kolejne zmiany optyki
widzenia w postaci mniej lub bardziej wyraziście zarysowanych „epok”, tak
w historii ludzkości, jak w życiu, powiedzmy, Tomasza z Doliny Issy bądź
Miłosza z Doliny Issy i Rodzinnej Europy, a zarazem jak zdolność tworzenia
różnych konfiguracji poznawczych wtedy, gdy w ramach modernizmu sztuka
przemieszcza się w kierunku postmodernizmu, jak i wtedy, gdy żądający
jasności bohater Doliny Issy sam w sobie konstatuje coś wręcz przeciwnego
niż to, czego oczekuje od innych. To już jednak kolejna kwestia. Niezależnie
od niej umiejętność rozpoznawania i posługiwania się tymi narzędziami,
jakie przynoszą mity (i paradygmaty) stanowi, jak sądzę, jedno z podstawowych wyzwań, ale też zobowiązań, filologii (nie tylko polskiej).
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Lidia Wiśniewska
THE TWO MYTHS IN LITERATURE.
THE MYTHOGRAPHIC RESPONSIBILITIES OF (NOT ONLY POLISH) PHILOLOGY
According to the article author, the basic categories of time and space in their variants characteristic of the myths of God and Nature (which is inscribed in circular or
linear paradigms) can help to describe a text of culture in the theoretical as well as
practical aspect. It reveals many images of ‘one’ world (for example, the one which is
marked by Miłosz’s dual approach or the one that emerges from Vattimo’s time description and Blumenberg’s space presentation). However, it enables one to obtain a
certain unity of different world dimensions (for example, Miłosz’s real world and the
modern as well as postmodern one). They are all perceived through the same cognitive strategies, in which one myth dominates over the other, but they can be also
synthesized or deconstructed.
Keywords: myths of God and Nature, formations, Czesław Miłosz’s works

ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

MAŁGORZATA CHROBAK

KATARZYNA WĄDOLNY-TATAR

Uniwersytet Pedagogiczny Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN
im. KEN
Kraków, Polska
Kraków, Polska

NOWOCZESNA LITERATURA POLSKA
DLA NAJMŁODSZYCH
W PERSPEKTYWIE
KULTUROWEJ TEORII LITERATURY

M

ówiąc o nowoczesnej literaturze polskiej dla najmłodszych, nie da
się nie myśleć o jej innowacyjności i bogatej ofercie rynku wydawniczego po 1989 roku, a bardziej na przełomie tysiącleci, przekładającej się na wysoki poziom estetyczno-artystyczny, ale także kulturowo-edukacyjny, bo nie wyłącznie dydaktyczny. Za milenijną cezurą przemawiają
debiuty poetycko-pisarskie czy pojawienie się oficyn wydawniczych specjalizujących się w książce dla najmłodszych. Cezurę tę potwierdzają ustalenia
Michała Zająca, badacza współczesnego rynku książki dla dzieci i młodzieży.
Wskazuje on na główne wydarzenia, które zadecydowały o dynamice przemian w obrębie twórczości literackiej, edytorstwa oraz czytelnictwa wśród
niedorosłych – premierę dwóch pierwszych tomów cyklu o Harrym Potterze
(2000), uczestnictwo Polski jako gościa honorowego w Targach Książki Dziecięcej w Bolonii (2003), początek działalności Fundacji ABC XXI i akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (2002) (zob. Zając 2006).
Tytuł niniejszego artykułu wskazuje na sposób widzenia czy lokowania literatury dla dzieci w perspektywie kulturowej teorii literatury. Adresatywność ta – sugerowana przez owo „dla” – jest tu niezwykle istotna, nie tylko ze
względu na różnicowanie literatury dla dzieci i literatury dziecięcej, imitują-
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cej dziecięce zachowania czy mowę, bliskiej folklorowi dziecięcemu: wyliczankom, zamawiankom, rymowankom używanym w zabawie. Opis literatury dla najmłodszych w kontekście kulturowej teorii literatury nie oznacza
uchwycenia procesów reagowania pisarstwa dla małych odbiorców na stan
teorii literatury (co byłoby nieuprawnionym i wręcz absurdalnym wnioskiem), jak również połączenie to nie stanowi sugestii, że literatura „czwarta”
czy „osobna” (Cieślikowski 1985; Smuszkiewicz 1998; Kaniewska 2015) – jak
na przestrzeni dziesięcioleci próbowano ująć specyfikę i miejsce „tej dziwnej
instytucji” zwanej literaturą dla dzieci (Czabanowska-Wróbel 2013) – jest
w centrum zainteresowań czy nawet w polu widzenia kulturowej teorii literatury. Przeciwnie, bywa przez nią marginalizowana jako mało atrakcyjny obszar badawczy, funkcjonuje na obrzeżach wielkich obiegów kulturowych.
A dawne katedry uniwersyteckie powołane do badań nad literaturą dla dzieci
i młodzieży, dziś przemianowywane na międzyjednostkowe pracownie czy
ośrodki (lub wręcz likwidowane), nie zajmują się wyłącznie tą dziedziną. Jest
też stosunkowo niewielu badaczy wiernych tej (sub)dyscyplinie czy obszarowi eksploracji, dla których dziecko i dzieciństwo nie stanowią okazjonalnie
potraktowanych tematów czy motywów literackich. Wydaje się, że polonistyka oddaje w tym względzie pole pedagogice przedszkolnej i szkolnej. Na tym
tle interesująco przedstawiają się cykliczne katowickie publikacje pod redakcją Bernadety Niesporek-Szamburskiej i Małgorzaty Wójcik-Dudek (np. Niesporek-Szamburska, Wójcik-Dudek, red. 2014), opolskie przedsięwzięcia
Bożeny Olszewskiej z zespołem (np. Olszewska, Pajączkowski, Urbańczyk,
red. 2015) czy warszawska seria Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Literatura dla Dzieci i Młodzieży. Studia” (np. Kostecka, Skowera, red. 2016).
Efekty najnowszych badań nad literaturą i kulturą dziecięco-młodzieżową
prezentują również tomy: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii
poprzez literaturę dla dzieci (Ungeheuer-Gołąb, Chrobak, red. 2012), a ostatnio: Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze (Chrobak, Wądolny-Tatar, red. 2016). Tymczasem, tak jak literatura dla dorosłych, również
ta dla najmłodszych podlega procesom przemian społeczno-kulturowych.
Jest stale obecna (wcale nie śladowo), otwarta, chłonna i reaktywna. Dobrze
te kwestie ujmuje monografia Krystyny Zabawy, Rozpoczęta opowieść. Polska
literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej (Zabawa 2013).
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Na tle społeczeństwa czy populacji dużą grupę czytającą stanowią właśnie
najmłodsi i nastolatkowie, a potem z pewnością seniorzy. W odniesieniu do
czytelniczych doświadczeń tych pierwszych ważną rolę odgrywa szkoła z wpisanym w nią przymusem lekturowym (postrzeganym pozytywnie i negatywnie, z wszelkimi szansami i ryzykiem takiego postępowania), a wcześniej –
dom, kształtujący pierwsze wzorce zachowań, związanych z nawykiem i potrzebą czytania lub ich brakiem.
Literatura dla dzieci umiarkowanie eksplorowana nie podlega szybkiej
„wielozwrotności” w interpretacji badaczy – jak to się dzieje w naukowych
deskrypcjach literatury dla dorosłych, dynamizowanych przez rozmaite
„zwroty”, będące efektem pluralizmu metodologicznego – jednak za sprawą
intuicji i uczestnictwa w kulturze jej autorów w jakimś stopniu odbija i reprezentuje kondycję oraz tendencje współczesnej kultury. Daje się zatem badać
przy użyciu współczesnej metodologii, dotyczy to nawet reinterpretacji i rewizji literatury dawnej, jak choćby spojrzenie na baśnie braci Grimm w świetle krytyki feministycznej, analiza W pustyni i w puszczy Sienkiewicza czy
Murzynka Bambo Tuwima z perspektywy kolonialnej i postkolonialnej / zależnościowej i postzależnościowej, a w przestrzeni światowej: ekokrytyczna
lektura cyklu Loftinga o doktorze Dolittle (zob. Mytych-Forajter 2015). Nowe
odczytania uaktualniają i uatrakcyjniają dla małego i młodego odbiorcy oraz
pośrednika lektury (rodzica, nauczyciela) dawne teksty, umieszczają je w nowym kontekście historycznym czy kulturowym także za sprawą ilustracji,
pokazują wreszcie „nadążanie” literatury dziecięco-młodzieżowej za dorosłą,
a nierzadko dystansowanie tej drugiej przez tę pierwszą.
Przymiotnikiem „najmłodsi” – użytym także w tytule – obejmujemy szeroki zakres wiekowy dzieci do 10–12 roku życia, a więc praktycznie do czasu
ukończenia szkoły podstawowej (w jej dotychczasowym sześcioklasowym
wymiarze), uznając, że później wyraźnie zwiększa się wpływ literatury dla
dorosłych na młodocianego odbiorcę, mimo że granice tych kręgów czytelniczych nie mogą być nigdy traktowane w sposób ostry, nie są i nie muszą być
„szczelne” – za sprawą domu, przedszkola, szkoły, grupy środowiskowej,
grupy rówieśniczej.
W poniższym oglądzie perspektywę kulturowej teorii literatury ograniczamy do wybranych ujęć, do których można zaliczyć następujące problemy:
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(1) literatura wobec sztuk wizualnych; (2) cielesność i tematy tabu, idące w stronę afektu, intensywnego przeżycia zarówno wpisanego w tekst, jak i wywoływanego u odbiorcy w trakcie czytania; (3) geopoetyka w tekstach dla najmłodszych; (4) historia, pamięć, codzienność w ich wzajemnych filiacjach oraz
biograficznych (re)konstrukcjach; (5) zwierzęta, zwierzęcość, ekologia (niektóre problemy „studiów nad zwierzętami” / animal studies); (6) inność,
etniczność, wielokulturowość jako aspekty tematyczno-konstrukcyjne utworów dla dzieci.
Literatura wykazuje związki z obrazem od wieków, nie tylko w myśl zasady
ut pictura poesis. Mariaż słowa i obrazu jest dla dziecka oczywisty od samego
początku, od pierwszego doświadczenia z książką – fizycznego, polisensorycznego. Można nawet przyjąć, że obraz dominuje nad słowem, bo słowo
także na początku jest obrazem, w mniejszym lub większym stopniu deszyfrowanym, rozumianym, i stopniowo ulega presji pisma. Małe dziecko – abstrahując od kultury ustnej, która jest prymarna – ma najpierw kontakt z narracją (czy książką) obrazkową, ikonotekstem. Potem, słuchając czytanego
tekstu, przede wszystkim obserwuje ilustracje, uzgadniając przekaz ikoniczny
z audialnym (niejednokrotnie wskazując dorosłemu na uchybienia i niezgodności obu toków komunikacyjnych). Literatura dla dzieci sytuuje się
więc w bliskim sąsiedztwie sztuk wizualnych, za sprawą słowa i obrazu powstaje „dzieło integralne” (Zabawa 2013, 27–106). Owa integralność mocno
zaznacza się w przypadku książek autorskich, do których współcześnie należą słowno-graficzne projekty Iwony Chmielewskiej czy Joanny Olech. Ilustracje nowego pokolenia ilustratorów polskich cechują się wysokim artyzmem i dobrze pojętą złożonością. W proces ich tworzenia zostają zaangażowane nowoczesne techniki graficzne przy nielekceważeniu starych (jak
włączenie fotografii do ilustracji). Mają charakter sfunkcjonalizowany,
oprócz współopowiadania świata przedstawionego, a niekiedy dopowiadania
istotnych kwestii, których „nie udźwignie” słowo, pełnią funkcje estetyczne,
za które odpowiada nie tylko kolor, kształt, faktura (haptyczność), ale także
tropologia, użycie w kodzie obrazowym metafory, synekdochy czy ironii jako
tropów wizualnych, modelujących przekaz. Dobrym przykładem takich rozwiązań są ilustracje zawarte w utworach, których fabuła osnuta jest wokół
doświadczeń wojennych. Jolanta Richter-Magnuszewska, tworząc obrazowy
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przekaz tej tematyki spleciony z narracją Beaty Ostrowickiej w książce Jest
taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku, zdecydowała się na użycie synekdochy jako tropu modelującego tragiczne wydarzenia. Niebezpieczeństwo zostaje jakby wyprowadzone poza kartkę, dzieje się na jej obrzeżach. Na
brzegach stronic widoczna jest dłoń nazisty skierowana w stronę chłopca
(widocznego tylko częściowo na przeciwległej stronicy, widz obserwuje jedną
jego nogę i rękę, ciągnącą wózek z zabawkami z „epoki”) przedstawiona w geście „jak do strzału” i jednocześnie nakazująca wyjście, opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu. Finalna ilustracja łączy świat i „zaświat” już bez
postaci – kolejowe tory, w podzielonej kolorem przestrzeni, pną się w górę
w terenie pokrytym zieloną łąką, przywodzącą na myśl mitologiczne pola
elizejskie czy biblijny raj, i nikną za horyzontem. O czytaniu ilustracji w pewnym sekwencyjno-narracyjnym ciągu decydują szczegóły – wokół torów
kolejowych rozrzucono zabawki widoczne uprzednio na wózku chłopca
schodzącego ze „sceny kartki” opisanej wyżej. To przykład przemyślanych
rozwiązań estetyczno-etycznych – w zgodzie z prawdą historyczną, ale bez
epatowania okrucieństwem czy nieudolnego przedstawienia tragedii. Interesujące rozwiązania wprowadza też do swoich obrazów Joanna Rusinek, ilustrująca powieści Ireny Landau, Michała Rusinka, Doroty Combrzyńskiej-Nogali. Temat II wojny światowej, uchwycony oczami dziecka, zostaje tu
podporządkowany minimalizmowi kolorystycznemu z barwnym kontrastem,
mali bohaterowie portretowani są w niewielkich pomieszczeniach, zaułkach,
miejskich bramach, miejscach schronienia, a ogarnięte wojną miasta zostają
poddane elipsie. Zabieg ten podkreśla potrzebę bezpieczeństwa dziecka-bohatera, a dziecku-czytelnikowi dodatkowo sugeruje skupienie na trudnej
egzystencji postaci, „mówi” o brakach: rodziny, domu, pożywienia. Sztuka
ilustracji operuje zatem chwytami stylistycznymi i przekształceniami semantycznymi jak literatura, a obrazy w nowoczesnych książkach dla dzieci domagają się czytania na równi z tekstem słownym, a niekiedy nawet „przed” nim.
Problematyka ciała i cielesności otwiera się w literaturze dla małych odbiorców nie tylko na anatomię ludzkiego ciała, ale również na pytania o początek, a później także i o koniec ludzkiej egzystencji. Autorzy słowa i obrazu
nie pozostawiają tych pytań bez odpowiedzi, wybierając wyjaśnianie poprzez
połączenie dosłowności i niedosłowności. Również i w tym sensie somatopo-
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etyka – czy szerzej: somatoestetyka – opiera się na limitach, rozmaitych granicach, sposobach ich przekraczania i nieprzekraczania (Łebkowska 2012). Z jednej strony są to opowieści o powstaniu życia i życiu prenatalnym (Marcin
Brykczyński, Skąd się biorą dzieci?; Anna Janko, Maciupek i Maleńtas. Niezwykłe przygody w Brzuchu Mamy), z drugiej historie o odejściu najbliższych
(także dziecięcych bohaterów jak w powieści Barbary Kosmowskiej Kolorowy
szalik) czy śmierci wielkich Polaków (jak Janusz Korczak, sportretowany w wielu
utworach dla dzieci powstałych z okazji „Roku Korczakowskiego” w 2012).
Inwariantem literackiej cielesności jest opis świata z wyeksponowaniem sensualności, poznania zmysłowego, jego ograniczeń – kiedy ciało w tekstach
dla dzieci zyskuje nieprzezroczystość. Efekt taki daje obraz niewidomej
dziewczynki zawarty w utworze Olgi Masiuk Tydzień Konstancji. Dla bohaterki ciało jest narzędziem poznawania i weryfikowania świata, dziewczynka
aktywizuje „zdrowe” zmysły, by zyskać przyjemność delektowania się tym,
czego nie może zobaczyć. Wart przywołania jest również niezmiernie rzadki
w polskiej literaturze przypadek narracji nastoletniego Jasia, „uwięzionego”
w niepełnosprawnym ciele z utworu Magdy Papuzińskiej Wszystko jest możliwe.
Cielesność pokazywana jest również jako źródło cierpień, defekty i ograniczenia wywołują kompleksy, prowadząc do łańcuchowej reakcji psychosomatycznej. W tym względzie utwory Ireny Landau (I kto to widział! – o tracącej
wzrok dziewczynce; Uszy do góry! – dziecko, które ulega wypadkowi komunikacyjnemu, próbuje fizycznie i psychicznie od nowa funkcjonować w społeczeństwie) czy Anny Onichimowskiej (opowiadania z tomu Najwyższa góra
świata) uczą pokonywania słabości, najpierw drogę taką wybiera bohater
przy współudziale bliskich i przyjaciół, potem może ją przejść małoletni czytelnik. Utwory dla najmłodszych i nieco starszych dzieci podkreślają afektywny, intensywnie doznaniowy wymiar doświadczeń cielesności w związku
z rozmaitymi wykluczeniami, (samo)oceną małych i młodych bohaterów,
przejawami nietolerancji. Teksty wchodzą też w dyskusję z rolami płciowymi,
pojęciem płci biologicznej czy płci społeczno-kulturowej.
Geopoetyka w utworach dla dzieci opiera się na dobrze znanym pedagogom psychologiczno-rozwojowym porządku w kierunkowym układzie od
miejsca do przestrzeni (od bliskiego, znanego, oswojonego, konkretnego ku
dalekiemu, nieznanemu, obcemu, abstrakcyjnemu). Widoczne jest ustana-
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wianie centrum, które stanowi dom, a także zauważalny staje się efekt braku
owego centrum. Dom i jego najbliższe otoczenie mieści w sobie również wiele mikroterytoriów (zakamarki, dziuple, szpary, rozmaite schowki, kieszenie).
Anektowanie przestrzeni przez bohaterów oznacza wyjście ku światu, społeczne dojrzewanie, samodzielność w poruszaniu się po określonym terenie,
zwłaszcza po mieście, które dominuje w nowoczesnych narracjach. Strategie
czytania miasta wyznaczają popularne dziś przewodniki i spacerowniki miejskie. Posługują się one kategorią (metaforą) mapy i trasy – jak można by powiedzieć za Michelem de Certeau (2008). Mapa jako abstrakcyjna reprezentacja terytorium wytwarza miasto konceptualne, natomiast wyznaczenie
trasy, co ze swej istoty oferują wspomniane formy, pozwala wprowadzić konkretne miejskie praktyki (zwiedzania, zamieszkiwania, komunikacji, ulubionych czy akceptowalnych / nieakceptowalnych ścieżek i okolic). Palimpsestowy charakter miast ujawnia się w wielu książkach (Chrobak 2015), np.:
Kraków i okolice Ewy Stadtmüller i Anny Chachulskiej, Szczecin. Przewodnik
dla dzieci Anny Czerwińskiej-Rydel, Warszawa. Spacery z Ciumkami Pawła
Beręsewicza. Ten ostatni projekt oparty jest również na powieściowych narracjach pisarza o warszawskiej rodzinie Ciumków, dziecko zwiedza więc miasto z bohaterami powieści. Czytanie miast odbywa się etapami (z podziałem
na trasy czy spacery jako odcinki tekstu i zarazem czasowo-przestrzenne propozycje realnego zwiedzania), synchroniczne (poziomo: poprzez mapę i trasę
w dziecięcym „tu i teraz”), diachroniczne (pionowo – ze względu na historyczną
przeszłość miasta, skumulowaną warstwowo w jego architekturze, a także z powodu stopniowania wiedzy na temat historii miasta w graficznym układzie
niektórych książek, w których informacje podane na marginesach charakteryzują się wyższym stopniem trudności i uszczegółowienia). Miasto jawi się
jako przestrzeń złożona znaczeniowo, podlegająca uważnej lekturze.
Wyrazem zacieśniających się związków między twórczością literacką a przestrzenią, jak również między (auto)biografią a geografią są utwory z pogranicza literatury wspomnieniowej i kartografii literackiej. Do przechadzki po
swojej małej ojczyźnie (kilka kwartałów warszawskiego Śródmieścia) zachęca,
między innymi, Joanna Papuzińska w Krasnalach i olbrzymach. Dziecięca
narratorka utworu opowiada z jednej strony o mieście odradzającym się z ruin, z drugiej – o nagłej przemianie architektury budynków, zmianach nazw
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ulic, likwidacji sklepików i innych „znikających” punktach przedwojennej
stolicy, co dokonuje się na rozkaz „Władzy Ludowej”. W oczach dziecka urasta ona do rozmiarów złowrogiej „lodowej baby” – destrukcyjnej siły, zdolnej
zniszczyć miasto wraz z jego mieszkańcami. To zaanektowanie przestrzeni
przez nową władzę skutkuje dysonansem poznawczym u dziecka, które nie
rozumie, dlaczego nagle zlikwidowano ulubiony sklep papierniczy albo co się
stało z dawną ulicą Marszałkowską, wreszcie dlaczego Warszawa zmienia się
w obce miasto. Splot parametrów czasowo-przestrzennych, literackich i politycznych przypomina tutaj heterotopię w znaczeniu Foucaultowskim (Foucault 2005). Oto w realnym miejscu zaczynają obok siebie funkcjonować
liczne, sprzeczne ze sobą przestrzenie.
Z kolei sensualno-emotywne topografie „okolic dzieciństwa” projektują
autorskie duety: Anna Onichimowska i Grzegorz Kasdepke oraz Joanna
Olech i Michał Rusinek w dwuczęściowych książkach Kiedy byłam mała /
Kiedy byłem mały. Wykorzystując percepcyjny i afektywny rys literatury adresowanej do młodszych, tego typu prace dają pretekst do „mnemotechnicznej” wyprawy w głąb prywatnej przeszłości znanych twórców literatury dla
dzieci. Narracji słownej wtóruje fotograficzna kronika „miejsc autobiograficznych”, która podkreśla dokumentarną wartość relacji (np. fotografie z dzieciństwa na tle Otwocka w opowieści Rusinka).
Opisane w przewodnikach i spacerownikach miejsca „puste i okaleczone”
(Chrobak 2015) prowokują do pytań o przeszłość, dynamikę pamięci i niepamięci, warunkowanych historią. Historia nie wydarza się poza przestrzenią, obfituje jednak w częste dramaty cywilizacyjne, które przerywają uporządkowaną codzienność i powodują konieczność wytworzenia „innej codzienności”, potrzebę radzenia sobie w nowych, niesprzyjających warunkach,
wreszcie chęć przeżycia pomimo wszystko. O dziecięcych mikrohistoriach
traktuje seria Wojny dorosłych – historie dzieci, wydawana przez łódzkie Wydawnictwo Literatura w koedycji z Muzeum Powstania Warszawskiego. Tytuł
cyklu wskazuje na tragiczną zależność losów dzieci od „dorosłego” świata,
ich współuczestnictwo we wszystkim, co niesie wojna. Utwory wspomnianej
już Joanny Papuzińskiej, pisane z autopsji (Asiunia, Mój tato szczęściarz, Krasnale i olbrzymy), i innych twórców, opierających swoje narracje na relacjach
informatorów (m.in. Pawła Beręsewicza Czy wojna jest dla dziewczyn?; Doro-
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ty Combrzyńskiej-Nogali Syberyjskie przygody Chmurki i tejże autorki Bezsenność Jutki; Michała Rusinka Zaklęcie na „w”; Renaty Piątkowskiej Wszystkie moje mamy) bądź inspirowane postaciami z innych tekstów literackich
(pomysłu na bohatera powieści Arka czasu, czyli wielka ucieczka Rafała od
kiedyś przez wtedy do teraz i wstecz Marcinowi Szczygielskiemu dostarczył
wiersz Stefanii Ney Dawid z tomiku Dzieci getta z 1946), pokazują wojenne
trudne dzieciństwo postaci, które mają swoje prototypy w rzeczywistości.
Dziecięce historie udostępniają czy uprzystępniają wielką Historię. Teksty
wpisują się też w post-pamięciowy nurt kultury.
Historyczne walory ma również prezentacja okresu PRL-u w książkach dla
dzieci. Z oceną tego czasu łączy się najczęściej sentymentalizacja dzieciństwa.
Dzieje się tak w opisach Anety Górnickiej-Boratyńskiej Zielone pomarańcze,
czyli PRL dla dzieci z humorystycznymi rysunkami Bohdana Butenki, w powieściowej dylogii Marcina Prokopa Jego wysokość Longin oraz Longin. Tu byłem
albo we wspomnieniowych „parytetowych” narracjach Kasdepke i Onichimowskiej, Rusinka i Olech, o których już była mowa. O czułej pamięci dzieciństwa świadczą reprinty książek sprzed lat (wydawane przy współudziale
warszawskiego Muzeum Książki Dziecięcej) czy seria Poczytaj mi, mamo!
„przywrócona” w wydaniach zbiorowych przez Naszą Księgarnię.
Rzeczywistość PRL-u stanowi ważny punkt odniesienia dla Tajemnicy
człowieka z blizną Pawła Beręsewicza oraz Kaktusa na parapecie Magdaleny
Zarębskiej. Autorzy ci sięgnęli do motywów wiążących się z peerelowską
rzeczywistością. Zastosowana przez nich strategia nawiązań jest bliska wskazanemu przez Ewę Domańską paradygmatowi komicznemu, a zarazem przybiera postać nostalgicznej apologii (Domańska 2008). Pamięć autorów układa się zaskakująco i meandrycznie. Zarębska i Beręsewicz koncentrują się na
wybranych aspektach życia w PRL-u, ale na tych, które łatwo poddają się
komiczno-humorystycznym zabiegom (np. mozolne próby zakupu większej
liczby kostek masła w Tajemnicy człowieka z blizną). Bohaterami obydwu
utworów autorzy uczynili młodych chłopców, kładąc nacisk nie na dziewczęcy typ humoru, lecz chłopięcy, anarchistyczny, demaskatorski, prześmiewczy
w swej naturze, jak ocenił go Grzegorz Leszczyński (2011). Co może sugerować, że zarówno Zarębska, jak i Beręsewicz nie są bezkrytycznymi kronikarzami PRL-u.
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Biografizm w literaturze dla dzieci – jako efekt współczesnego zainteresowania rozmaitymi tekstowymi (re)konstrukcjami osoby – jest ostatnio wyraźnie obecny za sprawą pisarstwa gdańskiej twórczyni Anny Czerwińskiej-Rydel, autorki kilkudziesięciu opowieści biograficznych o znanych literatach
(Tuwim, Sienkiewicz, Makuszyński, Kraszewski), muzykach (Chopin, Wieniawski, Lutosławski), naukowcach (Heweliusz, Curie-Skłodowska, Einstein,
Czochralski). Pisarka stosuje różnorodne strategie narracyjne, prowadząc
swoją opowieść ku życiu lub ku śmierci, enigmatycznie ją sugerując (gdy
finał życia zdecydował o kulturowym jego wymiarze, jak w przypadku Korczaka). Rozwija opowieści biograficzne, wychodząc od miejsc, a nierzadko
od przedmiotów, jak szafa w opowieści o Makuszyńskim czy fotel w literackiej biografii Fredry, włączając w fabułę równolatka potencjalnego współczesnego odbiorcy.
Zjawisko biografizacji w obrębie literatury „osobnej” nierzadko wykracza
poza paradygmat antropocentryczny, przybierając formę, przykładowo: opowieści o zwierzętach i ich ludziach, parafrazując tytuł opowiadania C.S. Lewisa.
Na szczególną uwagę zasługują w tym kontekście dwie afirmatywne quasi-biografie niezwykłych zwierząt. Pierwsza – Dziadek i niedźwiadek Łukasza
Wierzbickiego przedstawia losy niedźwiadka Wojtka, który podczas II wojny
światowej wraz z 2. Korpusem Polskim przemierzył szlak bojowy od Iranu
po Monte Cassino. Druga przywołuje wydarzenia sprzed kilkunastu lat, tworząc biografię Dżoka, czarnego kundla, który stał się dla mieszkańców Krakowa symbolem psiej wierności (Barbara Gawryluk Dżok. Legenda o psiej
wierności). Dżok, po tragicznej śmierci swojego pana w okolicach Ronda
Grunwaldzkiego w Krakowie nie opuścił tego miejsca przez ponad rok.
Wzbudzał powszechne zainteresowanie i sympatię mieszkańców, stając się
bohaterem lokalnych mediów. Skutkiem nagłośnienia historii Dżoka była
inicjatywa upamiętnienia tak wyjątkowego świadectwa miłości psa do człowieka. Stylizowany na gawędę utwór Wierzbickiego wpisuje się niejako w projekt
„historii ratowniczej” (Domańska 2014) – odnajdywania, przywracania zapomnianych, mniej znanych lub wypartych w wielkiej Historii śladów, postaci, wydarzeń. Dzieje niedźwiadka – wyjątkowego żołnierza w szeregach armii
Andersa – intencjonalnie przypominają więc książkową serię Wojny dorosłych – historie dzieci. Autorka Legendy o psiej wierności kultywuje natomiast
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historię lokalną. Rekonstruuje wydarzenia w oparciu o pamięć indywidualną
i zbiorową świadków heroicznego trwania zwierzęcia w miejscu śmierci jego
pana. Z drugiej strony przybliża dziecięcemu odbiorcy okoliczności powstania znanego w Krakowie pomnika psa Dżoka dłuta Bronisława Chromego,
odsłoniętego na Bulwarze Czerwieńskim nad Wisłą w 2001 roku.
Estetyka przeszłości opiera się więc przede wszystkim na rzeczowych, ale
również nieepatujących brutalnymi scenami narracjach o trudnym czasie
II wojny światowej, opisach PRL-u (czasach dzieciństwa pokolenia rodziców)
i zbeletryzowanych biografiach wybitnych jednostek jako szczególnych,
dostosowanych do percepcji dziecka biofikcjach – w znaczeniu koniecznych
i pozytywnych splotów tego, co faktyczne i fikcyjne, sprawdzalne i niesprawdzalne (Thiel-Jańczuk 2011).
Pojęcie „studiów nad zwierzętami” jest odpowiednikiem angielskiego
określenia animal studies. Ta stosunkowo nowa orientacja badawcza w polskiej humanistyce „oddaje głos zwierzętom”, odrzucając tradycyjne postrzeganie żyjących istot w kategoriach motywu literackiego czy ikonograficznego.
Jej zwolennicy koncentrują się na kulturowych studiach nad zwierzętami,
optują za podmiotowym traktowaniem tych istot, na równi z człowiekiem
(zob. Barcz, Łagocka, red. 2015). Jak powiada Alicja Baluch, zwierzę w roli
bohatera pojawia się na wczesnym etapie doświadczenia lekturowego dziecka
(Baluch 1987). Niejednokrotnie czuje się ono w otoczeniu fauny swojsko
i bezpiecznie. Co ciekawe, na intensywną obecność postaci zwierząt w dziecięcych snach wskazują też badania nad naturą i genezą marzeń sennych
(zob. Szmigielska 2002). Najnowsza literatura traktująca o zwierzętach czy
operująca tego typu wątkami, stara się podtrzymywać ten wzorzec bezkonfliktowej relacji (np. antologia Opowiadania o zwierzętach. Polscy pisarze
dzieciom; Mruk. Opowiadania o kotkach, kotach i kociskach; Zbój. Opowiadania
o koniach i konikach Renaty Piątkowskiej). Z drugiej strony coraz mocniej
zaznacza się w tekstach dla najmłodszych podmiotowe, empatyczne i afektywne podejście do zwierząt (Mik, Pokora, Skowera, red. 2016), a także swoisty realizm ekologiczny, by przywołać określenie z prac ekokrytycznych
(Barcz 2016).
Obszerny rejestr wątków zwierzęcych w najnowszej literaturze dziecięcej
znajdziemy w książce Zwierzyniec literacki (Niedziela 2014). Wizerunki
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skrzywdzonych czworonogów (np. Kaktus, dobry pies; Baltic. Pies, który płynął na krze Gawryluk), nazwanie po imieniu społeczno-kulturowej opresji,
opisy przemocy, której doświadczają „nie-ludzcy” bohaterowie głównie ze
strony dorosłych (seria Klinika Małych Zwierząt w Leśnej Górce Tomasza
Szweda) – te i inne elementy wprowadzają w przestrzeń literatury dziecięcej
etyczną problematykę związaną z uprzedmiotowieniem oraz dyskryminacją
tych istot. Pisarze z tego kręgu twórczości posługują się różnymi strategiami
indywidualizacji zwierzęcia. Ciekawą opcję wybrał wybitny polski ilustrator
i autor książek adresowanych do dzieci Józef Wilkoń, mianowicie w Psim
życiu posłużył się narracją quasi-kynologiczną. Adresatem monologu wypowiedzianego psiego bohatera (wyrażającego miłość i podległość wobec człowieka) uczynił jego pana i opiekuna – jednostkę uprzywilejowaną, stojącą
ponad czworonogiem, w domu którego mówiący bohater niezmiennie wiedzie swoje „pieskie życie” (zob. Pokora 2016). Natomiast autorska współpraca
Wojciecha Cesarza i Katarzyny Terechowicz, prywatnie zwolenników ekologii i obrońców praw zwierząt, zaowocowała cyklem: Pamiętnik grzecznego
psa, Nowe przygody grzecznego psa, Wakacje grzecznego psa, w którym twórcy
nie tylko „oddają głos” Winterowi (psu rasy alaskan malamute), lecz – co
znamienne – kreują postać z respektem wobec jego inności i odrębności gatunku. Odwracają hierarchię zależności na korzyść psa, „pozwalając” mu
niejako zrzucić na właściciela odpowiedzialność za swoją nadpobudliwość,
nieokiełznanie i trudności w tresurze. Podobny punkt widzenia odnajdziemy
w trylogii Marcina Pałasza: Sposób na Elfa, Elfie, gdzie jesteś? i Elf Wszechmogący. Pisarz nadaje zabranemu ze schroniska psu rangę równorzędnego bohatera powieści, którego biografię ściśle krzyżuje z losami opiekunów (ojca
i nastoletniego syna). Zaprezentowanej tu odmienności obydwu światów – co
odsłania paralelnie prowadzona relacja zwierzęcia i człowieka – towarzyszy
wzajemny szacunek i miłość. Innym, ale bliskim wskazanym wyżej ujęciom,
aspektem tematyczno-konstrukcyjnym, zauważalnym w najnowszej twórczości kierowanej do najmłodszych odbiorców, jest empiryczne nachylenie obrazów rzeczywistości przedstawionej w stronę ochrony środowiska naturalnego
oraz zagrożeń kryzysem ekologicznym (mikropowieść Dwie siostry i wiedźma Agnieszki Budzicz-Marchlewskiej, Czarna, Klifka i tajemnice z dna morza Gawryluk, O czym szumi las Pawła Wakuły).
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Utrwalony w kulturze dawnej paralelizm między sytuacją dziecka a zwierzęcia jako istot podległych, wykluczonych i dyskryminowanych w społeczeństwie, bez prawa głosu, przywodzi na myśl inne ważne wątki podejmowane przez twórców najnowszego piśmiennictwa dla niedorosłych, które
sprzyjają lekturze osadzonej w perspektywie kulturowej. Chodzi mianowicie
o trzy „wielkie tematy”: inność, etniczność, wielokulturowość. Doświadczenie etnicznej i kulturowej odmienności, ukazywane w polskiej prozie najnowszej dla najmłodszych, ufundowane jest na różnych wariantach inności.
Od zewnętrznej odmienności wychodzi Joanna M. Chmielewska, stawiając
tytułową bohaterkę swojej baśni Niebieska niedźwiedzica w sytuacji wykluczenia ze społeczności zwierząt. Z inkluzywnej perspektywy ujmuje kontakt
z innością Czas meteorów Anny Onichimowskiej. O ile w przypadku Chmielewskiej odmienność pojawiała się w konstrukcji protagonistki utworu, o tyle
tutaj odnosi się do przestrzeni kontaktów międzysąsiedzkich w małej zbiorowości, do której sprowadza się nowa rodzina. Zgodnie z zasadą optymizmu
w literaturze dziecięcej wariant inności prowadzącej do obcości ma wymiar
przejściowy, a przede wszystkim odwracalny. Paradygmatem inności jest
różnica etniczna, rasowa, czy religijna. Mieszczą się w tym nurcie wspomniane już (re)konstrukcje biografii: dzieci żydowskich, ofiar Holokaustu;
portrety emigrantów (Szczekająca szczęka Saszy Ewy Grętkiewicz, tetralogia
Gawryluk: Moje Bullerbyn, Kolczyki Selmy, Dziewczynka z fotografii, Dwa
domy), uchodźców politycznych (Hebanowe serce i Która to Malala? Piątkowskiej). W pisarskim debiucie Katarzyny Pranić Ela-Sanela mamy do czynienia z nastolatką o skomplikowanej, tragicznej przeszłości, na której zaciążyła
wojna na Bałkanach. Bośniacka dziewczynka, adoptowana przez polską lekarkę, wychowuje się w polskiej tradycji i w religii katolickiej. Swoje prawdziwe korzenie odkrywa stopniowo, dopiero ucząc się ojczystego języka i kultury. Jest jednostką zawieszoną „pomiędzy” różnymi światami. Jest „dzieckiem
pogranicza”, jakby wyraził się amerykański antropolog Victor Turner (2005).
Nową jakość w nurt obrazów wielokulturowości wniósł bez wątpienia projekt wydawnictwa Poławiacze Pereł, które zainicjowało dwukulturową serię
książek 1/2 + 1/2 = ∞, w ramach której ukazały się, jak dotąd, trzy pozycje
autorek debiutujących w przestrzeni literatury dziecięcej: Zebra autorstwa Ufi
Ude pół-Polki, pół-Nigeryjki, Opowieści spod oliwnego drzewa Aidy Amer
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o polsko-arabskich korzeniach, wreszcie Bahar znaczy Wiosna turkolożki i tłumaczki Agnieszki Ayşen Kaim. Mają one formę literackiego kolażu realiów,
motywów i tropów scalających kulturę polską z arabską, egzotykę ze swojskością, znane z nieznanym.
Ikonograficzna i tekstowa oferta nowoczesnej literatury dla małych i młodych
czytelników jest niezwykle bogata. Autorzy słowa i obrazu reagują na aktualne problemy dziecięcego świata – zarówno tego wewnętrznego, jak i zewnętrznego, odbieranego przez najmłodszych. Nienaruszalne pozostają kręgi
przestrzenno-tematyczne literatury dla dzieci: rodzina, dom, codzienność –
jako relacje i obszary ładu, a w sytuacji ich braku istotne stają się wysiłki
prowadzące do ich przywrócenia czy wytworzenia. Ta „bezpieczna baza”
definiuje najważniejsze wartości, umożliwia poznawanie świata w jego wielu
wymiarach (biologicznym, geograficznym, historycznym, kulturowym, psychospołecznym) za pośrednictwem słowno-obrazowych narracji „wielkich
małych książek” (Leszczyński 2015).
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Małgorzata Chrobak, Katarzyna Wądolny-Tatar
CONTEMPORARY POLISH CHILDREN’S LITERATURE REGARDED THROUGH
THE CULTURAL THEORY OF LITERATURE
Children’s literature reveals the main tendencies of contemporary culture. Therefore,
the methodology of the contemporary cultural theory of literature can be used to
interpret such works and reinterpret children’s literature created in the past (for example In Desert and Wilderness by Sienkiewicz or Bambo by Tuwim). The article presents selected aspects of cultural theory of literature: 1. literature versus visual arts; 2.
carnality and taboo topics, affects and intense feelings revealed by the text and experienced by the reader; 3. spatial turn and geopoetics in children’s literature; 4. history, memory, everyday reality and biographical (re)constructions; 5. eco-realism and
animal studies; 6. ethnicity, multiculturalism and otherness. Both text (verbal) and
visual (picture) material is analysed in the article.
Keywords: contemporary Polish children’s literature, cultural theory of literature, narration, illustration
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AUTOBIOGRAFIA I EPISTOLOGRAFIA
W PERSPEKTYWIE
KULTUROWEJ TEORII LITERATURY

(…) Autobiografia nie jest ani fikcją, ani niefikcją, ani nawet mieszanką jednego
i drugiego. Proponujemy potraktować ją jako swoisty, samokreślający się rodzaj
ekspresji zwróconej ku sobie, ekspresji, która najpierw dopuszcza, a następnie
uniemożliwia zrealizowanie projektu „samouteraźniejszenia się”, obleczenia
w teraźniejszość obiecywaną przez język (Renza 2009, 81).
Bo gdy raz zacznę list – tym samym tracę nad nim wszelką władzę. W każdym
razie nie moja w tym wina, jeśli się taki list jednak kiedyś skończy. Najczęściej
brak papieru staje się zbawieniem dla korespondenta: nie mam na czym kontynuować (Przybyszewska 1978, 168).
Złudzenie doskonałego listu nadal wisi w powietrzu (Woolf 2014, 379).

K
1

ariera autentyku” (koncept zaproponowany przez Jerzego Jarzębskiego1
na początku lat 80. ubiegłego wieku – Jarzębski 1981) to kategoria
interpretacyjna oznaczająca m.in. silne akcentowanie (auto)biograficz-

Pojemna i wyjątkowo poręczna interpretacyjnie kategoria każe traktować teksty jako
transpozycje doświadczeń autora, odbicie rzeczywistych zdarzeń, przetworzenie faktów
w literackie artefakty. Propozycja Jarzębskiego zmodyfikowała postrzeganie do dziś interesującej, choć coraz bardziej mglistej, coraz mniej szczelnej, łatwo przekraczalnej granicy pomiędzy szeroko pojętą prawdą i wyjątkowo pojemną, wielokształtną fikcją.
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ności w prozie; może być z powodzeniem wykorzystana do opisu stałego,
choć o zmiennym natężeniu intensywności, rozwoju refleksji literaturoznawczej dotyczącej nie tylko „klasycznych” gatunków należących do literatury
dokumentu osobistego (termin zaczerpnięty z interesującego opracowania
dzienników Stefana Żeromskiego dokonanego przez Romana Zimanda – por.
Zimand 1990)2, czwartego rodzaju literackiego. Autobiografie, dzienniki,
pamiętniki, wspomnienia, eseje oraz zbiory korespondencji cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników i czytelniczek, przyciągają uwagę
nie tylko literaturoznawców, chętnie sięgają po nie socjologowie, antropologowie, historycy, kulturoznawcy. Od dawna przestały być li tylko źródłem
cennych, choć z gruntu subiektywnych (a przez to najcenniejszych, jednostkowych), bo sterowanych przez meandry pracy pamięci, informacji.
Niniejszy tekst to garść uwag, sygnałów, uzmysławiających, jak bardzo złożony jest współczesny dyskurs autobiograficzny/epistolarny, jak znacząco
rozrastają się przestrzenie tekstów budowanych na bazie indywidualnych
doświadczeń, jak komplikują się kiedyś dość klarowne i ewidentne podziały.
Wszelkie zapętlenia teoretyczne, destylacje kategorii powodują, że coraz częściej w zakres literatury dokumentu osobistego włączane są reportaże, powieści biograficzne (łącznie z nową ich odmianą, powieścią reporterską – vide
Papusza czy Stryjeńska. Diabli nadali Angeliki Kuźniak), wspomnienia
o ważnych postaciach życia literackiego, kulturalnego będące jednocześnie
maskowanymi biografiami ich autorów (np. Ludwiki Włodek Pra. O rodzinie
Iwaszkiewczów czy Anny Król Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie). Nadal ważne
są zbiory korespondencji, traktowane raczej jako niezamierzone powieści
(auto)biograficzne. Stale kładziony jest mocny akcent na weryfikowalną faktografię, (re)prezentacje doświadczeń autorskich, generowanie zróżnicowanych strategii tożsamościowych, podkreślających dyspersję genologiczną.
Skomplikowanie dyskursu autobiograficznego – traktowane jako pozytyw –
wzmacniane jest przez tak cenne narzędzia interpretacyjne jakim są np. kon-

2

Swoją drogą warto byłoby wznowić książkę Zimanda, opatrując ją wstępem, w którym
zaznaczyć należy ewidentny w jego opracowaniu, wyjątkowo efektywny mariaż metody biograficznej zaczerpniętej z socjologii z rozmaitymi teoriami autobiografii skoncentrowanymi
wokół autobiografii sensu stricto, traktowanych zarówno jak dokumenty i jak literatura.
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cepty krytycznofeministyczne, genderowe, postkolonialne. Autobiografie i zbiory korespondencji widziane przez kulturowy pryzmat przede wszystkim jednak podkreślają wagę kontekstów, w obrębie których literaturoznawstwo
spotyka się z socjologią, antropologią, refleksją z dziedziny historii sztuki, każdorazowo zmuszając do przemyślenia kształtu czytanego/interpretowanego
tekstu autobiograficznego.
Autobiografie, dzienniki, pamiętniki, liczne warianty wspomnień (także te
pisane przez ghostwriterów) dziś mają bardzo poważne rywalki – są to mnożące się biografie, nierzadko udające, że są czymś więcej niż tylko jedną
z wielu możliwych wersji życia bohatera/bohaterki. Na pierwszy rzut czytającego, ale i interpretującego oka różnice pomiędzy nimi są oczywiste, warto je
jednak przypomnieć. Precyzyjnie wytłumaczył je John Sturrock, trafnie nazywając biografię „żywotem dokonanym” (Sturrock 2009, 130). Wyliczając
styczne i zbieżne, zauważa po pierwsze: autorem biografii jest osoba trzecia –
osoba, o której pisze, jest tylko bohaterem, natomiast autorem autobiografii
jest ktoś będący jednocześnie jej narratorem i bohaterem3. Po drugie: biografia obejmuje na ogół całe życie bohatera/bohaterki – od narodzin do śmierci,
autobiografia siłą rzeczy posiada zakończenie otwarte4. Po trzecie: jeśli autobiografia jest co najmniej podwójnym zapośredniczeniem życiowych doświadczeń5, w biografii zapośredniczenie zyskuje kolejne warstwy – perspektywa bohatera zostaje uzupełniona o perspektywę biografa, jak również
punkty widzenia autorów relacji i przeróżnych dokumentów, które składają
się na biograficzną opowieść, będącą wypadkową różnych punktów widzenia, modyfikowanych przez pracę zwodniczej i zawodnej pamięci. Z jednej
strony więcej szczegółów to więcej informacji, zatem w świetle przydatności
3

To niezbędny warunek zaistnienia autobiografii w ogóle – tożsamość trzech instancji autorskich. Por. Lejeune 2007.
4
„Lecz tym, co robi autobiograf, jest właśnie pisanie autobiografii tak, że dzieje jego życia
nie zmierzają do jednego, końcowego punktu – śmierci lub zakończenia działalności, jak
w przypadku bohatera biografii – lecz stanowią całą, niedokończoną serię punktów w czasie.
Perspektywa twórcy autobiografii wydłuża się w miarę pisania i to, co już napisał, może go
nieco zmienić, w miarę jak przeszłość zaczyna układać się w przekonujący obraz” (Sturrock
2009, 134).
5
Zgodnie z ciągle cennymi i celnymi uwagami Georgesa Gusdorfa – zob. Gusdorf 2009.
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do badań socjologicznych, antropologicznych szala nierzadko przechyla się
na stronę biografii6, z drugiej strony – autobiografia o wysoce subiektywnym
kolorycie niesie sporo wiadomości o jednostce sensu stricto, postrzeganej
jako indywiduum oraz członek/członkini mniej lub bardziej sformalizowanych i zróżnicowanych liczebnie grup, a w konsekwencji społeczeństwa. Informacyjny aspekt obu gatunków autobiograficznych kieruje uwagę ku ich
najważniejszej cesze wspólnej:
6

Kilka lat temu Anna Nasiłowska na łamach internetowego pisma „Dwutygodnik.com”
opublikowała apel o przywrócenie narzędzi biograficznych do literaturoznawstwa; po latach
niechęci tryb czytania tekstów (nie)fikcjonalnych przez pryzmat biografii autora ponownie
wraca do łask, przy okazji przypominając o swoich pozytywistycznych korzeniach (por.
Burzyńska, Markowski 2007, 26). W 2009 roku Nasiłowska akcentowała: „Moim zadaniem,
za wcześnie jest mówić o zwrocie biograficznym jako o rzeczy już dokonanej, ale zwrot taki
musi nastąpić i nastąpi. Po pierwsze – wymusza go rynek, gdyż ujęcia biograficzne mogą
liczyć na zainteresowanie czytelników, a gust polskiej publiczności nie różni się od zachodniego. Po drugie – sami pisarze, konstruując mity dotyczące własnej osoby, dokonując autokreacji, udostępniając świadectwa i dokumenty osobiste, nas do niego zachęcają, choć nie
zawsze musimy podążać drogą, jaką zaprogramował dla nas dbały o swoją sławę i domagający się uwagi autor. Po trzecie – racje, podnoszone przez przeciwników biografizmu, odnosiły
się do dawnego modelu pozytywistycznego, w którym podstawowym zadaniem było szukanie w biografii genezy dzieła i wyjaśnień dla poszczególnych jego elementów. W tej chwili
nikt już nie będzie operował tego typu genetyzmem.
Jeszcze ważniejsze jest jednak odcięcie się od pewnego typu
obiektywizmu. Trzeba bardzo jasno powiedzieć, że biografia jest
g a t u n k i e m p i s a r s t w a [wyróżnienie – A.P.]. Warsztat autora biografii jest po prostu
warsztatem historyka: każdy fakt musi potwierdzić w źródłach, a w sytuacji optymalnej poddać go także krytyce, opierając się na różnych relacjach, uwzględniających różne punkty
widzenia. Nie zawsze to jest możliwe, ale do tego trzeba dążyć. Biografia wyklucza stosowanie całkowitej fikcji. Poza tym jednak dobrze napisana biografia skonstruowana jest jak powieść i operuje podobnymi chwytami co literatura. Dozuje napięcie, wykorzystuje efekt
zaskoczenia, musi wykreować dla czytelnika przekonującą wizję danej osoby i pokazać jej
rozwój, relacje z innymi postaciami, kolejne stadia dojrzewania, momenty wahań lub schyłku” (Nasiłowska 2009). Warszawska badaczka porusza się na polu literatury i historii, co jest
o tyle słuszne, o ile może, a wręcz powinno być uzupełnione o stanowisko socjologiczne,
antropologiczne, kulturoznawcze. Dziś nie ma wątpliwości, iż biografizm na dobre rozgościł
się w dyskursie kulturo-, czy też węziej, literaturoznawczym, a jego status z pomocniczego
zmieniony został na równorzędny.

258

CZĘŚĆ II. LITERATURA

Spodziewamy się, że autobiografia będzie mniej naszpikowana danymi, bardziej
intymna, bardziej refleksyjna, by może nie tak jednostronnie retrospektywna jak
„ta sama” opowieść o życiu (to znaczy opowieść o życiu tej samej osoby) relacjonowana „z zewnątrz”. Lecz relacja tak „zewnętrzna”, jak i „wewnętrzna” mają coś
wspólnego: obie są opowieściami (Sturrock 2009, 127).

Sturrock nadmienia, iż biografia (dodam, że autobiografia też) rozpięta
jest na tym samym szkielecie, co opowiadanie, czyli podstawowa rama wielu
gatunków literackich. Chronologiczna opowieść – tj. od narodzin do śmierci
jej bohatera – ma kluczowe znaczenie dla biografii (Sturrock 2009, 129–133),
natomiast w autobiografii może być respektowana, ale też nie musi – rytm
wspomnieniowej narracji wyznaczany bywa przez tematy, osoby, miejsca,
rzeczy szczególnie istotne dla autobiografa/autobiografki. Zarówno chronologiczna opowieść biograficzna, jak i atemporalna narracja autobiograficzna
są równie cenne dla badaczy. Socjolog znajdzie w nich przykłady rozmaitych
aktywności społecznych, materiały do diagnoz zjawisk o zasięgu ponadjednostkowym, literaturoznawca włączy je w literacki obieg teoretyczno-interpretacyjny, a psycholog zyska narzędzia umożliwiające opisanie mechanizmów kształtujących osobowość, kulturoznawca punkty styczne wskazujące na przenikanie się możliwych dyskursów szeroko pojętej humanistyki.
Wspólny mianownik – narracja (auto)biograficzna – sprawdza się w każdej
z wymienionych dziedzin. Dyskusja o tym, czy biografia to inkluz autobiografii czy odwrotnie, jest o tyle ciekawa, że nie prowadzi do jednoznacznych konkluzji, co w perspektywie kulturowych badań jest cenne, ponieważ
uruchamia coraz to nowe konteksty przypominające, że literatura – tu szeroko pojęte autobiografie – wykracza daleko poza granice słów. Co jest
zgodne z rozumieniem kulturowej teorii literatury proponowanym przez
Ryszarda Nycza:
Literatura przestaje być tu ujmowana wyłącznie – zauważmy – jako sztuka słowa
(jako specjalny rodzaj języka bądź jako język traktowany w specjalny sposób – by
przywołać prostą typologię Cullera). Przestaje też być – na wzór sztuki – sytuowana naprzeciw rzeczywistości, jako jej reprezentacja, odbicie, krytyka, przeciwieństwo, autonomiczny świat wymagający estetycznej kontemplacji… Staje się możliwe jej rozpatrywanie – znowu podobnie jak sztuka – jako części rzeczywistości,
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w sensie jej przedłużenia czy poszerzenia, a może bardziej jeszcze w znaczeniu włączenia w dziedzinę naszego doświadczenie rzeczywistości; i w tym, czym jest, i w tym, co
przedstawia, i w naszych reakcjach na jedno i drugie… (Nycz 2012a, 20–21)

W rozważaniach o powinowactwach biografii i autobiografii pojawiły się
dwa ważne pojęcia – pamięć i doświadczenie. Zwrot doświadczeniowy (por.
Nycz 2012b; Wolska 2012) i zwrot memorialny w obrębie kulturowej teorii
literatury to efekty wciągania w obręb stricte literackich trybów odczytań
kategorii na pierwszy rzut oka jedynie w sposób pośredni związanych z tekstami. Gdy jednak przyjrzeć im się bliżej, od razu można zauważyć, że charakter owych związków jest ściślejszy niż się wydaje, ponadto podkreśla proteuszową naturę literatury dokumentu osobistego, która bez uwzględniania
m.in. wybiórczości i plastyczności pamięci nie byłaby kompletna, a przede
wszystkim znacząco ograniczałaby liczbę możliwych, i, co ważniejsze, efektywnych interpretacyjnie kontekstów. Dynamizm pamięci, jej swoistą bezdomność polegającą na bytowaniu w miejscu, które nie należy do niej, ponieważ jest modyfikowana przez okoliczności zewnętrzne oraz upływ czasu –
zupełnie jak autobiografia – podkreślał Michel de Certeau. Francuski uczony
wydobywał podatność pamięci na zmiany, co jasno uwidacznia, iż jej „szczegóły nigdy nie są tym, czym są” (de Certeau 2008, 89), ponieważ są wyjątkowo złożone, stanowiąc tylko i aż odległe echo zdarzeń, emocji, praktyk, które
stały się budulcem doświadczenia i doświadczania świata, będących przecież
elementami bazowymi dla tekstów autobiograficznych. Stąd też warto mieć
na uwadze propozycję Leigh Gilmore, która w krótkiej, acz pozornie tylko
nieskomplikowanej definicji spróbowała scharakteryzować specyfiką autobiograficznego podmiotu: „podmiot autobiograficzny jest reprezentacją, a jego
reprezentacja jest jego konstrukcją. Podmiot autobiograficzny jest produktem nie doświadczenia, lecz autobiografii” (Gilmore 1994, 25). Połączenie
doświadczenia i jego konstruktywistycznego aspektu przypomina o złożoności autobiograficznego podmiotu, tekstu, a przede wszystkim o wyjątkowej
ważności kontekstów każdorazowo modelujących intymne, prywatne, osobiste teksty.
Pozatekstowe uwarunkowania mają ogromny wpływ na krytycznofeministyczne odczytania autobiografii. W anglojęzycznej części refleksji nad specy-
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fiką autobiografii pisanych przez kobiety od lat 80. XX wieku widać wyraźne
przyspieszenie. Na polskim gruncie także da się zauważyć rosnące zainteresowanie prywatnymi tekstami kobiet. Prace Arlety Galant (2010), Ingi Iwasiów (2004), Tatiany Czerskiej (2011), Anny Pekaniec (2013), Agnieszki
Mrozik (2012), Aleksandry Ubertowskiej (2014) nie tylko odsłaniają kulisy
polskiego, żeńskiego dyskursu autobiograficznego, lecz także uczulają na
specyfikę rodzimego zaplecza emancypacyjnego, które w znacznej mierze
modyfikowane było i jest przez ciągle aktywny dyskurs romantyczny (dziś
postromantyczny), retorykę patriotyczną, konieczność uwzględnienia pochodzenia klasowego autobiografek. Dodatkowo należy mieć na uwadze historię – powstania, wojny, PRL, walkę o polityczną i państwową autonomię.
Tutaj także rodzi się na pozór proste, choć w gruncie rzeczy niezwykle skomplikowane pytanie o wpływ płci na pisanie, o specyfikę kobiecego pisarstwa,
o rolę autobiografii w rekonstruowaniu ciągle jeszcze wymagającej uzupełnień
historii literatury kobiet w ogóle. Sporo pożytecznych rozwiązań interpretacyjnych dostarcza również tekst autorstwa Sidonie Smith i Julii Watson ukazujący ewolucję koncepcji podmiotowości możliwych do prześledzenia w kobiecej literaturze dokumentu osobistego (Smith, Watson 2012).
Z perspektywy refleksji kulturowej rację ma Diane Elam, sugerująca, iż autobiografie kobiet to nie tyle – albo nie tylko – odrębny gatunek, lecz także swoista
strategia pisarska powstająca w odpowiedzi na potrzebę chwili, a więc generująca raczej momentalne modele podmiotowe (Anderson 2011, 85). Jest to wskazanie bardzo cenne, ponieważ może odnosić się do nie tylko feministycznych
praktyk autobiograficznych, prowadząc do stopniowego rozluźniania rygorów
autobiograficznych na rzecz konceptów nastawionych raczej na tworzenie innowacyjnych projektów tożsamościowych. Tu odsyłam do Romy Sendyki Od kultury JA do kultury Siebie. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych
(Sendyka 2015). Krakowska badaczka, wychodząc od krytycznego rozumienia
podmiotowości autobiograficznej, na zasadzie kontrastu, a może tylko i aż alternatywy, skrzętnie udowadnia, iż samozwrotność zaimków osobowych można
potraktować jako przesmyk, dzięki któremu łatwiejsze jest łączenie literaturoznawstwa oraz pozostałych nauk czy, nieco inaczej, pisma i osoby.
W dalszym rozrachunku konieczne staje się uwzględnienie genderowych
implikacji pisarstwa autobiograficznego w ogóle, co kieruje uwagę ku inno-
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ści, odrębności, wieloaspektowym wykluczeniom. Z pewnością jednym z bardziej funkcjonalnych narzędzi będzie tu postkolonializm, wyjątkowo dobitnie
uzmysławiający procesualność podmiotowości autobiograficznej, zmuszanej
do nieustannego sytuowania się między silnymi, narzucanymi tożsamościami a cierpliwym, choć nierzadko bolesnym, pilnowaniem immanentnej różnicy fundującej tożsamości postkolonialne. Autobiografie oferują więc przestrzeń do wynajdywania siebie, poszukiwania migotliwych identyfikacji, których
największą zaletą jest niestabilność, odrębność broniąca się przed zagarnięciem przez dyskurs dominujący, szukająca utraconej przez kontakt z kolonizatorem pewności niezależności istnienia. Teksty autobiograficzne to archiwa
gromadzące głosy podporządkowanych, negocjujących idiomatyczne języki,
dzięki którym łatwiejsze jest uchwycenie podmiotu – hybrydy tożsamościowej, intymistycznego nomady/nomadki.
Epistolografia widziana przez pryzmat kulturowej teorii, ale i historii literatury to nie tylko literackie laboratorium form, kalendarium wydarzeń,
to przede wszystkim wieloaspektowy zapis rozmaitych filozofii epistolarnych, przestrzeń kształtowania się rozmaitych metodyk korespondowania,
układających się w fascynujące zapisy cierpliwego budowania indywidualnej polityki listownej. Zaczyna się ona od dostrzeżenia immanentnego
związku listu z życiem, które warunkuje jego prawdziwość, a jednocześnie
wymusza pośpiech: „I pisałabym swoje listy na brudno, gdybym umiała, a potem porządkowała je i kondensowała; i dziesięć lat temu pisywałam na
brudno, kiedy rzeczywiście pisałam listy, ale teraz nigdy. Naprawdę są to
pierwsze listy, jakie napisałam od wyjścia za mąż” (Woolf 2014, 272), wyznaje Virginia Woolf Vicie Sackville-West – sygnalizując tym samym, iż
listy niebezpiecznie zbliżają się do dziennika, skoro próbują złapać życie na
gorącym uczynku, a przede wszystkim powstają ze względu na adresata, to
on decyduje o „autentyczności” korespondencji, warunkowanej głównie
przez relacje emocjonalne. Na ryzyko, na jakie narażają się zbiory korespondencji, zlewając się z innymi formami autobiograficznymi, wskazywała
już Elżbieta Rybicka, jednocześnie słusznie akcentując ambiwalentną naturę dyskursu epistolarnego nastawionego na komunikację, ale i silnie wyłączającego, ekskomunikującego, podkreślającego życiodajny dla listu dystans
(Rybicka 2004).
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Lucyna Marzec w teoretycznym szkicu, w którym zebrała wypowiedzi na
temat listu jako odrębnego gatunku (nie tylko) autobiograficznego, celnie
wskazuje, czego domagają się zbiory korespondencji, ale i pojedyncze listy
(stanowiące poszczególne ogniwa bloku korespondencji, często na siłę, na
mocy decyzji redaktora, układane w konkretnej kolejności, a nie zgodnie z rytmem ich pisania/wysyłania/otrzymywania):
Pragną wielokrotnej lektury, dążą do swego ocalenia, przechowania i upublicznienia (mimo żądań nadawców o ich zniszczenie), w swych czytelnikach (korespondentach i szerszej publice) chcą wywołać emocje i pozostawić ślad (wywołać
efekt) „życia”. Pragną zachwiać stabilnym poczuciem obecności/nieobecności,
podziałami na sztukę (literaturę) i praktykę codzienną. Zdecydowanie domagają
się prac inter- i transdyscyplinarnych, które w kompleksowy sposób stworzyłyby
dla nich satysfakcjonującą teorię (Marzec 2015, 95).

Co warte odnotowania, nadal funkcjonalna jest teoria listu drobiazgowo
opisana przez Stefanię Skwarczyńską już w 1937 roku. List jako cząstka życia,
tożsamy z nim – „korespondencja nie tylko mówi o życiu, lecz jest życiem
samym” (Skwarczyńska 1937, 350), zrośnięty na zasadzie sprzężenia zwrotnego jest idealnym materiałem do badań kulturowych, ponieważ zwrot kulturowy oznacza właśnie, jak słusznie wskazała Anna Burzyńska, „uruchamianie w praktykach interpretacji wszelkich możliwych kulturowych odniesień dzieła literackiego i współdziałanie ze sobą rozmaitych kontekstów
kulturowych” (Burzyńska 2006, 79). Autonomia listu, w połączeniu z jego
aspektem utylitarnym, a także immanentna, choć nieplanowana literackość
zbiorów korespondencji to cechy decydujące o szczególnej atrakcyjności
interpretacyjnej nierzadko wielotomowych edycji (np. korespondencja intelektualna z kręgu paryskiej „Kultury” czy też listy Jarosława Iwaszkiewicza,
Sławomira Mrożka, Julii Hartwig, Zbigniewa Herberta, Pawła Hertza, Marii
Dąbrowskiej), dzięki którym pisane są alternatywne historie nie tylko literatury, ale i kultury.
Powyższe, by tak rzec, impresje teoretyczne, sugestie interpretacyjne to, siłą rzeczy, zaledwie szkicowe przedstawienie zróżnicowanej przestrzeni możliwych projektów lektur tekstów autobiograficznych, dokonywanych przy
pomocy narzędzi oferowanych przez kulturową teorię literatury. Istotne jest
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eksponowanie roli kontekstów, płynności granic genologicznych, efektywności
kategorii autobiograficzności jako takiej. Autobiografia – czyli pisanie o życiu, życiopisanie, w tej optyce jest czymś więcej niż tylko tekstem – mniej lub
bardziej fikcjonalnym, mniej lub bardziej werystycznym, zamienia się w swoisty modus kształtowania doświadczeń, przelewania życia w literaturę. Literatura dokumentu osobistego jawi się jako przestrzeń każdorazowo domagająca się ustanawiania wyraźnej optyki lekturowej, zadawania pytań o miejsca,
z których się czyta / z których pisano / o których pisano. Nieco inaczej przedstawia się kwestia epistolografii – list będąc gatunkiem zagrożonym, ustępuje
pola reportażowi, biografii, dziennikom, jednocześnie ciągle będąc jedynym
z najciekawszych dokumentów osobistych, przy coraz szybszym dryfowaniu
w stronę literatury jako takiej, co jest zgodne z tezami głoszonymi przez Stefanię Skwarczyńską – list przestając pełnić funkcje użytkowe, staje się częścią
niezamierzonej przez korespondentów powieści (auto)biograficznej. Autobiografizm zaś coraz lepiej czuje się w dość nietypowych dla siebie wcześniej kontekstach np. w komiksach – grafika plus słowo zapewniają mu dodatkowe medium (tu koniecznie należy wymienić słynne Persepolis Marianne Satrapi –
zob. Smith, Watson 2009). Trudno się dziwić ekspansji tej kategorii, w końcu
autobiografia zaczyna powstać długo przed jej spisaniem, jakimkolwiek zamknięciem w słowach/obrazach. Pisze ją życie, zgodnie z kulturowymi wzorcami lub przeciw nim. Autobiografia jest życiem (za)pisanym. Kulturowa teoria literatury świetnie nadaje się, by ów zapis odszyfrować. Choć na chwilę.
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Anna Pekaniec
AUTOBIOGRAPHY AND EPISTOLOGRAPHY
REGARDED THROUGH THE CULTURAL THEORY OF LITERATURE
The article presents the position of the reflection on autobiography and epistolography within the cultural theory of literature. The importance of contexts, non-textual aspects of autobiography and new identity strategies cause changes in the
traditional understanding of autobiographical writing, which is no longer regarded
as an imitation of the author’s image which requires first and foremost fact verification. The cultural theory of literature aims at treating autobiography as well as letter
collections as literature sensu stricto. Different contexts are important if they reveal
the constructivist background essential for the cultural turn.
Keywords: autobiography, epistolography, theory, experience, literature

ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

KALINA BAHNEVA

Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta z Ochrydy
Sofia, Bułgaria

LITERATURA POLSKA
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T

eoretyczną podstawę zaktualizowanej tu teorii Weltliteratur czy world
literature stanowią dwa teksty moich kolegów, bułgarskich profesorów,
którzy są związani z rozwojem europejskiego i światowego literaturoznawstwa. Pierwszy tekst to artykuł Женитбата на литературата със
света (Małżeństwo literatury ze światem) (1995) Nikoły Georgiewa, uznawanego za twórcę współczesnego bułgarskiego literaturoznawstwa. Drugi
tekst to studium Lokalizacja literatury światowej Galina Tichanowa, wykładowcy na brytyjskich uniwersytetach (University of Lancaster, University of
Manchester) i redaktora naczelnego (2001–2003, razem z Mauricem Slawinskim) pisma „New Comparison” wydawanego przez Brytyjskie Towarzystwo
Literatury Porównawczej.
Rodzi się szereg pytań, co do tego, które z podjętych przez tych autorów
kwestii warto uznać za ważne ze względu na interesujący nas światowy wymiar literatury polskiej?
Pierwsze pytanie dotyczy relacji: literatura piękna – teoria/historia literatury. Należy się zastanowić, rozważa N. Georgiew, czy w ogóle i w jakim
stopniu narodowe literaturoznawstwo wpisuje się w pojęcie literaturoznawstwa uniwersalistycznego i czy rodzimy historyk literatury, zaabsorbowany treściami narodowymi, doszukuje się ich uogólnienia z perspektywy międzynarodowej świadomości artystycznej. Operując uniwersalną
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terminologią, oddajemy raczej pierwszeństwo aspektom narodowym (Георгиев 1996).
Wspominając o terminologii uniwersalnej, warto się zastanowić, czy można mieć pewność co do jej przekładalności. Możemy przywołać wspomniane
przez Georgiewa rozgoryczenie Władimira Proppa z powodu obcojęzycznych przekładów jego Morfologii bajki, niemożność znalezienia ekwiwalentu
terminu „skaz”, nadal trudne do zrozumienia pojęcia „sujet” rosyjskich formalistów (Георгиев 1996), wreszcie problem nieprzekładalności terminu
dyskurs – w jego znaczeniu językoznawczym (Émile Benveniste) czy literaturoznawczym/kulturoznawczym (Michel Foucault). Interesującym aspektem
posługiwania się zadomowionymi w poszczególnych narodowych szkołach
literaturoznawczych pojęciami jest także funkcjonowanie określenia „intertekstualność” autorstwa Julii Kristevej. Jeśli jeszcze na chwilę zostaniemy
przy aparacie pojęciowym tej współczesnej językoznawczyni, teoretyka literatury i psychoanalityczki, to warto wspomnieć o różnicach w tłumaczeniach
tytułu jej książki Pouvoirs de l' horreur. Essai sur l'abjection, znanej w Polsce
jako Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie (1980), a w Bułgarii, aczkolwiek jeszcze nie przetłumaczonej, lecz funkcjonującej w przestrzeni literackiej pod
tytułem Силите на ужаса (Moce horroru).
Bezpośrednio związane z omawianą kwestią jest pytanie o wkład naszych
teoretyków literatury w światowe literaturoznawstwo. Bardziej „bierzemy”,
zapożyczamy, niż stwarzamy, „przekazujemy” – głosi wniosek Georgiewa,
dotyczący „literaturoznawstw” określanych jako „małe”. Przykład czeskiego
strukturalizmu, przyjętego w Europie Zachodniej dość późno i z trudem,
potwierdza ten sąd (Георгиев 1996).
Kwestia przekładu w odniesieniu do literatury pięknej ma jednak jeszcze
inny wymiar. Jest to problem poznawania świata poza językiem. W przeciwieństwie do „klasycznych” teorii przekładoznawstwa w What Is World Literature? David Damrosch twierdzi, że nawet nieprofesjonalnie wykonany
przekład jest „oknem na świat”, jest zbiorem komunikatów, kieruje wzrok
czytelnika ku nieznanym kulturom, innym rzeczywistościom, które funkcjonują poza językiem artystycznym, abstrahując od artyzmu tłumacza. To na
pierwszy rzut oka różnica między oryginałem a przekładem – tak naprawdę
koegzystencja między językiem tekstu wyjściowego i docelowego Galinowi
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Tichanowowi kojarzy się z opozycją/współistnieniem między sujetem a fabułą
u rosyjskich formalistów – ważna jest poetycka organizacja fabuły, ale istotna
jest także ona sama (Тиханов 2014, 13).
I jeszcze jeden „czynnik”, który aktualizuje wyobrażenie o światowości literatury: to rynek, którego prawa decydują o rozpowszechnieniu i sukcesie
książki. Pozbawione wsparcia rodzimego środowiska czytelniczego przekłady
muszą same bronić swojej wartości, gdyż konkurencja ze strony innych wydań książkowych jest ogromna.
Samo pojęcie „literatury światowej” jest terminem bardziej chronologicznym, bardziej kojarzącym się z pewnymi historycznymi i kulturowymi okresami niż typologizującym. Taką epokę przedstawia np. literatura starożytnej
Grecji (w okresie klasycznym i hellenizmu) czy literatura Imperium Romanum. W podobny sposób możemy mówić o ukonstytuowaniu podstaw światowego literaturoznawstwa za czasów Arystotelesa i Platona. Według Francisa Hutchesona о zaistnieniu world literature decydują dwa fakty: obecność
dominującej, zespalającej społeczeństwo religii i imperium, którego struktura
społeczna i kulturowa pozwala na rozpowszechnianie faktu literackiego poza
granicami państwa.
Niezależnie od tego, że o stanowieniu literatury światowej można mówić
przed epoką Johanna Wolfganga von Goethego, formułowanie terminu wiąże
się z liberalnym oświeceniem, a dalszy jego rozwój jest nacechowany kosmopolitycznie – zakłada zanik kultur narodowych w czasach transnarodowości (Tichanow 2014) i rozwój społeczeństwa (post)industrialnego oraz (współczesnych) cywilizacji wysoko rozwiniętych technologii i komunikacji (Георгиев
1996). Ta ewolucja pojęcia – od terminu odzwierciedlającego duchową
wspólnotę (np. w dobie greckiego antyku) do świata człowieka uzależnionego
od mocy przemysłowej i technologicznej – nie sprzyja odbieraniu pojęcia
„literatura światowa” jako „wyrazu szczęśliwego” („happy term”), wywodzi
Nikoła Georgiew za Haskellem Blockem (Георгиев 1996).
W podobny sposób, według Tichanowa, myśli Michaj Bobicz, literaturoznawca o rodowodzie żydowsko-węgierskim, autor książki Upadek światowej
literatury, który w swoich najważniejszych pracach z lat 20. i 30. ubiegłego
wieku zaznacza, że wraz z pojawieniem się narodowych literatur idea Weltliteratur chyli się ku zmierzchowi. Według Bobicza literatura światowa to świat

KALINA BAHNEVA: LITERATURA POLSKA...

269

wspólnych i podzielonych wartości duchowych i jednoczącego społeczeństwo języka – greckiego, łacińskiego. Kodyfikacja języków poszczególnych
narodów rozbija tę językową/kulturową wspólnotę (Тиханов 2014, 12).
W tym miejscu powinniśmy przypomnieć opinię rosyjskiego badacza literatur wschodnich, Nikołaja Konrada, który stwierdza, że jeśli kiedyś istniała
literatura światowa, to powinniśmy być w stanie napisać/zrekonstruować jej
historię. W jaki sposób? Poprzez poszerzanie obszaru godnych uwagi artefaktów. Tichanow przypomina, że Głosy ludów w pieśniach (1807) Johanna
Gottfrieda von Herdera zawierają pieśni aż z Madagaskaru (Тиханов 2014,
12). „Małe” literatury mają szansę „przedostania” się do literatury światowej
dzięki „egzotyczności”. Jednak nie ten sąd o owych literaturach jest najważniejszy. Potrafią one bowiem zainspirować, „zapłodnić” odmienny rozwój
aktualnej świadomości literackiej i w tym sensie zasada konstrukcyjna literatury światowej to brak stałej lokalizacji, nieustanna cyrkulacja, wymiana idei
i estetyk. Autor Lokalizacji literatury światowej radzi, żebyśmy w tym miejscu
pomyśleli o upodobnieniu tego faktu do funkcjonowania światowego kapitału (Тиханов 2014, 12).
Pozostanę jeszcze na chwilę przy Konradzie. Ten znawca literatury chińskiej
twierdzi, że przynależność do Weltliteratur zakłada obecność w tekście literackim zarówno wyznaczników przejścia od jednej epoki społeczno-kulturowej
ku drugiej (np. przednowoczesność – nowoczesność – postnowoczesność),
jak i wyrazów emblematycznych tychże okresów. Przebieg epok w różnych
kulturach nie musi się zgadzać pod względem ram czasowych, chodzi o typologiczne występowanie charakterystycznych cech, np. specyfikę renesansu
jako początek nowożytności można obserwować w kulturze Chin o stulecia
wcześniej niż w europejskim humanizmie (Тиханов 2014, 12).
Ta nierównoczesna obecność artystycznie porównywalnych faktów literackich przypomina mi wypowiedź René Etiemble’a zawartą w jego znanym
wystąpieniu:
W epoce, gdy szyderstwo lub wyzwanie skłania tylu ludzi do odrzucenia wszelkich
norm estetycznych lub do poddawania się regułom sprzecznym ze sztuką, na
którą się powołują, porównawcze badanie literatur (nawet niewpływających wzajem na siebie) przyczyniłoby się do odnowienia współczesnej sztuki. Czemu więc

270

CZĘŚĆ II. LITERATURA

komparatysta ma być zawsze bierny? Czemu nie potrafi ukazać tym, co stale powołują się na Brechta i „efekt obcości”, że istniał on na długo przed tym wielkim
artystą? Dlaczego nie próbować odnowienia amerykańskiego czy europejskiego
teatru, głosząc teorię nó, organizując przedstawienia nó? Czy G. Woodberry nie
miał racji, gdy w pierwszym numerze „Journal of Comparative Literature” pisał,
że metoda porównawcza jest matką wszelkiego klasycyzmu – „the comparative
method is the mother of all classicism”? (Etiemble 1968, 328).

Stwierdzając, że: „[t]ymczasem my, Francuzi, chcemy utworzyć studium literatury nowożytnej, ignorując Chiny i świat arabski” i „myśląc o roku 2050”,
francuski komparatysta proponuje odnawianie systemu nauczania przyszłych
filologów i kulturoznawców, polecając szereg nowatorskich kursów akademickich, jak np.: „Wpływ pozytywizmu francuskiego w Ameryce Łacińskiej”,
„Kontakty Żydów, chrześcijan i muzułmanów w Andaluzji”, „Wpływy zachodnie w literaturze Meiji”, „Wpływ odkrycia Japonii na kształtowanie się
liberalnych idei wieku Oświecenia”, „Rozwój idei rasistowskich w Europie od
czasów odkrycia Ameryki i czarnej Afryki”, „Poetyka porównawcza teatru nó
i tragedii (lub teatru kyōgen i farsy)”, „Rozpowszechnienie taoizmu w Europie
między XVIII a XX wiekiem” (lub „Rozpowszechnienie zen”), „Wpływ
składni rosyjskiej (angielskiej, francuskiej) na rozwój pai-hua” (Etiemble
1968, 329).
Dodatkową trudność w dzisiejszych czasach w określaniu pojęcia „literatura światowa” sprawia nieustannie ewoluujące pojęcie „literatura”, które
także – ze względu na obecność poezji internetowej – jest kategorią niezwykle pojemną. Utopijność rozważanego terminu nasila się także ze względu na
filozoficzne i estetyczne syntezy (Michel Foucault, Jacques Derrida), które
„rozbijają” wyobrażenie o porządku bycia i podporządkowaniu świata jednej
jedynej prawdzie. W czasach Goethego taki obraz świata był możliwy. Człowiek jednak chce, żeby prawda była w liczbie pojedynczej, pisze Paul Ricoeur
(Рикьор 1993, 138–139), i w tym sensie dalej używamy tego terminu przede
wszystkim jako kryterium wysokoartystycznej twórczości, której autorami
mogą być przedstawiciele z całego świata.
Problem światowego wymiaru polskiej literatury wyostrza się podczas jej
wykładania przed obcojęzycznym audytorium, np. przed studentami bułgarskiej polonistyki. Dążę do przedstawienia specyfiki, ale także uniwersalnych
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treści faktów literackich, do zaprezentowania topoi, w których swoistość spotyka się z sensem ogólnoludzkim. Ta perspektywa prezentowania obejmuje
także okresy literackie, takie jak np. oświecenie, które jednak przedstawiam
jako epokę odbiegającą od „klasycznych” epok oświeceniowych, wśród których można wskazać choćby oświecenie francuskie czy niemieckie. Podkreślam wielkie dokonania okresu – przyjęcie Konstytucji 3 Maja 1791 r., gwarantującej polityczne prawa mieszczan, instytucjonalizację społeczeństwa –
lecz jednocześnie koncentruję się na nieurzeczywistnieniu przejawów „klasycznego” oświecenia występującego we Francji czy Niemczech: brak klasy
średniej, rewolucji mieszczańskiej, nieobecność „wielkich” idei filozoficzno-społecznych, ograniczona rola i przestrzeń klasycyzmu (Warszawa, Wilno,
Krzemieniec). Taką istotę polskiego oświecenia potwierdza sąd Tadeusza
Namowicza o wyraźnych różnicach między niemieckim a polskim XVIII
wiekiem (Namowicz 1988, LVI), jak i zdanie Jacka Woźniakowskiego dotyczące eklektyzmu oświeceniowego racjonalizmu, którego podstawą jest estetyka sarmackiego baroku (Woźniakowski 2011, 47).
Na tle raczej nieeuropejskiego oświecenia w Polsce i artefaktów, na które
zwykle się powołujemy, charakteryzując literackie dokonania tej epoki (np.
bajki Ignacego Krasickiego czy Stanisława Trembeckiego), które z trudem
można nazwać nowatorskimi, zwraca uwagę abstrahowanie polskiej świadomości krytycznej od dzieła zaiste na miarę literatury światowej. Myślę o Rękopisie
znalezionym w Saragossie Jana Potockiego, o którym polskie historie literatury zaledwie wspominają, natomiast francuscy historycy literatury analizują
go szczegółowo. Przyczyny tej nieobecności w polskiej historii literatury arcydzieła polskiego arystokraty są różne, jednak najważniejszym powodem
pomijania przez polskich historyków literatury jednej z najbardziej oryginalnych polskich i światowych powieści jest jej język. Pisana po francusku, opublikowana w latach 1804–1810 i wydana po polsku (w przekładzie Edmunda
Chojeckiego) w 1847 r. (najnowszy przekład z 2015 r. Anny Wasilewskiej
został dokonany na podstawie trzeciej, ostatniej wersji autorskiej z 1810 r.),
wpisuje się w krąg literatury światowej nie tylko ze względu na podejmowane
problemy: wielokulturowość, polikonfesyjność, wiecznie wędrujące słowo
itd., lecz także z powodu napisania Rękopisu w języku francuskim. To język
polskiej/europejskiej kosmopolitycznej arystokracji, lecz także mowa, która
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w XVIII i XIX wieku, właściwie do II wojny światowej, sankcjonuje pewne
uniwersalne, ponadnarodowe wartości. Wystarczy wspomnieć miłosną rozmowę Hansa Kastorpa z panią Kławdią Chauchat w Czarodziejskiej górze
Tomasza Manna i sąd głównego bohatera, według którego mówienie po francusku i po niemiecku „to rodzaj studium z dziedziny sztuki i medycyny – słowem
chodzi tu o nauki humanistyczne” (Mann 1982, 347). W dialogu z ukochaną
kobietą Kastorp wynosi język francuski nad swój język ojczysty, gdyż „mówić
po francusku, to poniekąd mówić nie mówiąc – bez odpowiedzialności lub
też tak, jak mówimy we śnie. (…) Mówić – to żałosna sprawa! W wieczności
wcale się nie mówi” (Mann 1982, 348). Według Chauchat słowne obcowanie
w tym języku pozwala Kastorpowi czuć się w wieczności „jak u siebie w domu”, poznawać ją „do głębi” (Mann 1982, 348).
Niesprawiedliwie skazana na wygnanie przez autorów akademickich i szkolnych podręczników literatury polskiej powieść Potockiego daje możliwość
zobaczenia literackiego dziedzictwa oświecenia w Polsce w świetle uniwersalnych treści i ich ponadnarodowego oblicza językowego.
W podobny sposób, koncentrując się na narodowych problemach polskiego
romantyzmu, niepotrzebnie odgradzamy się od przejawów tej najbardziej
polskiej epoki literackiej, które poświadczyłyby istnienie związku romantyków z pewnym racjonalnym nurtem tego prądu, o którym marzą Stanisław
Brzozowski (Legenda Młodej Polski) czy Agata Bielik-Robson (Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, 2004; Romantyzm. Niedokończony
projekt. Eseje, 2008 i in.). Ponowne odczytanie tekstów poetyckich, publicystycznych i naukowych, składających się na polski kanon romantyczny, pozwala na odkrycie wyraźnych śladów racjonalnego stosunku do świata.
Powrót romantycznej świadomości do racjonalizmu jako podstawowy
aspekt kultury jest umotywowany trudnym kontaktem polskich romantyków
z zachodnią Europą. Pragmatyzm nowoczesnego świata skazuje wieszczów
na duchową izolację. Psychiczne i kulturowe wyobcowanie ma realne i metaforyczne oblicza: podczas wygłaszania wykładów poświęconych rzymskiej
literaturze za czasów Oktawiana Augusta w Lozannie (1839) i kursu „Literatura słowiańska” w Collège de France (1840–1844) Adam Mickiewicz rozważa swoją pozycję cudzoziemca. Według jednego z listów Juliusza Słowackiego
do matki, przechadzający się po kopule Bazyliki św. Piotra w Rzymie poeta
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ma odczucie, że znajduje się w nierzeczywistym świecie (Słowacki 1952,
273). Podobne są przeżycia Zygmunta Krasińskiego, którego Dziennik sycylijski wyraża niemożność realnego ujrzenia Wiecznego Miasta (Krasiński 1973,
94). Jeszcze boleśniejsze jest emigracyjne doświadczenie Cypriana Norwida,
który żyje i umiera we Włoszech (określanych przez poetę „naszą macochą”)1,
niezrozumiały i odrzucony przez swoich i obcych (Norwid 1971c, 456).
Kultura antyczna daje możliwość odkrycia wspólnego języka pomiędzy
wielkimi przedstawicielami polskiego romantyzmu i reprezentantami ówczesnej europejskiej myśli humanistycznej i w znacznym stopniu przezwyciężenia duchowego wyobcowania. Funkcja greckiej, grecko-rzymskiej i rzymskiej
starożytności jako topoi, „wspólnego miejsca” jest uwarunkowana zbieżną
tradycją kulturową, możliwością twórczego zaistnienia w politycznie i obyczajowo obcym świecie dzięki wspaniałej znajomości dziedzictwa Hellady i Romy
wyniesionej z ojczyzny. Klasyczne wykształcenie romantyków, którego częścią
składową jest znajomość języków „martwych”, umożliwia intelektualne wpisanie się polskich twórców w aktualną zachodnią rzeczywistość i wspomaga
uogólnianie politycznych i społecznych problemów ojczyzny w znaczeniowo
rozpoznawalnych przez obcego i rodzimego odbiorcę pojęciach i obrazach.
Uaktywniona spuścizna antyku jest interpretowana nie tylko zgodnie z „typowymi” poetyckimi zasadami romantyzmu, lecz i podług zaktualizowanego przez
europejską realność nastawienia racjonalistycznego, którego oblicza w polskim oświeceniu są przestrzennie i artystycznie ograniczone.
Tendencja do przedstawienia świata przez pryzmat romantycznego ratio
niejedno ma imię. Podobne nastawienie jest charakterystyczne dla Adama
Mickiewicza jako autora wykładów poświęconych rzymskiej literaturze. Poeta głosi zasady stosowności, praktycyzmu i rzetelności faktu artystycznego.
Rozważania nad relacją literatura starogrecka – literatura rzymska utwierdziły wykładowcę w przekonaniu o wyższości łacińskiego pierwiastka
twórczego i „rzymskiego rozsądku” (Mickiewicz 1999, 173), lubującego się
jednocześnie w kunsztownej formie i trafnym, życiowo przydatnym poetyckim wyrażaniu rzeczy.
1

„I tak w Italii – tej mojej Macosze, / Tak pięknej (…)”. Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch
dialogach z epilogiem (Norwid 1971c, 456).
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Mickiewiczowskie preferowanie literatury rzymskiej w okresie szwajcarskim, w którym powstają klasycystyczne liryki lozańskie romantyka, wiąże
się także z pragnieniem dojścia do uniwersalnych treści. W przypadku polskiego romantyzmu kwestia uniwersalności, na którą składa się również krytyka nieobecnego według Cypriana Norwida w Panu Tadeuszu przesłania
ogólnoludzkiego, może być rozważana także z perspektywy pojęcia Weltliteratur. Aktualizacja terminu Goethego jest umotywowana i wyróżniona przez
Mickiewicza rolą języka łacińskiego; polski poeta mówi o chrześcijańskich
autorach hymnów, spadkobiercach twórców rzymskich: „Uczyli się języka
świata, by mówić do świata” (Mickiewicz 1999, 243).
Myślenie wieszcza w kategoriach ogólnoświatowych dochodzi do głosu
i w słynnym programie Skład zasad, znanym także jako Konstytucja Mickiewicza, towarzyszącym powstawaniu Legionu Polskiego w Rzymie w 1848
roku. Polityczne równouprawnienie przedstawicieli wszystkich narodowości
po wskrzeszeniu Polski jako państwa, „Izraelowi, bratu starszemu, uszanowanie, braterstwo, pomoc na drodze ku jego dobru wiecznemu i doczesnemu” (Janion 2009, 231) – to tylko niektóre demokratyczne założenia, które
kontrastują z nacjonalistycznie nastawionym dziewiętnastym stuleciem. Cywilizacyjna droga do ukonstytuowania obywatelstwa jako pojęcia określającego uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo jest długa. Wkład
Imperium Rzymskiego od założenia Rzymu do czasów Justyniana, kiedy
nadano obywatelstwo wszystkim wolnym mieszkańcom cesarstwa, w tym
także kobietom, jest doniosły.
Swoistym wymiarem racjonalnego stosunku do słowa jest Mickiewiczowskie zamiłowanie do czynu. Fenomenalny Legion kontynuuje nie tylko tradycje Legionów generała Henryka Dąbrowskiego, lecz także rzymskich legii, sił
zbrojnych starożytnego Rzymu, dzięki którym Imperium podbijało świat.
Mityczne uwarunkowania podporządkowywania antycznych narodów potędze
rzymskiego oręża zawarte jest jeszcze w historycznym dziele Liwiusza Dzieje
Rzymu od założenia miasta. Według legendarnego Romulusa, aby być obywatelami światowego mocarstwa, Rzymianie powinni sprawdzić się jako żołnierze.
Relacja słowo – czyn, odzwierciedlająca stosunek pomiędzy greckim
przywiązaniem do duchowej istoty rzeczy a rzymskim praktycyzmem, była
jedną z podstawowych filozoficznych, teologicznych i estetycznych opozycji
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w kursie „Literatura słowiańska” Mickiewicza. Wykładowca koncentruje się na
zgubnym dla hellenistycznej kultury lubowaniu się w opiewaniu świata i na
perspektywicznym – ze względu na współczesny rozwój świadomości artystycznej – kształtowaniu się pojęcia ars w rzymskich (łacińskich) środowiskach literackich. Wieszcz śledzi ewolucję interesującego go pojęciowego
związku zarówno z perspektywy jego cywilizacyjnej „przydatności”, kulturowego utylitaryzmu, jak również z punktu widzenia dziejów chrześcijaństwa.
Dominacji głębokiej, lecz „bezdziejowej” refleksji i skłonności do sofistyki
w prawosławiu, przeciwstawia społeczną i polityczną aktywność katolicyzmu.
Zasada rozumności jako wpisana w rozumną duszę Platona, której archetyp odkrywa się przy analizie tragedii Lilla Weneda Juliusza Słowackiego,
funkcjonuje jako alternatywna i definitywnie nieodrzucona reguła postrzegania rzeczywistości. Prymat pierwiastka irracjonalnego w protoplastach
współczesnych Polaków jest rozpoznawany jednocześnie jako wywyższający
polskich ludzi nad przedstawicieli zachodniej cywilizacji, lecz i jako traumatyczne założenie przeszkadzające funkcjonowaniu legendarnych praprzodków jako współtwórców europejskiego społeczeństwa. Poeta problematyzuje
założenia Platońskiej duszy kosmicznej, której harmonia pomiędzy pierwiastkiem rozumnym a emocjonalnym, jak utwierdzają dialogi filozofa (Timajos,
Państwo i in.), jest podporządkowana dominacji elementu racjonalnego.
W Lilli Wenedzie Słowacki kontynuuje swoje zainteresowanie pryncypiami
rządzącymi nowoczesnym światem. Są one rozważane we wczesnym dramacie Agezylausz poświęconym Agisowi IV, spartańskiemu królowi, którego
postać interpretuje Plutarch w Żywotach równoległych. Przedmowa Marii
Kalinowskiej Zapomniany dramat Juliusza Słowackiego do wznowionego
wydania utworu daje możliwość zaktualizowania studiów Kazimierza Wyki:
Spartańskie kapitalistki (1949) i Dramat o kontrrewolucji („Agezylausz” Słowackiego) (1950) (Kalinowska 2015, 31). Tytuł pierwszego studium jest wymowny ze względu na poruszony przez romantyka temat społecznej reformy
oligarchistycznego systemu zachodniego kapitalistycznego ustroju i polskiego szlacheckiego kapitalizmu.
Niemniej interesującym wkładem w konstruowanie i rozumienie (po)nowoczesności na podstawie antycznego świata i chrystianizowanej starożytności
jest twórczość Norwida. Koncepcja ponadnarodowego państwa oparta na
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zrealizowanej idei wielkiego imperium Aleksandra Macedońskiego i osadzona nie tylko w dokonaniach tego wybitnego stratega, lecz i w chrześcijańskiej
idei uniwersalistycznego przekonania, że „Naród nie jest sektą” (Norwid
1971a, 131–132), przeobrażenie romantycznego czynu w (biblijny) postulat
pracy i jego problematyzowanie z perspektywy socjalnych konfliktów współczesności, aktualizacja podstawowych aspektów teologii Tomasza z Akwinu,
rozwijającej się na bazie racjonalistycznej filozofii Arystotelesa, emancypacja
sztuki stosowanej i traktowanie tej twórczej sfery w związku z helleńskim
pojęciem techne, jednoczącym sztuki rzemieślnicze i artystyczne, zharmonizowanie słowa i dzieła w świetle hebrajskiego rozumienia języka jako niepodzielnie połączonego z życiem i nowotestamentowym wcielonym słowem,
sąd, że „Europa nie krwią, a ideą stoi” (Norwid 1971b, 65) – to tylko niektóre
z nowatorskich idei późnego romantyka, które zasługują na uwagę przez
wzgląd na polski udział w rozwoju europejskiej modernitas.
Te przejawy romantycznej świadomości wymagają przemyślenia krytyki
romantyzmu w Polsce przeprowadzanej od czasów Młodej Polski (Stanisław
Brzozowski) do współczesności (Agata Bielik-Robson, Maria Janion, Marcin
Król i in.) i dokonywanej z perspektywy brakującej wizji podmiotu nowoczesnego. Buntuje się on przeciwko materializacji świata, jednocześnie odkrywając (aczkolwiek nie tak jawnie jak brytyjscy romantycy, choć jednak wyraźnie) drogę, która pozwala na zaakceptowanie realności. Wielorako przeżyte związki ze śródziemnomorskim antykiem, które nasilają racjonalistyczną,
europocentryczną konceptualizację rzeczywistości i tym samym poszerzają
sojusz między rozumem i uczuciem, pozwalają na zrewidowanie stanowczego określenia polskiej romantycznej wyobraźni jako abstrahującej od społecznych i politycznych zasad rządzących nowoczesnością.
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1.

H

istoria literatury ma swoją historię, pisał Hans Ulrich Gumbrecht
(Gumbrecht 1988, 249). Aby mogło się pojawić myślenie o historycznej różnorodności dyscypliny, musiał ulec rozproszeniu uniwersalistyczny paradygmat oświecenia, musiały pojawić się literatury narodowe.
I musiała sama literatura jako odmiana, gałąź sztuki, zyskać swoją odrębność.
Właściwie należałoby mówić dobitniej niż Gumbrecht, bardziej pluralistycznie: „historia literatury ma swoje historie” lub nawet: „historie literatury mają
swoje historie”.
Refleksja na temat historii literatury pojawiła się w sposób systematyczny
i unaukowiony w końcu wieku XVIII (w Polsce nieco później), kwitła w następnym stuleciu i wraz z jego dogasaniem traciła na znaczeniu, ponieważ
wyczerpał się heglowski paradygmat rozwoju historycznego. Drugim ciosem
było rozpoznanie janusowego oblicza nowoczesności – jak powiada jeden
z badaczy (Burek 1976, 55–78), stwierdzenie wyczerpywalności zasobów
ziemi, kryzys energetyczny, wszystko to zaciążyło negatywnie na obrazie
dziejów jako bezustannego rozwoju, doskonalenia, postępu. Francis Fu-
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kuyama pytał, jak ma wyglądać historia po końcu historii (Fukuyama 2009),
a Frederic Jameson, jak ma wyglądać nowa historia literatury po końcu nowego (Jameson 2012, 81–94).

2.
Oczywiście, te kłopoty historii bezprzymiotnikowej mogłyby nie dotyczyć
bezpośrednio historii literatury, gdyby zbudowała ona własne, wewnętrzne
procedury ewolucyjne. Czy historia literatury je ma? Czy ma je historia literatury polskiej? Raczej nie. Na pewno zaś odczuwamy wszechobecną, wpisaną
w oczekiwania czytelnicze i nasz własny stosunek do przeszłości, presję historii.
Ona nie tylko ogranicza działania „emancypacyjne” i przesądza o periodyzacji polskiej kultury, ale – co ważniejsze – wyznacza standardy interpretacyjne. Czy sytuacja ta przeszkadza nauczycielom literatury polskiej pracującym
za granicą, zmuszając ich m.in. do wykładania historii?
Można wymienić trzy (nieśmiałe) modele ewolucyjne przewijające się
przez historię literatury rozwijaną na gruncie polskim, które w sposób niedoskonały dążą do zachowania (pewnej, relatywnej) niezależności; wszystkie
mają charakter binarny, inny niż liniowy, są więc raczej próbą zbudowania
przeciwwagi dla ujęć motywowanych wydarzeniami zewnętrznymi (wojny,
powstania, kryzysy polityczne) niż ich pełną realizacją. Ale może już to niespełnione usiłowanie czyni te modele bardziej odpornymi na zawirowania
wielkiej historii, której rytm, bieg ku przodowi, której niepodważalna dominacja zostały zakwestionowane.
O jakich modelach mowa? Oto one. Model pierwszy: literatura rozwijająca
się suwerennie, tj. według reguł „pola literackiego” – literatura traktowana
niesuwerennie, postrzegana jako reakcja, odpowiedź na wyzwania historyczne i skrajnie podporządkowana ich rytmowi. Oczywiście takie ujęcie łatwo
podważyć, powątpiewając w możliwość przyjęcia postawy niezależnej wobec
historii wielkiej, zdarzeniowej, politycznej, szczególnie na gruncie polskim,
ale też przy odrobinie wysiłku opozycja mogłaby się obronić jako opis
wewnętrznych procedur literackich, które przez niesterowalny z zewnątrz
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(a przynajmniej niesterowalny w sposób prosty) „spontaniczny” wybór tematów, gatunków, sposobów artykulacji, instytucji kultury i form życia literackiego odnoszą się do warunków zewnętrznych, ale niezupełnie się z nimi
utożsamiają i niezupełnie im podporządkowują. Próby takiego modelowania
rzeczywistości historycznoliterackiej pojawiają się od czasu do czasu na
gruncie polskiej nauki o literaturze i w szkolnej dydaktyce, ale mają prawie
zawsze charakter ekstraordynaryjny, eksperymentalny, wyjątkowy, zastępczy,
chwilowy. A przynajmniej tak są odbierane.
Model drugi: sarmackość – europejskość, pokazanie dwu biegunów polskiej
wrażliwości (z wyraźnym wskazaniem na ten drugi), dwu biegunów ekspresji,
dwu różnych, biegnących w przeciwne strony, kierunków polskiej kultury. Od
końca XVIII wieku te tendencje dzielą scenę kulturową i polityczną na dwa
obozy. Pierwsza jest propolska, swojska, lokalna, rodzima, w szczególny sposób
nasycona nutą orientalną, ewidentnie patriotyczna, ale także ksenofobiczna,
kastowa, szlachecka, anachroniczna, dzika. Druga – okcydentalistyczna, otwarta na nowości, obywatelska, awangardowa, ale także – nijaka ideologicznie,
obciążona zarzutem plagiatowości, elitarna, oderwana od korzeni, niesamodzielna intelektualnie, wtórna, świecąca odbitym światłem.
Model trzeci: tradycja – modernizacja (ze wskazaniem na nowoczesność); jest
to podobne do modelu poprzedniego, ale bardziej uniwersalne ujęcie dwu priorytetów polskiej literatury. Dominacja członu pierwszego wiąże się z podkreśleniem specyficzności polskiej kultury, jej odrębności, wyjątkowości, a także jej
historyczności, l’historicité, mówiąc językiem Brzozowskiego, czasem nawet jej
religijności, czystości, prostoty chrześcijańskiej (lub słowiańskiej), prawości, albo
przeciwnie – jej wampiryzmu podszytego niespełnionymi uczuciami patriotycznymi. Nowoczesność wyzwala od tych miazmatów, ale jednocześnie zatruwa
własnymi: literatura polska traci swój odrębny głos, świeżość i niewinność.

3.
Czy te modele, nazwijmy je „emancypacyjnymi”, są jedynymi drogami wyzwolenia kultury spod presji historii, skierowania jej na własne drogi histo-
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rycznego trwania? Czy w ogóle takie wyzwolenie jest możliwe i potrzebne,
skoro pod koniec życia nawet antyfantazmatyczny Miłosz pisał, że tylko ten,
kto rozumie historyczność polskiej kultury, będzie dzierżył klucze do jej labiryntu? Czy modele te są wystarczające jako sposób opisu dynamiki polskiej
literatury? Czy funkcjonują poza Polską, poza polską nauką o literaturze i kulturze? Czy jest potrzeba zastąpienia ich innymi ujęciami? Widzę w komparatystycznym otoczeniu naszej literatury (nauczanej i funkcjonującej) za granicą
szansę na wyjście poza wskazane opozycje. Czy słusznie? Tego być może dowiemy się podczas obrad kongresu. Wyobrażam sobie również, że wymienione wcześniej modele na ziemiach należących niegdyś do I Rzeczpospolitej
mają inny wymiar, inne znaczenie niż w krajach szeroko rozumianego Zachodu. Czy korzystają Państwo z tych modelowych ujęć czy wyraźniej dowartościowują któryś z członów opozycji? Jeśli tak, to który? Skąd płyną impulsy
dla tworzenia nowych kryteriów porządkowania pola literackiego i nowych
koncepcji historii literatury? Czy moja intuicja, nieco paradoksalna, że dzisiejsze koncepcje historycznoliterackie są raczej przestrzenne, tematyczne
(literatura pogranicza, literatura chłopska, literatura kobieca) niż temporalne,
wyraźniej skupione na rozróżnieniach innych niż czasowe, jest słuszna? Jak
mocno w porządkowanie warsztatu pracy historyka literatury polskiej pracującego za granicą wkraczają nowe media, filmy, nagrania, ale także bazy danych, interaktywne muzea, udostępnione drogą internetową źródła, szeroko
otwierane archiwa?

4.
Historia literatury a teoria literatury. Wydaje się, że to relacja bardzo interesująca i wymagająca namysłu. Rachunek sił jest ewidentny. Historia adaptuje impulsy teoretyczne, teoria jest na myślenie historyczne zamknięta. Ba,
jej atrakcyjność wynika z przyjęcia postawy ahistorycznej. Jeśli odwołamy się
do najaktywniej wykorzystywanych koncepcji teoretycznych (gender, krytyka
postkolonialna, różnego rodzaju „zwroty”, np. etyczny czy spacjalny), to ich
siła wynika w pierwszym rzędzie z przyjęcia postawy ahistorycznej, z zane-
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gowania obowiązujących niegdyś standardów, presupozycji i założeń, z krytyki historycznego punktu wyjścia, ze zdarcia „zasłony milczenia” skrywającej przedustawny, historyczny porządek rzeczy. Czy jest to tendencja nieodwracalna? Czy ta relacja mogłaby wyglądać inaczej, bardziej symetrycznie
i przyjaźnie? Co oznacza „wrogie” jej ujęcie i jaki ma to wpływ na wyraźną
marginalizację ujęć historycznych, które są o tyle ważne, o ile można je
„przezwyciężać”? Lub inaczej: czy warto zmieniać tę tendencję? Jak oceniana
jest semantyka historyczna Reinharta Kosellecka, jego geschichtliche Grundbegriffe (Koselleck 2001)?
Skromny przykład z własnego podwórka. Przygotowaliśmy (Teresa Kostkiewicza, Józef Bachórz, Magdalena Rudkowska, Mirosław Strzyżewski,
Grażyna Borkowska) ogromny Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–
19181 z ponad 170 hasłami, w których autorzy usiłują zrekonstruować to, jak
w poszczególnych epokach rozumiano pojęcia i terminy używane w krytyce
literackiej, estetyce, dyskursach publicystycznych, traktatach poetyki itd.
Powstała publikacja, którą Państwo być może kiedyś zechcą ocenić. Teraz
jeszcze na to nie czas. Natomiast zdumiał mnie stopień trudności, jaki wiązał się z uzmysłowieniem autorom (świetnym i pełnym dobrej woli) istoty
tego ujęcia, a także konieczności rezygnacji z rozwiązań, terminologii i interpretacji współczesnych, a w każdym razie późniejszych niż czas objęty
projektem. Oczywiście, do pewnego stopnia jest to zrozumiale: trudno jest
odciąć się od własnej historyczności, od wiedzy najnowszej, umotywowanej wieloma argumentami, atrakcyjnej, wyrafinowanej. Ale trudność ta
miała chyba również głębsze podłoże: u jej podstaw leżała tendencja
sprzeczna z tymi regułami, które od lat, dekad aktualizujemy i które nadają
wartość temu, co całkowicie ahistoryczne. Słownik płynął nurtem przeciwnym współczesnej myśli teoretycznej, współczesnej humanistyce, które czynią miernikami znaczenia d z i s i e j s z e ustalenia i reguły. Przeszłość się nie
liczy. Po co więc ją badać? Po co historia literatury, krytyki literackiej, dyskursu publicznego?
1

Słownik ukazał się w 2016 r. nakładem Instytutu Badań Literackich PAN oraz Instytutu
Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Por. Bachórz, Borkowska, Kostkiewiczowa i in., red. 2016. Przyp. red.
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Czy rzeczywiście wiedza o przeszłości nie jest nam potrzebna? Czy w tekstach najbardziej wrażliwych, genialnych teoretyków literatury rzeczywiście
ona nie rezonuje, nie wypływa na powierzchnię, nie prowadzi po etymologicznych szlakach, nie każe sięgać do greckich i dawniejszych źródeł? Historyzm współczesności jest zapoznany, ukryty, niedostępny, ekskluzywny jak
wiedza tajemna. Tylko ten, kto rozpozna ów podskórny, niejasny, wielowymiarowy związek łączący myślenie historyczne i koncepcje teoretyczne, ma
szansę stać się – jak Nietzsche, jak Derrida – twórcą najwyższych lotów,
awangardystą i odnowicielem dyskursu humanistycznego. Jeśli to miał na
myśli Miłosz, przeciwstawiający późnego Brzozowskiego Gombrowiczowi, to
przyznaję mu rację.
A może zapytajmy jeszcze dla porządku: czy układ jest dwustronny: historia – teoria? Czy trójstronny: historia – teoria – a między nimi, w funkcji
pośrednika, posłańca – interpretacja? Czy interpretacja znosi konflikt między historią literatury, oglądem historycznym, a teorią literatury, inspiracjami współczesnymi, aplikowanymi do przeszłości?

5.
To są ważne kwestie teoretyczne, pytania zasadnicze, ale równie ważne jest
to, jak Państwo rozwiązują to, co nierozwiązywalne, na co dzień, w swojej
praktyce dydaktycznej, akademickiej. W innym otoczeniu kulturowym i językowym, które z jednej strony utrudnia źródłową rekonstrukcję polskiego
kontekstu historycznego, z drugiej oswaja rozmaite dociekania etymologiczne, językowe, porównawcze, kulturowe, sprzyjając wypracowaniu pewnego
typu wrażliwości i wiedzy, który wyzwolony z penetracji dokonywanych wyłącznie w polszczyźnie (w przestrzeni słowiańskiej), a więc z góry ograniczonych, nabiera cech rutynowej, przedwstępnej, poprzedzającej inne decyzje –
praktyki badawczej, często naprawdę źródłowej. Można, oczywiście, praktyki
te realizować, pracując w kraju, ale to, że są one jednak rzadko podejmowane
na rodzimym gruncie, wskazuje na jakąś zasadniczą trudność. W otoczeniu
wielojęzycznym, skłaniającym do ujęć porównawczych i przekrojowych, stają
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się czymś najzupełniej naturalnym i – wskazując na głębokie analogie lub
różnice między kulturami, językami, literaturami romańskimi, germańskimi,
słowiańskimi i antycznymi – mogą być podstawą wielu uhistorycznionych
koncepcji teoretycznych i punktem wyjścia dla wielu umotywowanych teoretycznie ujęć historycznych.
Doskonale wyobrażam sobie teorię metafory, wypracowaną w zgodzie z historycznymi, europejskimi losami tego pojęcia i terminu. Albo historię alegorii, pozwalającą zrozumieć jej współczesne ambiwalencje znaczeniowe. Co za
przygoda!
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NOWE HISTORIE LITERATURY POLSKIEJ
– METODOLOGICZNY REKONESANS

O

dkąd nowoczesna historiografia literatury straciła swoją intelektualną wiarygodność i rozpadły się tzw. wielkie narracje, historia literatury rozważana była w kategoriach końca. Od lat 70. kwestionowano tzw. tradycyjną historię literatury, która swój gatunkowy wyraz znajdywała zazwyczaj w postaci syntezy historycznoliterackiej. Pisano o końcu
historii literatury, o jej upadku, zmierzchu (Wellek 1973), negowano jej prawomocność, a nawet etyczność procedur badawczych (Janion 1973; Perkins
1992), rozważano stosowność jej kontynuowania (Gumbrecht 2008) oraz postulowano poszukiwanie nowych, innych sposobów jej uprawiania (Bolecki
1996; Walas 1993, 2005; Kostkiewiczowa 2005), syntezie historycznoliterackiej
nadano zaś miano formy niemożliwej (Kasztenna 1996). Kryzys historii literatury
– możliwości jej reprezentacji oraz zasadności uprawiania wiedzy poświęconej
jej dziejom – podważał funkcjonowanie całej dyscypliny, wynikał zaś z aktualnego stanu literaturoznawczej metodologii i przemian w humanistyce.
Współcześnie historia literatury wykorzystuje nowe formy przedstawienia literackiej przeszłości, jest zróżnicowana pod względem genologicznym. Synteza
historycznoliteracka wyparta została przez nowe akademickie i nieakademickie
gatunki (takie jak rozmowa, wywiad, antologia, katalog, dziennik, przewodnik
środowiskowy, przewodnik turystyczny) oraz przez formy multimedialne, jak
muzeum czy performatywne, jak spacer literacki. Bieguny genologiczne nowej
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historii literatury stanowią encyklopedia (reprezentująca formalne rozbicie tych
opowieści) oraz esej (wskazujący na ich rozbicie tematyczne).
Nowe gatunki w historiografii literatury to skutek wielości metodologii we
współczesnym literaturoznawstwie. Rozwiązania przyjęte w nowych historiach
literatury stanowią swoistego rodzaju remedium na zarzuty stawiane syntezie
historycznoliterackiej czy szerzej – tzw. tradycyjnej historii literatury. Jej szeroka, totalizująca perspektywa przestawienia wywoływała badawczą niezgodę,
zaś model uwzględniający całe klasy zjawisk upraszczał je i standaryzował,
z konieczności wykluczając nieprzystające do opisu fenomeny. Nowe historie
literatury odrzucają totalizujący sposób opowieści, trudno zarzucić im też faktografizm; nie doszukują się powtarzalnych praw lub relacji przyczynowości
pomiędzy tekstami a autorami. Proces literacki nie stanowi w ich ujęciu całościowego czy celowościowego zjawiska – bywa, że pojęcie procesu literackiego
wcale nie funkcjonuje w nowych historiach literatury. Zamiast uniwersalności
interesuje indywidualność, to, co pojedyncze, unikatowe. Miejsce wielkiej historii literatury zajmują historie lokalne, mikrohistorie, jednotorowe narracje,
nie zawsze możliwe ze sobą do połączenia, względem siebie równoległe.
W artykule rozważę kilka przypadków nowych historii literatury i wskażę
powiązania poszczególnych form z założeniami teoretycznymi i metodologicznymi współczesnych badań literackich. Gatunki nowej historii literatury,
które zamierzam poddać analizie, to turystyczny przewodnik literacki, rozmowa oraz dziennik.

LITERACKI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
JAKO HISTORIA LITERATURY
(PRZEWODNIK LITERACKI PO KRAKOWIE
I WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
EWY ZAMORSKIEJ-PRZYŁUSKIEJ)
Literacki przewodnik turystyczny – funkcjonujący jako gatunek historiografii literatury – to przypadek historii literatury ujętej w formę, która dopie-
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ro wtórnie korzysta z układu proponowanego przez linearną oś czasu, zaś
opowiadane wydarzenia przywoływane zostają według klucza przestrzennego.
Poszczególne literackie fakty nanoszone są na geograficzną siatkę, indeksowane wedle miejsca zdarzenia, wtórnie zaś dopiero organizowane wedle czasu, tematyki oraz powiązań intertekstualnych. Skutkiem takiej praktyki jest
wielowymiarowa i wielowątkowa historia literatury funkcjonująca w postaci
wyobrażonej mapy.
Centralnym problemem historii literatury, skonstruowanej w oparciu o turystyczny przewodnik, jest przestrzeń, stanowi ona przedmiot narracji oraz
podstawową kategorię porządkującą prezentowane dzieje. Klasyczna forma
bedekera staje się sposobem przedstawienia literackiej przeszłości wybranego
miasta lub regionu. Zapożyczenie gatunkowe nie polega jedynie na odpowiednim modelowaniu tekstu; genologiczne rozwiązania zintegrowane są z założeniami towarzyszącymi poetyce przestrzeni, lokalności oraz ą ą przemieszczania się.
Przewodnik turystyczny zaadaptowany do potrzeb historii literatury to
skutek oddziaływania praktyk życia codziennego na sprofesjonalizowane
formy wiedzy. Przykład ten pokazuje, że historiografia literatury nie pozostaje obojętna na kluczowe dla współczesnej kultury zjawiska, w wybranym
przypadku na turyzm oraz travel writting / travel studies. Starając się włączać
w swój obszar sposoby doświadczania świata przez współczesnego człowieka,
historia literatury ucieka się do strategii narracyjnych charakterystycznych
dla dyskursu podróżniczego – tu: dla przewodnika turystycznego.
Przykładem tak skonstruowanej publikacji jest Przewodnik literacki po
Krakowie i województwie małopolskim Ewy Zamorskiej-Przyłuskiej, gdzie
wybrane elementy przestrzeni stanowią przedmiot deskrypcji ze względu na
ich powiązanie z historią literatury. Klucz ten decyduje o doborze materiału
informacyjno-praktycznego, który zazwyczaj redukowany jest do minimum
na rzecz rozbudowanej części dotyczącej wyspecjalizowanej wiedzy literackiej, architektonicznej, z zakresu historii sztuki itd. Forma przewodnika turystycznego, godząc ze sobą te elementy, stwarza popularny nośnik wiedzy:
poręczny podczas samej czynności zwiedzania, literackiego spaceru, lub stanowiący podstawę przygotowania wycieczki, lekturę poprzedzającą turystyczną peregrynację.
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Mapa towarzyszy literackiemu przewodnikowi turystycznemu często w postaci materialnej. Plan miasta lub mapa regionu uzupełnia tekst, wskazując
wybrane punkty miasta jako znaczące dla narracji. Kolejność wybranych
lokalizacji wyznaczana jest jednak przez porządek pozaliteracki – przez
układ przestrzenny wybranego obszaru geograficznego. Dominują dwa układy narracyjne: opis spaceru lub też alfabetyczna enumeracja miejsc. Przewodnik literacki… to przypadek pierwszego typu. Przestrzeń zostaje tu zhierarchizowana ze względu na rozgrywającą się w jej obrębie historię (literatury), jest waloryzowana pod względem konotowania historycznoliterackich
skojarzeń. Oznaczane na mapie położenia stanowią miejsca realnych wydarzeń (narodzin, pobytu, edukacji, tworzenia, śmierci pisarzy, publikacji książek, miejsc funkcjonowania towarzystw artystyczny itp.) wskazane jedynie
pretekstowo jako realne lokalizacje przywołujące te nierzeczywiste, fikcjonalne, wskazujące obszary, które stanowić mogły inspirację/pierwowzór dla
elementów lub też zostają częścią świata przedstawionego wybranych utworów. Granica pomiędzy realnym a wyobrażonym w opisywanej przestrzeni
zostaje zatarta.
Rzeczywista oraz wyobrażona przestrzeń miejska są w przewodniku ze
sobą zintegrowane, opowiada się o nich wspólnie – to po nich spaceruje
czytelnik, to taką historię literatury Krakowa czytelnik poznaje. Wiodąc
czytelnika Ulicami Starego Miasta (Od ulicy Szewskiej do ulicy Pijarskiej, Ulica św. Jana, Od ulicy św. Tomasza do ulicy Siennej, itd.), Zamorska-Przyłuska
proponuje szereg literackich indeksów i cytatów związanych z kolejnymi
lokalizacjami. Tempo opowiadania o literackiej przeszłości miejsc odpowiada rytmowi turystycznej przechadzki. Czytelnik, odtwarzając trasę
podaną w przewodniku, wchodzi performatywnie w porządek tekstu, czyli zarazem reprezentowanej przezeń przeszłości. Spacer literackim historycznym szlakiem poprzez wskazane miejsca okazuje się więc sposobem
performowania historii literatury. Czytający/zwiedzający odtwarza zaś
partyturę czytelniczych oraz turystycznych zachowań proponowanych
przez tekst. Realizuje wskazania gatunku – poświęca uwagę zaznaczonym
obiektom, koncentruje się na tych elementach otoczenia, które zostały
wskazane i opisane, zachwyca się określoną przestrzenią, w innej dostrzega znaki czasu, zniszczenia, ubytki, ale przede wszystkim postrzega ota-
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czającą go przestrzeń jako miejsce wydarzania się historii literatury. Poprzez instruktażowy zapis, zbiór zalecanych do odtworzenia turystycznych formuł zachowań historia literatury na turystycznym szlaku staje się
rodzajem realizacji historii żywej, historii odtwarzanej, historii performowanej.
Układ opowieści dodatkowo jest motywowany charakterem gatunku użytkowego, jakim jest bedeker – rodzajem przechadzki ze znamionami dydaktycznymi. Historia literatury przestaje być akademicką wiedzą ekspercką,
łączy wiedzę profesjonalną ze sposobami jej popularyzowania. Literacki
przewodnik turystyczny stanowi formę nowej historiografii literatury sytuującą się pomiędzy komercją, rozrywką a wiedzą.

ROZMOWA JAKO HISTORIA LITERATURY
(HISTORIA 1 LITERATURY POLSKIEJ
W ROZMOWACH. XX–XXI WIEK
STANISŁAWA BERESIA) 2

Performatywny oraz zarazem ludyczny charakter cechuje również mówioną historię literatury – drugą z wybranych form nowej historiografii literatury, której przykładem jest Historia literatury polskiej w rozmowach Stanisława
Beresia. Rozmowa jako historia literatury proponuje perspektywiczne, spersonalizowane spojrzenie na to, co minione, nie tworzy złudzenia obiektyw1

Leksem historia w tytule książek Beresia oraz Baranowskiej nie jest traktowany jedynie
pretekstowo. Uznaję, że publikacje te ze względu na swoją konstrukcję stanowią nowe pod
względem genologicznym sposoby odpowiadania o historii literatury, odmienne sposoby
konceptualizowania przeszłości literatury.
2
O mówionej historii literatury pisałam m.in. w artykułach Mówiona historia literatury
(Maj 2017b) oraz Literary History as Oral-History Performance: the Case of Stanisław Bereś
Polish Literary History in Conversation (Maj 2017a). W artykułach tych można znaleźć m.in.
szczegółowe informacje o miejscach udostępnienia materiałów przygotowywanych przez
Beresia oraz o zabiegu oddzielania od siebie rzeczywistości słowa i nagrania.
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ności. Mówiona historia powstaje w wyniku dialogu, docenia pierwotne znaczenie rozmowy i spotkania dla rodzenia się opowieści. Spotkanie dwóch
osób pozwala uciec od monologiczności wypowiedzi, powoduje, że opowiadana przeszłość literacka zyskuje intersubiektywny wymiar.
Historia literatury Beresia powstała poprzez transkrypcję materiałów
nagranych na potrzeby audycji prowadzonej przez autora w telewizji publicznej w latach 90. Na program składały się m.in. jego spotkania z pisarzami i pisarkami, podczas których komentowali/ły oni/one przede wszystkim własną twórczość oraz jej kontekst. Rozmowy te miały w przeważającej
mierze charakter sumaryczny, zbierały problemy działalności literackiej
poszczególnych autorów i autorek, w mniejszym stopniu koncentrowały się
na aktualnościach literackiej krytyki. Część materiałów z audycji jest dziś
udostępniana na literackich serwerach internetowych, część wywiadów
Bereś zdecydował się zaś spisać i wydać w postaci książki, kiedy TVP postanowiła, że nie będzie dłużej przechowywać w archiwum rozmów w wersji audiowizualnej.
Oglądając lub czytając rozmowy pisarzy z Beresiem, można zaobserwować, że pytani/pytane odpowiadając, wchodzą w porządek mówionej historii literatury. Komentują oni/one hipotezy Beresia, polemizują z nim, spierają się, odnosząc się każdorazowo do własnego doświadczenia przeszłości.
Dialogi te stają się autobiograficznie zapośredniczoną historią, w której
rozmówcy Beresia czerpią opowieść ze swojej pamięci, własnych przeżyć,
zachowań, wspomnień.
Przypadki interlokucyjne funkcjonujące w obrębie historiografii literatury charakteryzuje szczególne usytuowanie wytwarzających opowieść podmiotów. Cechy wyróżniające ten sposób opowiadania o literackiej przeszłości to zaakcentowana podmiotowość obok oralności i charakterystycznej
formy narracyjnej, a także szczególnie pojęta wiarygodność pamięci oraz
istotność relacji pomiędzy rozmówcami. Mówiona historia literatury pozwala na odejście od obiektywizującej historycznej perspektywy na rzecz
jednostkowych świadectw, pojedynczych historycznych głosów. Celem takiej konstrukcji jest dowartościowanie świadectwa, wspomnienia. Osobisty
wymiar opowiadanego umożliwia spojrzenie na dane wydarzenie z nowej
perspektywy, pozwala też uzupełniać historyczne białe plamy, skupiać się
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na szczegółach. Anegdota i szczątkowość zastępują panoramiczność opisu
historycznych wydarzeń. Mówiona historia literatury ze względu na swój
performatywny charakter jest nieprzewidywalna, nie jest formalnie ani
treściowo domknięta.
Fizyczny akt opowiadania wobec drugiego – słuchającego, pytającego,
aktywnego rozmówcy – zaświadcza o przeżyciach ucieleśnionego podmiotu, z prywatnej pamięci czyni publiczną. Rejestrowanie przebiegu
rozmowy przy pomocy audio lub audiowizualnych środków oral history pozwala szeroko uchwycić performatywny aspekt stwarzania opowieści o przeszłości – podmiotowość, przyglądać się rozmowie w jej fizycznych i fizjologicznych przejawach, śledzić idiolektalne nacechowanie wypowiedzi, ich
afektywną realizację, gestykulację – wszystko to, co związane jest z temporalnością samego aktu mowy, z jego indywidualnym, również cielesnym
nacechowaniem. Zapis audialny lub zapis wideo stwarzają możliwość obserwacji sprawczości rozmówców, wspominającego oraz zadającego pytania. Ten drugi również uczestniczy w wytwarzaniu mówionej historii,
która rodzi się w dialogu, to tu jest performowana. W formie transkrypcji,
tzn. w takiej, którą otrzymujemy w książce Beresia, performatywność wytwarzania rozmowy o historii jest oczywiście w porównaniu z zapisem
audio szczątkowa, ale wciąż uchwytna. Niektóre (niewerbalne) zachowania
rozmówców zostają dopowiedziane w formie przypisu, adnotacji, zaś zdjęcia
opowiadających o historii pisarzy zamieszczone na początku każdego rozdziału stanowią bezpośrednie odwołanie do opowiadającego podmiotu,
do jego ciała.
Oficjalna historia literatury miała/ma zazwyczaj dążenia zgoła odmienne
od celów, jakim służy oral history. Tradycyjny paradygmat historii literatury,
scalając badania szczegółowe, dążył do uogólnienia, wybierał reprezentatywne przykłady, odrzucając to, co pojedyncze, partykularne. Nie było też w nim
miejsca na ujawniającą się na poziomie deklaracji podmiotowość historyka,
która przecież nawet pośrednio przejawia się np. w sposobie konstruowania
wywodu. Mówiona historia literatury proponuje perspektywiczne, spersonalizowane spojrzenie na to, co minione, nie tworzy złudzenia obiektywności,
doświadczenie, którym dzieli się opowiadający/opowiadająca, tworzą w planie wypowiedzi nierozerwalną całość.
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DZIENNIK JAKO HISTORIA LITERATURY
(PRYWATNA HISTORIA POEZJI
MAŁGORZATY BARANOWSKIEJ)
Podmiotowość doświadczenia historycznego, jego indywidualność pozostaje istotna dla przypadku historii literatury stwarzanej w formie dziennika.
Gatunek ten koresponduje z aktualnymi tendencjami we współczesnej humanistyce afirmującej podmiot, próbującej przywracać jego mocny status,
podkreślającej jego sprawstwo oraz doświadczenie jako istotne aspekty samej
dziedziny wiedzy. Taka historia literatury stawia w centrum swoich badań
podmiot i jego przeżycia, rolę w procesie pisania i czytania, interesuje się
praktykami piszącego/piszącej, czytającego/czytającej. Przypadkiem historiografii literatury, który czytać można przez wskazany wyżej metodologiczny pryzmat, jest Prywatna historia literatury Małgorzaty Baranowskiej.
Historia literatury jako dziennik uwidacznia podmiotowość historyka,
która staje się centralnym elementem konstrukcyjnym tej formy genologicznej. Zapośredniczony przez podmiot ogląd literackiej przeszłości bywa
ostentacyjną podstawą narracji. Historia literatury znajdująca wyraz w formie dziennika zamiast obiektywizujących dążeń i totalizujących rozstrzygnięć, wykluczających uogólnień proponuje spojrzenie zmediatyzowane
przez osobę, prezentuje opowieść z perspektywy jednostki. Prywatność doświadczenia oraz jego ograniczenie do pojedynczego podmiotu wydaje się
stanowić dominantę znaczeniową tej opowieści. Podmiotowa historia literatury stanowi rodzaj świadectwa, doświadczania literatury przez jednostkę.
To przypadek zapisu osobistych praktyk czytelniczych, osobistego kontaktu
z literaturą, kulturą.
Prywatna historia poezji Baranowskiej stanowi zapis doświadczeń lekturowych autorki, życia literackiego oraz sztuki. Ta historia literatury zbudowana
w oparciu o rozwiązania formalne dziennika intymnego proponuje osobistą
perspektywę w historycznoliterackiej opowieści. To właśnie odejście od profesjonalnego sposobu narracji na rzecz prywatnego oglądu przeszłości skutkuje nową formą historii literatury. Zarzucone zostają uogólnienia na rzecz
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szczegółowych analiz, drobiazgowych uwag, „bliskiego czytania”, spojrzenie
makrohistoryczne zastąpione zostaje przez mikroanalizę.
Notatki Baranowskiej obejmują okres od listopada 1985 roku do marca
1997 roku, nie są prowadzone regularnie, mają różną długość. Niektóre
fragmenty stanowią jedno lub parę zdań, większość kilka akapitów, nie przekraczają jednak nigdy kilku (zazwyczaj dwóch, trzech) stron. Najkrótsze notki mają np. postać pytania i odpowiedzi: „2 XII 1992 Ideał polskiego poety? –
Wierzyński” (Baranowska 1999, 88) lub krótkiej enumeracyjnej obserwacji:
„12 XI 1985 Białoszewski w ciszy zawsze coś słyszał, poświst rur, wołanie
z wieżowca, ułamki słów” (Baranowska 1999, 7). Baranowska konstruuje też
dłuższe wyliczenia, np. zgromadzonych pocztówek zawierających portrety
pisarzy (Baranowska 1999, 114–115) lub obszerniej odpowiada na zadane
kwestie, np. „Czego to Polacy od poety nie wymagają?” (Baranowska 1999,
88–90). Oś czasu wydaje się tu jednak jedynie pretekstowa lub służyć może
piszącej do śledzenia rozwoju własnej refleksji, jej zmian. Przywoływane bowiem utwory w żaden chronologiczny sposób porządkowane nie są, ich wyborem zarządza mówiący podmiot i jego ciekawość poznawcza. Rozważając
sposób refigurowania bezładnego, nieuformowanego czasowego doświadczenia w zapisach Baranowskiej, należy stwierdzić, że słowo historia zawarte
w tytule książki, odnosi się właśnie do przeżyć autorki, jej interpretacji, jej
czasowej refleksji, nie zaś do jakiegoś temporalnego sposobu funkcjonowania
samej literatury. Baranowska, datując swoje miniaturowe refleksje, drobne
uwagi poświęcone poezji, malarstwu, wystawom, fotografii nie tyle datuje je
na wzór dziennika, ale wydaje się dziennik właśnie prowadzić. Historia w swojej pierwotnej formie stanowiła kronikę i taką rudymentarną jej postać autorka wybiera. Dla niej historia poezji układa się w ciąg doświadczanych
przez nią tekstów, literackich miejsc, spotkań z pisarzami i pisarkami.
Wielka historia literatury nie zostaje jednak wyparta z tego oglądu. Stanowi drugi wymiar czasowy Prywatnej historii. Te dwie osie – prywatnej lektury
i szerokiego literackiego obiegu – się przecinają. Proces historycznoliteracki
w proponowanej perspektywie wydaje się o tyle znaczący, o ile zostaje włączony w refleksję, analizę jednostki, jeżeli jej się jakoś przedstawia, jeżeli może stanowić horyzont jej szczegółowego badania literackiego. Wielka historia
włączona zostaje jako tło historii prywatnej.
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Prywatna historia poezji Baranowskiej zaświadcza, że historia literatury
może opierać się o praktykowanie czytania. Zaświadczanie o osobistym doświadczeniu lektury w perspektywie diachronicznej, uzyskanej dzięki formie
dziennika, staje się autentycznym językiem opisu literackiej przeszłości. Wydaje się przekonywać, że do uprawiania historiografii literatury nie jest konieczny profesjonalny, spetryfikowany język oraz perspektywa przedstawiająca duże całości czasowe, bazująca na szerokich uogólnieniach. W wywodach Baranowskiej dostrzec można oczywiście jej filologiczne wykształcenie
oraz doświadczenie badaczki literatury, jednak to doświadczenie przekazywane jest w sposób osobisty, prywatny właśnie, nie zawodowy. Baranowska
proponuje interpretację, lekturę oraz spotkanie z poezją, poetą oraz sobą
zamiast naukowego wywodu.

NOWE GATUNKI HISTORII LITERATURY
– NOWE HISTORIE
Przeobrażenia współczesnej humanistyki oraz aktualne tendencje w badaniach literackich stają się impulsem do pojawiania się odmiennych niż dotychczas projektów historii literatury. Historia literatury musiała (i nadal
musi) mierzyć się z problemem własnej metodologii, rozumieniem przedmiotu,
a także roli historyka literatury i zależnością dyscypliny od innych dziedzin
kultury i życia zbiorowego. Zmagania te skutkują nowymi formami genologicznymi wykorzystywanymi do prezentacji obrazu przeszłości literatury.
Tradycyjna historia literatury wypierana jest przez liczne ujęcia porządkujące materiał niechronologicznie, szukające innych rozwiązań niż układ
przyczynowo-skutkowy (takich jak np. model problematyczno-tematyczny
czy przestrzenny). Wiele publikacji cechuje multimedialność, inne zaś korzystają z różnorodnych sposobów mówienia (stanowią formy wielogatunkowe,
łączące w sobie różne tradycje mówienia). Gatunki nowej historii pochodzą
z różnych rejestrów, ich użycie warunkowane jest próbą dotarcia do współczesnego odbiorcy, który na co dzień w celach poznawczych sięga nie tylko
po medium, jakim jest książka.

298

CZĘŚĆ II. LITERATURA

Nowe historie literatury nie roszczą sobie pretensji do obiektywności, często stanowią osobiste, podmiotowe świadectwa doświadczenia literatury i jej
przeszłości przez pojedynczych pisarzy, badaczy, czytelników. Nowe gatunki
wykorzystywane do opowiadania o dziejach literatury to często jednorazowe
realizacje pewnego wzorca genologicznego. Historie te nie próbują stworzyć
modelu, reprezentatywnej, niezmiennej formy dla historii literatury. Nie szukają powtarzalnego wzorca, który w pełni odda obraz przeszłości, ale opowiadają o fragmencie, wycinku minionego, używając gatunku, która odpowiada
wybranym prezentowanym doświadczeniom i wydarzeniom. Nowe historie
literatury cechuje również performatywność – na poziomie powstawania
(ujawniająca się w sposobie działania historyka literatury itp.) oraz na poziomie
odbioru (czytelnik chcąc zapoznać się z treścią historii, zostaje zobowiązany
przez konwencję do performatywnego wejścia w porządek tekstu itp.).
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NEW HISTORIES OF POLISH LITERATURE – A METHODOLOGICAL RECONNAISSANCE
New approaches to the history of Polish literature have appeared due to changes in
viewing literary criticism (so called ‘cultural turn’) and questioning the traditional
models that are nationally, aesthetically and formalistically or positivistically and
structuralistically oriented. The new projects are based on different genological and
methodological foundations. Historical and literary synthesis is replaced by new
(non-academic) genres, such as encyclopaedia (that presents formal atomization)
and essay (that presents thematic atomization). The article author discusses such
genres as tourist literary guide, interview and diary.
Keywords: new histories of literature, genology, subject, history and literary synthesis,
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C

enzura komunistyczna funkcjonowała w Polsce od lipca 1944 do
czerwca 1990 roku i przez te 45 lat dokonała w kulturze polskiej
prawdziwego spustoszenia. Podlegały jej wszystkie przekazy, które
miały trafić w przestrzeń publiczną – prasa codzienna, podręczniki, książki
naukowe, sztuki teatralne, literatura piękna, zdjęcia, a nawet etykiety, czy
nekrologi. Zadaniem cenzorów było eliminowanie treści uznanych za zagrażające ustrojowi, a także drażliwych społecznie (ubóstwo, alkoholizm, erotyka), a bardzo szczegółowy katalog owych treści zmieniał się często, w zależności od politycznych wiatrów (zob. np. Pawlicki 2000). Do wydania wielu
tekstów w ogóle nie dopuszczono, część już wydrukowanych poszła na przemiał, w innych – powycinano bądź poprzekształcano „nieprawomyślne”
fragmenty (zob. np. Fik 1996; Drewnowski 1998). Bezpośrednim skutkiem
takich działań była pełna dezinformacja społeczeństwa. Warto przy tym zauważyć, że konstytucja z 1952 roku gwarantowała obywatelom wolność słowa: w myśl obowiązującego prawa zarówno samo istnienie instytucji cenzury,
jak i dziania tego typu były nielegalne.
Kontrolą zajmowały się w PRL-u wszystkie państwowe organy i urzędy:
Komitety i Wydziały PZPR, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Bezpieczeństwa
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Publicznego, ministerstwa, urzędy celne, redakcje wydawnictw czy czasopism,
ale jednostką specjalnie powołaną do tego celu i zajmującą się wyłącznie tym był
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (organ centralny i przedstawicielstwa wojewódzkie). Funkcję nadrzędną pełniły Komitety i Wydziały
PZPR, przygotowujące zalecenia i dyrektywy, książki „zapisów i zaleceń”,
regulujące całość cenzorskiej pracy. Największy udział w cenzurowaniu literatury miał jednak GUKPPiW, a w jego obrębie – Departament Publikacji
Nieperiodycznych, w którym pracowała cenzorska elita (zob. np. Bates 2002;
Budrowska 2009). W samym urzędzie, łącznie we wszystkich oddziałach,
pracowało rocznie w pełnym wymiarze godzin do 500 osób (bardzo często
absolwentów polonistyki), można zatem założyć, że to rzesza niewiele mniejsza niż szeregi czynnych literatów (zob. np. Romek 2015).
Należy od razu podkreślić, że literatura piękna nie miała – z politycznego
punktu widzenia – takiego znaczenia dla władz, jak prasa, zwłaszcza codzienna (Kondek 1993, 1999; Rokicki 2011). Trudno porównywać także nakłady (choć w PRL-u książki wychodziły w rekordowych jak na dzisiejsze
standardy liczbach egzemplarzy), aktualność opisywanych wydarzeń (reagowanie i komentowanie na bieżąco), jak i liczbę odbiorców. Czytelnictwo książek zawsze było zajęciem elitarnym i dotyczyło – pomimo oficjalnej propagandy – nielicznej grupy obywateli. W wewnętrznych (a więc: tajnych) dokumentach funkcjonariusze państwowi piszą o tym wprost.
W kontroli tekstu uczestniczyło kilka stron: autor (jego strategie wewnętrzne i zewnętrzne przyjęte wobec cenzury, w tym autocenzura), cenzor
– myślący, działający, mający swoje wytyczne państwowy funkcjonariusz,
wydawca – uległy lub nie, odbiorca – czasami pamiętający o potencjalnej
możliwości zamazania autorskiej intencji (odbiorca kontestator), a czasami
zupełnie wobec takich procedur bezbronny (odbiorca naiwny).
* * *

Włączenie do badań nad powojenną historią literatury polskiej namysłu
nad kontrolną i sprawczą rolą cenzury nastąpiło niedługo po upadku PRL-u
i udostępnieniu źródeł do wglądu. Pionierskie prace powstały już na począt-
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ku lat 90. XX wieku, a pierwszeństwo należy się tu Marcie Fik, Johnowi M.
Batesowi, Tadeuszowi Drewnowskiemu, Joannie Hobot, Alinie Molisak (zob.
np. Fik 1996; Bates 2002; Drewnowski 1998; Hobot 2000; Molisak 2004).
Spuścizna piśmienna po GUKPPiW została przekazana do Archiwum Akt
Nowych w Warszawie, dokumenty z delegatur wojewódzkich – do archiwów
wojewódzkich na terenie całego kraju. Część dokumentów zniszczono (wiele
w okresie „przejściowym”: od obrad okrągłego stołu i pierwszych częściowo
wolnych wyborów do faktycznej likwidacji urzędu w czerwcu 1990), ale i tak
w samym zespole GUKPPiW zachowało się około 5 tysięcy teczek, w większości zawierających po kilkaset stron dokumentów. Obraz, który wyłania się
z ich analizy, jest specyficzny, bo są to źródła o innej, aberracyjnej logice.
Dokumentów tych nie można czytać więc wprost, ale dekonstrukcyjnie, szukając pęknięć, niekonsekwencji i błędów.
Zachowane źródła wykazują znaczące ubytki (to tzw. „negatyw mówiący”): dopiero niedawno odnalazły się akta osobowe cenzorów, materiały dotyczące wielu tekstów są niepełne, niemal zupełnie brakuje wydruków
szczotkowych. Najczęściej natknąć się można na recenzje (wartościujące
streszczenie plus decyzja odnośnie do dalszych losów tekstu), sprawozdania
okresowe, wypisy ingerencji. Dokumenty z lat 70. i 80. są jeszcze bardziej
enigmatyczne. Wbrew rozpowszechnionym opiniom nie ma w zasobie archiwalnym pokreślonych na czerwono maszynopisów/rękopisów, które mogłyby się stać – po „lekkiej” obróbce – podstawą wydań zgodnych z pierwotną intencją autora (zob. np. Budrowska 2009).
Jakie wnioski dla historii literatury przynoszą badania filologiczne nad
cenzurą PRL? Czy coś zmienia się w jej obrazie, gdy uwzględnimy działania
urzędników kontrolujących polskie piśmiennictwo?
Na początek oszacujmy straty tylko w zakresie podstawy tekstowej.
1. „Teksty potencjalne”. To utwory zatrzymane w fazie pomysłu lub realizacji, o których dowiadujemy się z listów, dzienników, umów wydawniczych. Czasami ich fragmenty znajdują się w archiwach autorskich.
Jako przykład może posłużyć część druga słynnego Szatana z siódmej
klasy Kornela Makuszyńskiego. Powieści Drugie wakacje Szatana pisanej od jesieni 1939 roku (zachowały się niecałe dwa rozdziały) pisarz
po wojnie nie ukończył z powodu trudnej sytuacji życiowej, a także ze
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względu na cenzorski „zapis” (zakaz druku), jaki został nałożony na
niego od 1949 roku (Budrowska 2013, 16).
2. Teksty zatrzymane przez urząd cenzury w całości i nigdy niewydane
(inedita), zachowane albo w archiwum cenzury, albo w archiwach wydawniczych, autorskich. Czasem istnieje tylko wzmianka o ich skontrolowaniu i niedopuszczeniu do druku, a rękopisu należy dopiero poszukać. Jako ciekawe przykłady służyć mogą: Kim jesteś Anno? Komedia współczesna Magdaleny Samozwaniec, krótki dramat, którego nie
notuje bibliografia pisarki; nieznana wersja humoreski scenicznej Gustawa Morcinka O tym, jak rębacz Bulanda kramarzył ze Skarbnikiem
(w 1958 roku Nasza Księgarnia wydała zbiór Morcinka Jak górnik Bulanda diabła oszukał. Baśnie śląskie, wśród których znajduje się podobna w treści baśń O tym jak górnik Maślok kramarzył ze Skarbnikiem); zatrzymany w maju 1950 roku nieznany wiersz Władysława
Broniewskiego Skrót rozmowy z Paryżem, którego nie uwzględnia wydanie krytyczne, a także jednoaktówka religijna przypisana Zofii Kossak Do wyższych ja rzeczy urodzon… Sztuka w 3-odsłonach ku czci
św.[iętego] Stanisława Kostki. Rok 1567/8 (Budrowska 2013, 17).
3. Teksty zatrzymane w całości i wydane po wielu latach („półkowniki”,
„powieści szufladowe”). Zbiory Polska jesień (zgłoszony do druku w 1949
roku, wydany w 1955) i Buty (zgłoszony w roku 1949, opublikowany
w 1956) Jana Józefa Szczepańskiego, Czarny potok Leopolda Buczkowskiego (powieść ukończona w 1946 roku, wydana w 1954) (Jarosiński
1997, 30), Droga do nieba Kazimierza Truchanowskiego (zgłoszona do
wydania w 1948 roku, wydana w 1957). Swoisty „rekord” należy do
powieści Siedem dalekich rejsów Leopolda Tyrmanda, którą zatrzymano w 1957 roku pod zarzutem pornografii. Pierwsze wydanie utworu
miało miejsce w Londynie dopiero w 1975 roku, w kraju jeszcze później – w 1992 (Budrowska 2013, 17–18).
4. Zatrzymane zbiory opowiadań, które nigdy nie zostały wydane w takim kształcie, jak zaproponował autor, choć poszczególne opowiadania mogły być drukowane (w prasie lub później w innych zbiorach).
Ważną kwestią jawi się więc tu ewentualne zniszczenie cyklizacji. Ciekawym przykładem jest nieudana próba debiutu książkowego Stani-
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sława Lema. Zbiór opowiadań Wywiad i atomy (zgłoszony do publikacji w 1949 roku) nie został nigdy wydany w projektowanym kształcie;
pięć z sześciu opowiadań miało swój wcześniejszy pierwodruk w prasie, o szóstym – Odwet niewiele wiemy (nie udało się dotrzeć do rękopisu, nie wiadomo, czy się zachował, znów dysponujemy jedynie cenzorskim streszczeniem). Opowiadań tych Lem nie włączył do żadnego
późniejszego zbioru, po raz pierwszy w wydaniu książkowym pojawiły
się dopiero w Dziełach zebranych (bez Odwetu) (Budrowska 2013, 18).
5. Zatrzymane tomy poetyckie, z których usuwa się poszczególne teksty.
Ze zbioru Tadeusza Różewicza Poezje zebrane z 1957 roku usunięto
dwa wcześniej ogłoszone drukiem wiersze Umarli przypominają sobie… oraz Wszyscy żywi są winni… Ze zbioru Nadzieja Władysława
Broniewskiego (1951) usuwa się zbyt „lekki” w treści wiersz Radio,
którego wcześniej ani później już się nie drukuje (w edycji krytycznej
znajduje się natomiast opublikowany z rękopisu utwór Radiofonia –
rzecz pożyteczna, bardzo możliwe, że to ten sam tekst). Ze zbioru poetyckiego Chleb i obłok (1955) Mieczysławy Buczkówny cenzor usuwa
wiersz W kolejce, o ciężkim kobiecym losie i staniu w kolejkach po artykuły spożywcze (Budrowska 2013, 19).
To garść przykładów ilustrujących jedną tylko kategorię cenzorskich działań: zatrzymania. A przecież tych kategorii było daleko więcej: wycinanie
scen, zdań, dopisywanie fragmentów lub całych tomów (tu tomy wymuszone
na Nałkowskiej i Lemie), zamiana jednych fragmentów na drugie, wymuszone zmiany miejsca akcji (na przykład z Wilna na Częstochowę), eliminacja
niektórych słów („sowiecki”, „stalinowski”), nakłanianie do wyboru określonych tematów i zakaz poruszania innych (na przykład powstania warszawskiego).
Na marginesie dodać warto, bo to temat na oddzielną publikację, że reglamentowano nie tylko dostęp do literatury współczesnej, ale także i dostęp do klasyki literackiej oraz literatury obcej. Na pytanie, czy cięto dzieła
Mickiewicza, odpowiedzieć można: nie, ale w niektórych okresach nie
wznawiano pewnych jego utworów, opatrywano je indoktrynującymi wstępami lub zmniejszano nakłady. Ale Słowackiego – już tak (zob. np. Budrowska 2009).
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PERSPEKTYWA EDYTORSKA
Nie podjęto jeszcze w Polsce na szeroką skalę pracy przywracania pełnych
wersji utworów publikowanych w latach 1944–1990, co edytorzy postulują co
najmniej od połowy lat 90. (Drewnowski 1998). Pełne wersje przywrócono
utworom Tadeusza Borowskiego (Borowski 2003–2005), Herbert zadbał o to
jeszcze za życia (Herbert 1998), częściowo udało się to w przypadku twórczości Tadeusza Konwickiego w jego Książkach wybranych (Konwicki
2010), publikowana jest seria Dramat polski. Reaktywacja, w której edytorzy uwzględniają kwestie cenzuralne, ale ciągle jest dużo do zrobienia
(Krasiński 2013).
Wśród edytorów nie ma też jednomyślności co do tego, czy i jak okaleczone teksty wydawać: autor musiał przecież każdorazowo wyrazić zgodę
na publikację. Ocenzurowane i wydane w latach 1945–1989 teksty można
uznać więc za zgodne z wolą autora. Sprawa wydaje się zatem bardzo
skomplikowana.

PERSPEKTYWA HISTORYCZNOLITERACKA

Trzeba podkreślić, że badania nad cenzurą wykraczają poza dociekania historycznoliterackie i poruszają konteksty historyczne, socjologiczne, kulturoznawcze, edytorskie. Pozwalając na stawianie pytań o kształt podstawy tekstowej wielu dzieł, dają też szansę na rewizje i korekty:
1. Opisują dzieła zaniechane, niedokończone, zatrzymane – uzupełniają
zatem kanon.
2. Przywracają historii literatury pisarzy nieznanych, którym władze –
w tym cenzura – nie dały zaistnieć i rozwinąć się.
3. Wyjaśniają decyzje wielu twórców dotyczące poetyki (mowa ezopowa), obranej tematyki (Lem i science fiction), decyzji wydawniczych
(drukowanie w kraju, na emigracji, czy w „drugim” obiegu).
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4. Wyjaśniają kwestie rozwijania się w pewnych okresach tych, a nie innych tematyk, na przykład zatrzymanie rozwoju tematyki wojennej po
1949 roku, wprowadzenie codzienności do poezji nowofalowej, wyjałowienie literatury po zniesieniu stanu wojennego, sztucznie inicjowana literatura pornograficzna (Andrzej Rodan, Zbigniew Nienacki), czy
poetyk – rozwój prozy nowoczesnej po „odwilży” (Świstak 2010).
To tylko kilka przykładów z bogatej gamy zagadnień podejmowanych i wciąż
do podjęcia. Szeroko zakrojone badania uwzględniające i materiał archiwalny, i liczne konteksty (w tym literatury innych krajów, w których działała
komunistyczna cenzura) prowadzone są od lat kilku (zob. np. Perkowski
2005; Budrowska 2009, 2013; Woźniak-Łabieniec 2012). Warto wspomnieć
o projekcie Cenzura wobec literatury polskiej w latach 1945–1989 rozwijanym
od 2012 roku1 i finansowanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, którego obszar priorytetowy można określić jako opisanie wpływu
cenzury na literaturę piękną, przy założeniu, że jest ona formą komunikacji
społecznej.
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The article presents new philological research on censorship in Polish People’s Republic. The article author describes the censors’ measures applied between 1945 and
1989 and discusses one type of interventions: retention. She tries to present the
influence of censorship on Polish literature and suggests strategies that aim at restoring texts to what they were like prior to the censors’ intervention. The article
reveals new approaches to the history of literature that appear when the researcher
takes into consideration the influence of censorship on particular texts.
Keywords: censorship, Polish contemporary literature, People’s Republic of Poland,
scientific editing

ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

MARTA SKWARA

Uniwersytet Szczeciński
Szczecin, Polska

JĘZYKI PISARZY POLSKICH
I DWUKULTUROWYCH,
CZYLI NA ILE LITERATURA POLSKA BYŁA
I JEST WIELOKULTUROWA

W

porównaniu z literaturami wielkich kręgów językowych: anglojęzyczną, hiszpańskojęzyczną czy francuskojęzyczną uprawianą
w wielu różnych krajach i odmianach językowych, sytuacja literatury polskiej wydaje się znacznie prostsza – dość dobrze wyznacza ją język
i w gruncie rzeczy jeden kraj. Nie mamy fenomenu porównywalnego np. do
argentyńskiej literatury hiszpańskojęzycznej czy nigeryjskiej literatury anglojęzycznej, której znakiem firmowym jest Wole Soyinka od lat tworzący w Ameryce. Stwierdzenie takiej stosunkowej jednolitości literatury polskiej domaga
się jednak od razu podniesienia kwestii wyjątków, które w gruncie rzeczy
nigdy nie zostały zebrane w całość. Nie będzie mnie w tym rekonesansie interesować wskazanie rozmaitych, rozsianych po świecie twórców piszących po
polsku, bo w sposób naturalny wpisują się oni w literaturę polską właśnie
poprzez język, który nie wykształcił jakiejś wyjątkowo specyficznej odmiany.
Można oczywiście wskazać np. różnorodne neologizmy czy rozmaite hybrydy językowe w twórczości (e)migrantów, mające z reguły na celu podkreślenie „inności” czy „obcości” opisywanej kultury, ale skala tych zjawisk nie
upoważnia do wyodrębnienia spójnej odmiany językowej porównywalnej do
argentyńskiego hiszpańskiego czy brazylijskiego portugalskiego. Przedmio-
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tem mojego zainteresowania są tutaj ci twórcy, którzy świadomie, z wyboru,
tworzyli w języku innym niż polski, równolegle do twórczości polskiej, czasami naprzemiennie, wpisując się w literaturę europejską czy światową bezpośrednio poprzez używanie języka większych obszarów kulturowych. Pytam
zatem o to, jakie są możliwości przeczytania literatury polskiej w języku innym niż polski (bez pośrednictwa osoby trzeciej – tłumacza) i co pozwala
(lub nie pozwala) nam na użycie określenia „literatura polska” w takich
przypadkach. Sądzę, że jest ich na tyle dużo, iż warto się nimi zająć, sytuując
literaturę polską na tle europejskim czy światowym.
Jednym z nich są spektakularne przykłady zaistnienia literatury polskiej najpierw w języku obcym, a dopiero potem polskim – do takich przypadków należy
zarówno światowa premiera Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
z przedmową Bertranda Russela (książka została opublikowana w Londynie jako
A World Apart: a Memoir of the Gulag w 1951 roku), jak i Zdobycie władzy Czesława Miłosza z francuską premierą w roku 1953 (jako La prise du pouvoir).
Obie powieści były jednak przekładami, w tym sensie więc to jedynie debiut
w języku obcym poprzedzający polską premierę odróżnia je od każdego innego
przypadku przekładu literatury polskiej funkcjonującej w świecie. Nie ukrywajmy jednak – to właśnie poprzez język, miejsce wydania i rangę przedmowy od
razu funkcjonującej inaczej. Nie bez znaczenia dla światowego odbioru były np.
takie opinie Bertranda Russela o dziele Herlinga-Grudzińskiego jak: „najbardziej
imponujące i najlepiej napisane” czy „absorbująco interesujące, budzące najgłębsze zainteresowanie psychologiczne”1 (Russel 1951, IX–X).
Wśród poszczególnych skrajnych językowych przypadków literatury
polskiej warto pamiętać także o takich dziełach, które zachowały się jedynie
w przekładzie, jak np. Szalona lokomotywa Witkacego, szykowana onegdaj
przez autora na rynek francuski (zob. Degler 2004, 830–835). Po zaginięciu
maszynopisu oryginału jeden z przekładów na francuski stał się wyłącznym
dostępnym tekstem przełożonym na polski przez Konstantego Puzynę, któremu ponoć śniły się po nocach koszmary o odnalezieniu oryginału tuż po
opublikowaniu przez niego przekładu. Dla Alaina van Crugtena był to z kolei
jedyny dramat Witkacego, którego nie musiał tłumaczyć na francuski.
1

Wszystkie tłumaczenia w artykule – jeśli nie zaznaczono inaczej – M.S.
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Co do udziału poszczególnych autorów w powstaniu przekładów dokonanych przez kogo innego – choć był zapewne niemały – można jedynie spekulować; w tym sensie wymienione przypadki nie są przykładami dwujęzyczności pełnej, która mnie tu najbardziej interesuje. Historycznie pierwszym,
doskonale rozpoznanym, ale często spychanym na margines, bo dotyczącym
literatury dawnej, jest oczywiście przypadek twórczości polsko-łacińskiej.
Posługiwanie się łaciną gwarantowało zaistnienie w uniwersum literatury
europejskiej, a wektor starań językowych był zwrócony odwrotnie do dzisiejszego. Nie szło o to, jak wprowadzić swoje teksty do światowej republiki literatury (by użyć konceptu Pascala Casanovy), bo istniały tam naturalnie poprzez język – czego widomym znakiem był tytuł poety uwieńczonego (poeta
laureatus) zdobyty i przez Jana Dantyszka, i Klemensa Janickiego, i wreszcie
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego – lecz jak stworzyć własną republikę dysponującą własnym językiem i własnymi normami literackości. Paradoksalnie
gdyby nie wysiłki Jana Kochanowskiego, zapewne dobrze zaznajomionego
z ambicjami przywódcy francuskiej Plejady, tworzącym właśnie nowe centrum republiki literatury władanej przez język francuski, literatura polska nie
miałaby późniejszego kłopotu: jak zaistnieć w świecie? Przestawienie jej torów
na język narodowy, mistrzowsko dokonane przez dwujęzycznego Kochanowskiego, bez możliwości stworzenia silnego i trwałego ponadnarodowego centrum kulturowego dało efekt, który mamy do dziś – literatury o ambicjach
światowych, funkcjonującej peryferyjnie i z tych peryferii wydobywanej
głównie przez przekład, za którym idą rozmaite zabiegi nobilitujące i uprawomocniające jej światowy byt, tj. nagrody (w tym ciągle najbardziej opiniotwórcza Nagroda Nobla), interkulturowe nawiązania i interpretacje. Często
przy tym zapominamy, jak długo i jak znacząco łacina była naturalnym spoiwem europejskości naszych dokonań literackich. I nie mówię tu tylko o wielkich, jak Sarbiewski, który notabene z jednym małym wyjątkiem nigdy nie
pisał po polsku, a więc można by twierdzić, że przynależał do europejskiego
uniwersum literackiego bardziej niż do kręgu kultury narodowej. Wyróżnikiem jego przynależności było jednak funkcjonowanie nie tylko w europejskim, ale i w polskim obszarze kulturowym (przypomnijmy, że księgi poetyckie Sarbiewskiego wydawane były w Kolonii, Wilnie, Antwerpii i szybko
osiągnęły kilkadziesiąt wydań w różnych krajach), pełnienie ważnych funkcji
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i na dworze papieskim (Urbana VIII), i na dworze królewskim. Sarbiewski
był kaznodzieją Władysława IV, profesorem teologii i retoryki w Akademii Wileńskiej, a jedno z przydanych mu mian, Horatius Sarmaticus, zdaje się potwierdzać rozpoznawalność jego działań w dwóch obszarach kulturowych. Inni
twórcy funkcjonowali już w dwóch kręgach językowych, a zatem i w dwóch
inaczej zakreślonych obszarach kulturowych – centralnym łacińskim i peryferyjnym polskim. Tak było np. z poezją Szymona Szymonowica, znanego kulturze polskiej przede wszystkim jako twórca sielanek (zarówno nazwy gatunkowej,
jak i oryginalnego, realistycznego tonu wprowadzonego do gatunku uprawianego po polsku od czasów Kochanowskiego), zapomnianego jednak prawie zupełnie jako Pindarus Polonus, czyli autor wierszy łacińskich, zebranych, jak byśmy
dziś powiedzieli, w prestiżowym tomie Poematia aurea, wydanym w Lejdzie
w roku 1619, czy poematu Ioel propheta, nagrodzonego – ponoć – wieńcem
poetyckim przez papieża Klemensa VIII. Niezbyt głęboko przechowujemy też
w pamięci naszej kultury świadomość tego, jak długo łacina była językiem żywym dla polskich twórców. Solidnie wyuczona w szkole, stanowiła niezbywalny bagaż dziedzictwa kulturowego, w rozmaitych formach wykorzystywany przez całe życie. Wiele można powiedzieć o Henryku Sienkiewiczu, ale
nie to, że powszechnie funkcjonuje w pamięci literatury narodowej jako tłumacz
Horacego. Wśród licznych poetyckich dokonań i przekładów Juliana Tuwima te
z Horacego także nie stanowią centralnego przedmiotu zainteresowania. Cytaty
łacińskie w wierszach nie tylko Tuwima, ale i wielu polskich poetów XX wieku
(w tym Miłosza i Herberta) bardziej wprawiają w zakłopotanie współczesnego
czytelnika niż budują nić porozumienia kulturowego. Odkąd świat literatury
klasycznej oddzielił się językowo od wykształcenia szkolnego, współcześnie nawet wyższego filologicznego (gdzie łacina obecna jest śladowo) – a proces ten
narastał od 1945 roku, by przynieść dziś prawie zupełny zanik znajomości łaciny
– utraciliśmy naturalną zdolność rozumienia i docenienia naszego niegdysiejszego naturalnego miejsca w światowej republice literatury (a zastosowanie
narzędzi współczesnych do zjawiska funkcjonowania twórców polskich w neołacińskim obiegu literackim nie wydaje się zadaniem zbyt wydumanym, na
pewno możliwym i przynoszącym wymierną wiedzę).
Łacinę niewątpliwie należy zatem traktować jako jeden z języków pisarzy
polskich, i choć ograniczone czasowo, jej oddziaływanie w perspektywie całej
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historii literatury polskiej zajmuje, w różnych proporcjach, co najmniej sześć
wieków (XII–XVII). Ponieważ lubimy obliczać żywot naszej literatury na
dziesięć wieków (przypomnę, w moim przekonaniu skrojony nieco na
wyrost, tytuł wieloautorskiej monografii: Ten Centuries of Polish Literature
2004), wydaje się, że jest to przedział znaczący, zwłaszcza w połączeniu z powszechną znajomością łaciny wśród pisarzy polskich co najmniej do połowy
XX wieku.
Literacką sytuację językową w ramach wielokulturowej Rzeczypospolitej
Obojga Narodów i jej dziedzictwa można postrzegać jeszcze inaczej – obok
powszechnie używanej łaciny to polski stawał się językiem kulturowego centrum. Używali go i pisarze rosyjscy (z koronnym przykładem Teofana Prokopowicza), i ukraińscy (jeszcze pod koniec XIX wieku Iwan Franko napisał
po polsku dwie powieści – Lelum i Polelum (1888) oraz Dla ogniska domowego (1892). Polszczyzna długo była także językiem pisarzy litewskich (z całym
skomplikowaniem możliwych określeń narodowościowych, z których relację
zdaje Paweł Bukowiec (Bukowiec 2008, 5), począwszy od Konstantego Szyrwida (Širvydas, ok. 1579–1631), kaznodziei jezuickiego, wydawcy, autora
słownika polsko-litewsko-łacińskiego, a także dwujęzycznych Punktów kazań
(1629), poprzez preromantyków: Dionizego Paszkiewicza (Dionizas Poška),
poety, filologa, leksykografa i historyka, poetów piszących w dwóch językach
– Antanasa Klementasa i Silvestrasa Valiῡnasa, po twórców modernizmu np.
Józefa Albina Herbaczewskiego (Juozapas Albinas Herbačiauskas). Podjęte
przez Pawła Bukowca i innych badaczy próby interpretacji zjawiska literatury
polsko-litewskiej mają istotne znaczenie dla dopełnienia obrazu literatury
tworzonej w języku polskim o aspekty zwykle umykające kanonicznym syntezom (podobnie jak twórczość Tatarów polskich – ostatnio skutecznie przypominana przez Grzegorza Czerwińskiego – zob. Czerwiński 2013; Czerwiński, Konopacki, red., 2015). Przywracają też pamięci kultury wielu twórców,
których pierwszym językiem był polski, a swoistym uzupełnieniem późniejsza twórczość (zwykle przekładowa) w języku litewskim. Tak na przykład
starsza z sióstr Iwanowskich, Zofia, tłumaczyła na litewski wiersze i opowiadania młodszej – Marii. Zwana zaś „pierwszą poetką litewską” Karolina Proniewska (Karolina Praniauskaitė) (1828–1859) – poetka i tłumaczka żmudzka, pisała wiersze po polsku (Piosneczki, 1858) i tłumaczyła polską poezję na
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język litewski. Nie zmienia to faktu, że kanoniczni pisarze polscy nie znali
litewskiego, mimo że, jak w przypadku Adama Mickiewicza czy Czesława
Miłosza, Litwę uznawali za swoją ojczyznę. Co więcej, Miłosz, zwłaszcza
w Ameryce, często określał się jako Litwin, co z perspektywy polskiej wydaje
się nieco zaskakujące, z amerykańskiej zaś – mylące. Zdarzało mi się spotykać amerykańskich poetów przekonanych, że Miłosz musiał także tworzyć
po litewsku.
Promieniowanie polszczyzny na kultury ościenne miało zdecydowanie jeden kierunek – wschód, przyjmowanie innych języków miało zaś – podobnie
jak było to w przypadku łaciny – wektor skierowany odwrotnie, ku zachodowi
(z wyjątkiem ograniczonego czasowo oddziaływania języka rosyjskiego). I tak
francuski zadomowił się jako język polskiej arystokracji – także tej duchowej
– w wieku XVIII, by rozkwitnąć w kolejnym stuleciu. Z tego czasu mamy
oczywiście najwybitniejszy pomnik literatury polskiego twórcy powstały
w języku obcym – Manuscrit trouvé à Saragosse Jana Potockiego, który dopiero
w ubiegłym roku doczekał się pełnego współczesnego przekładu na język
polski. Wydany częściowo w Petersburgu, a częściowo w Paryżu tekst jest
typowym przykładem przynależności autora do dobrze już skrystalizowanej
francuskojęzycznej republiki literatury, w której uczestnictwo było dla wykształconego w Lozannie i Genewie autora tyleż naturalne, co z naszego „narodowego” czy „polonistycznego” punktu widzenia problematyczne. Uznać
można jednak, że Rękopis znaleziony w Saragossie pozostaje dziedzictwem
kulturowym europejskiego świata literackiego, do którego Potocki należał
równie naturalnie jak Sarbiewski do świata neołacińskiego, funkcjonując
równocześnie w politycznych i kulturalnych instytucjach polskich. Podobnie
jak w przypadku twórców piszących po łacinie, Potocki używał języka kulturowego centrum, tworząc, w moim przekonaniu, ciekawy przykład nie tylko
narracji szkatułkowej i skrzącej się pomysłami fabuły przygodowo-awanturniczej, ale i narracji transnarodowej, w której współwystępowanie
różnych kultur oraz wątków było jednym z elementów realizacji idei wspólnoty kulturowej, do której autor Rękopisu był szczególnie przywiązany. Z tego
punktu widzenia swoisty renesans owego tekstu, najpierw w kulturze frankofońskiej – mam na myśli najnowsze wydania: Manuscrit trouvé à Saragosse
[version de 1810]; Manuscrit trouvé à Saragosse [version de 1804] (2004) oraz
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opracowania, w tym dzieło François Rosseta i Dominique’a Triaire’a, De Varsovie à Saragosse: Jean Potocki et son œuvre (2001) i ich biografię twórcy z roku
2004 – a później polskiej (przekłady dzieł Rosseta i Triaire’a, a przede wszystkim wydane w 2015 roku pierwsze polskie tłumaczenie pełnej wersji Rękopisu autorstwa Anny Wasilewskiej, wcześniej zaś nowatorska adaptacja sieciowa2) nie wydaje się przypadkowy, a nieco zapomniany i mimo swej wielkości
niszowy (w kulturze europejskiej) tekst może współcześnie otrzymać drugą
szansę, zwłaszcza że doczekał się wybitnej – niedawno także z sukcesem odnowionej i obecnie łatwo dostępnej w wielu językach – ekranizacji.
Warto także pamiętać, że francuski trop polskich twórców ma swoje dalsze
znaczące przejawy i francuszczyzna zdecydowanie może być uznana za jeden
z języków polskich pisarzy. Na pewno poczesne miejsce zajmuje w tym obszarze kurs literatury słowiańskiej Mickiewicza – wygłoszony i wydany po
francusku (1844), mimo że natychmiast przetłumaczony, miał i do dziś ma
swój znaczący żywot w języku oryginalnym (niektóre niuanse rozstrzygane
były na podstawie oryginału i w języku oryginału – przywołać tu trzeba
przygotowane przez Leona Płoszewskiego wydanie przedostatniego wykładu
z 21 maja 1844: L’Avant-dernière leçon de Mickiewicz au Collège de France,
1924). Dla Mickiewicza francuski był językiem kontaktu z literaturą i kulturą
światową – nie zapominajmy, że profesor Collège de France w czasie swych
wykładów prezentował nie tylko literaturę słowiańską, ale i świeżo dla siebie
odkrytego i przekładanego na francuski Ralpha Waldo Emersona. Przekłady
i parafrazy z esejów amerykańskiego filozofa, zwłaszcza Mickiewiczowskie
wersje History i Man the Reformer, drukowane w redagowanej po francusku
„Tribune de People”, stanowią ważny element obcojęzycznego piśmiennictwa
polskiego twórcy, osadzonego w tym przypadku między trzema kulturami –
francuską, amerykańską i polską (zob. Skwara 2004, 155–180). Jeśli Mickiewicz używał francuskiego w naturalnych okolicznościach – trudno sobie
wyobrazić, by w innym języku wygłaszał kierowany do międzynarodowych
słuchaczy czteroletni kurs wykładów w paryskim Collège de France – to
późniejsi polscy pisarze (zwłaszcza awangarda) wybierali francuski ze świadomością konieczności zaistnienia w europejskim świecie literackim. Zało2

http://haart.e-kei.pl/rekopis/00_intro.html [dostęp: 10.11.2016].
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żone w roku 1928 pismo „L’Art Contemporain” – z trzema dwujęzycznymi
numerami zaopatrzonymi we francusko- i polskojęzyczny artykuł wstępny
Kilométrage Jana Brzękowskiego (poświęcony literaturze i sztuce), prezentującymi po francusku twórczość poetów i artystów polskich (i po polsku twórczość francuskojęzyczną) – było świadomą próbą zdobycia swojego miejsca
w republice literatury, świadczącą o znajomości jej praw na długo przed
sformułowaniem ich przez Pascala Casanovę. Reprezentanci peryferii, aby
zaistnieć poza swoim kręgiem kulturowym, musieli zaistnieć w centrum, a to
miało do połowy XX wieku przede wszystkim paryskie oblicze. Na dłużej
francuskojęzycznym poetą wywodzącym się z tego grona pozostał tylko Jan
Brzękowski, a jest to chyba jeden z najbardziej unikatowych przykładów poety polskiego tworzącego także w języku innym niż narodowy – i to przez
wiele lat (zob. np. tomy Spectacle métallique, 1937; Les Murs du silence, 1958;
Déplacement du paysage, 19733). Marginalnie w stosunku do twórczości polskojęzycznej, ale znacząco sytuują się także dwa francuskojęzyczne tomiki
poetyckie Mariana Pankowskiego, co sygnalizuje Dorota Walczak-Delanois
(Walczak-Delanois 2016, 141) przygotowująca obecnie przekład zbiorów
Couleur de jeune mélèze i Poignée du présent wydanych prze Pankowskiego
w Brukseli (1951) i w Paryżu (1954).
Z konieczności zaistnienia we francuskojęzycznym centrum zdawali sobie
sprawę także awangardziści prozy, a zwłaszcza Bruno Jasieński, pozostający
w bliskim kontakcie z Czyżewskim i Czapskim w Paryżu. Powieść Je brûle
Paris, znana w polskiej wersji jako Palę Paryż, opublikowana została w 1928
roku w Rosji (Jaworski 2003, 137) i w tym samym roku w odcinkach na łamach francuskiego pisma „L’Humanité”. Zaraz potem ukazała się w postaci
książkowej nakładem wydawnictwa Ernesta Flammariona we Francji i dopiero rok później z przedmową Kadena-Bandrowskiego w Polsce (wydana przez
Rój). Ta międzynarodowa – ze względu na obiegi wydawnicze – powieść nie
tylko poprzez język i nowatorską formę docierała do jądra kultury europejskiej i jej problemów. Jako odpowiedź na nowelę Paula Moranda Je brûle
Moscou powieść Jasieńskiego była także diagnozą społeczną i zapowiedzią
3

O francuskojęzycznych wierszach Brzękowskiego pisały m.in. Ewa Sak-Grzelczak (2008)
i Dorota Walczak-Delanois (2003).
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nowej rewolucji proletariackiej – jako taka sławę zdobyła jednak w zgoła
innym centrum kulturowym – w Moskwie. W autorskiej wersji rosyjskiej
wydano ją tam w wielotysięcznym nakładzie i prawie podwójnym dodruku
(ponownie została wydana we Francji dopiero w roku 2003 przez „Le Felin
Porche”). Można powiedzieć, że swego kolejnego centrum kulturowego Jasieński nie wybierał, ono zrobiło to samo. Po wydaleniu z Francji poeta został entuzjastycznie przyjęty w ZSRR, w Leningradzie witały go tłumy. Twórczość w języku rosyjskim odzwierciedlała postępujące upolitycznienie onegdaj radykalnie zbuntowanego poety, którego znakiem rozpoznawczym były
wszechstronne eksperymenty z językiem. Edward Balcerzan pisał o dwóch
kompleksach w twórczości Jasieńskiego – futurystycznym – od Buta w butonierce po Palę Paryż, a więc polsko-, rosyjsko- i francuskojęzycznym4, oraz
socrealistycznym – z tekstami rosyjskimi: Nos, Główny winowajca, Zmowa
obojętnych czy Człowiek zmienia skórę. Ta ostatnia, socrealistyczna, napisana
po rosyjsku powieść (wydanie rosyjskie 1933–1934, polskie 1935–1937,
wznowienie 1961) była już typowym produkcyjniakiem. Dość wspomnieć, że
przez wiele lat widniała na liście lektur w szkołach Tadżyckiej SRR, o której
sowietyzację Jasieński dzielnie walczył. Dużym błędem byłoby jednak uznać,
że rosyjski był tylko językiem ideologii, przejmowanym przez twórców polskich wtedy, gdy odpowiadało to ich upodobaniom politycznym. Tak oczywiście bywało (i to nie tylko w przypadku Jasieńskiego, paradoksalnie jednak
np. Broniewski po rosyjsku pisał wiersze w „czekistowskim mrocznym zajeździe” przeciwko ponurym zasadom tegoż5), ale rosyjski bywał też, często
pierwszym, językiem literackim poetów dorastających w kulturze rosyjskoję-

4

Próżno jednak szukać w pomnikowej pracy Edwarda Balcerzana analizy francuskiej wersji Palę Paryż, być może dlatego, że najprawdopodobniej była przekładem. Jest za to analiza
wersji rosyjskiej, przesunięta, zdaniem Balcerzana, mocą autora-translatora w stronę poetyki
socrealizmu (Balcerzan 1968, 320). Zwłaszcza późniejsza rosyjska wersja z roku 1934 nosiła
ślady „podporządkowania marksistowskiej wersji walki klas” (Kolesnikoff 1982, 84).
5
Człowiek to brzmi dumnie…: „Słowo człowiek – to dźwięczy dumnie!” – / powtarzamy
za wielkim Maksymem. / A tu coraz ktoś w pysk cię zasunie /i powiada, że jesteś psim synem.
// Cóż tu robić takim gagatkom / w czekistowskim mrocznym zajeździe? / Więc pomódlmy
się, klnąc w waszą matkę, / wypłowiałej czerwonej gwieździe. // Luty 1940” (Broniewski 1990,
403–404).
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zycznej. Doskonałym przykładem są tu wiersze Bolesława Leśmiana, poety
prawdziwie dwujęzycznego i dlatego tak trudnego w przekładzie. Poddawane
wielokrotnym analizom jego Pieśni Wasilisy Priemudro / Pieśni Bazylianny
Mądrej są wyjątkowym przykładem takiego władania językiem, które nosi
w sobie zalążki dwóch kultur, niesprowadzające się w prosty sposób do żadnej z nich6. Jest to niewątpliwie jeden z najciekawszych przykładów literackiego użycia języka rosyjskiego przez poetę polskiego, który w kolejnym etapie życia pisał przede wszystkim po polsku. Co charakterystyczne, naturalna
zdolność pisania po rosyjsku skończyła się wraz z epoką politycznej dominacji kultury rosyjskiej. Współcześnie nawet pisarze od lat mieszkający w Rosji,
tacy jak Mariusz Wilk, używają raczej rusycyzmów w języku polskim, który
pozostaje językiem twórczości, niż wybierają język rosyjski.
Dwujęzyczność charakteryzowała i charakteryzuje do dziś wielu polskich
pisarzy związanych z niemieckim kręgiem językowym. Stanisław Przybyszewski jest tu oczywiście przykładem koronnym; przypomnijmy tylko, że
jego pisarska działalność rozpoczęła się od studiów i utworów literackich
w języku niemieckim: w roku 1892 wydał Zur Psychologie des Individuums.
I. Chopin und Nietzsche. II. Ola Hansson (O psychologii jednostek), w 1893
Totenmesse (Msza żałobna, tytuł polski Requiem Aeternam), w 1894 Vigilien
(Wigilie), w 1895 De Profundis, w latach 1895–1896 trylogię Homo Sapiens,
a w 1897 Satanskinder (Dzieci Szatana). Związki Przybyszewskiego z berlińskim
ruchem modernistycznym, szczególnie oddziaływanie na Dehmela (i wpływ
Dehmela na ostateczny kształt niemieckich tekstów Przybyszewskiego) oraz
przebywającego w owym czasie w Niemczech Strindberga, a także dwujęzyczność Przybyszewskiego zostały już częściowo przebadane (zob. Łuczyński 1982), choć to materiał na niejedną analizę. Wspomnieć trzeba również,
że swoje sztuki tworzył zazwyczaj w dwóch językach także Tadeusz Rittner
(pochodzący ze spolonizowanej rodziny austriackiej ze Lwowa, po I wojnie
światowej wybrał obywatelstwo polskie), co już wzbudziło znacznie mniejsze
zainteresowanie. Jako przykład pełnej dwujęzyczności, nie tak częstego przypadku w literaturze polskiej, ponowionego na większą skalę dopiero po
upływie prawie stulecia, twórczość Rittnera warta jest dokładnej analizy.
6

Zob. interpretacje Tamary Brzostowskiej-Tereszkiewicz (2003).

MARTA SKWARA: JĘZYKI PISARZY POLSKICH…

319

Pisząc o odnowieniu tradycji dwujęzycznego pisarstwa polsko-niemieckiego,
mam na myśli twórczość emigracji współczesnej, mniej więcej od 1980 roku
po czasy obecne. Figurą przejścia pisarza na inną stronę językową może być
przypadek Christiana Skrzyposzka. Najpierw opublikował on po niemiecku,
w przekładzie Olafa Kühla, Freie Tribune (1983), a następnie własną, autorską
Wolną Trybunę (wydanie berlińskie 1985, wydanie warszawskie 1999).
Skrzyposzek nie pozostał jednak pisarzem tłumaczonym na niemiecki, znanym głównie z jednej książki, ale sam zaczął używać języka niemieckiego,
pisząc powieść Die Annononce, opublikowaną pięć lat po jego śmierci. Ta
historia ucieczki doktoranta z Berlina Wschodniego do Berlina Zachodniego,
wraz ze studentką Katją i kotką, nieco zaskakująco pozbawiona jest polskich
cytatów, kontekstów kulturowych czy wreszcie hybrydycznych form językowych; autor operuje raczej wyrażeniami ze świata po drugiej stronie muru
berlińskiego. Książka staje się więc w naturalny sposób częścią literatury
niemieckiej, a takich pisarzy, którzy tworzą współcześnie wyłącznie po niemiecku, mamy więcej – wśród nich wymienić można m.in. Radka Knappa
czy Artura Beckera. I trudno w tych przypadkach dopominać się o przypisanie ich literaturze polskiej – ani język, ani krąg kulturowy, w którym funkcjonują, do tego nie uprawnia. Podobnie jak działo się to w przypadku Josepha Conrada lub współcześnie Evy Hoffman, czy wreszcie piszących po
szwedzku Rity Tonborg i Zbigniewa Kuklarza7. Są natomiast w niemieckojęzycznym obszarze językowym twórcy, którzy świadomie utrzymują swoją
podwójność językową i kulturową, zwłaszcza w obszarze autotranslacji. Na
pewno należy do nich Dariusz Muszer jako tłumacz swoich powieści Die
Freiheit riecht nach Vanille / Wolność pachnie wanilią (1999/2008) czy Gottes
homapage / Homepage Boga (2003/2013). Przekład pierwszej powieści obfituje
w komentarze metajęzykowe, np. „Głupio pobiegło, jak to mawiają w Niemczech, gdy chcą powiedzieć, że głupio wyszło” (Muszer 2008, 29). Dwujęzyczny autor włącza także niemieckie leksemy do polskiego systemu językowego,
7

W przypadku tego ostatniego walka z polskimi stereotypami i autostereotypami nie
przerodziła się w podwójnie kodowane gry językowe, a w zamierzeniu ironiczny obraz był
często odbierany jako realistyczny – mam na myśli powieść Hjälp, jag heter Zbigniew (Ratunku, nazywam się Zbigniew).
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np. penner (menel) – pennerzy (odmienną procedurę stosuje w niemieckim
oryginale). Czasami można odnieść wrażenie, że Muszer parodiuje proces
translacji, posługując się kalkami – „film nie egzystuje”, „nic za to nie mogę”
itp. – w celu prowokacyjnym (zob. Makarska 2013, 350). Ciekawym przypadkiem twórcy kulturowego pogranicza polsko-niemieckiego jest Piotr (Peter) Lachmann – poeta, eseista, tłumacz i reżyser teatralny, urodzony w niemieckiej rodzinie w Gleiwitz przed wojną, po wojnie uczęszczający do polskich szkół, ostatecznie osiadły w RFN, ale tworzący nadal w językach swoich
dwóch kultur. Zdaniem autorów projektu badawczego prowadzonego na
Uniwersytecie Viadrina jest on „modelowym przykładem językowego i kulturowego człowieka pogranicza”8, któremu poświęca się coraz więcej uwagi
(w przygotowaniu jest monografia Przemysława Chojnowskiego poświęcona
liminalności Lachmanna).
Wspomniane w kontekście niemieckojęzycznym autotranslacje są także
reprezentatywne dla funkcjonowania pisarzy polskich w anglojęzycznym
obszarze kulturowym. Posługiwał się nimi Stefan Themerson (np. słynny
Wykład Profesora Mmaa powstał w latach 40. po polsku, dekadę później autor przełożył tekst na język angielski), co już dokładnie przeanalizowała Ewa
Kraskowska (Kraskowska 1989)9, a także Ewa Kuryluk, która przełożyła swój
Grand Hotel Oriental, opublikowany w roku 1997 przez W.A.B. w Warszawie,
jak również – w drugą stronę: z polskiego na angielski – Czesław Miłosz.
Chcę jednak zwrócić uwagę, że przekłady poezji Miłosza na angielski – których autorstwo często tak naprawdę trudno dokładnie wskazać, gdyż Miłosz
określa się jako współautor większości z nich (np. wraz z Robertem Hassem)
– są tylko jednym ze sposobów posługiwania się językiem angielskim przez
autora A Book of Luminous Things. Celowo używam tego tytułu antologii
poezji światowej, która miała też nieco inną, ośmielę się twierdzić: jedyną
powszechnie u nas znaną, polską wersję (Miłosz 1996), by wskazać na podjęte dopiero przez Miłosza próby kształtowania światowego kanonu poetyckiego.

8

https://www.europa-uni.de/pl/forschung/institut/instytut_pnb/dzialalnosc/projekty/cho
jnowski-proj1/index.htm [dostęp: 10.11.2016].
9
Themerson używał, o czym się często zapomina, z powodu tego koronnego opracowania
skupionego na języku angielskim, także francuszczyzny (Croquis dans les Ténèbres).
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Do tej pory żaden polski twórca niezależnie od ambicji czy kulturowych
możliwości na rynku literatury światowej w taki sposób nie zaistniał. Wraz
z prowadzonymi przez lata anglojęzycznymi seminariami poetyckimi, translatorskimi oraz spotkaniami poetyckimi uczyniło to z Miłosza jednego z najbardziej wpływowych obcojęzycznych poetów w Ameryce. Co więcej, takiego
poetę, który z czasem stał się hipertekstem wielu wierszy poetów amerykańskich – wystarczy wspomnieć chociażby A Partial History of My Stupidity
Edwarda Hirscha, wiersz oparty na Rachunku (1980) Miłosza, a właściwie na
jego pierwszym wersie w przekładzie na angielski: Dzieje mojej głupoty wypełniłyby wiele tomów / The history of my stupidity would fill many volumes.
Odnajdziemy tu mocne akcenty moralne, które we współczesnej poezji amerykańskiej zwykle towarzyszą kreacji poety zwanego Czeslaw Milosz, a te
obce dźwięki są najlepszym dowodem na zmianę kręgu kulturowego, dokonaną poprzez wkroczenie – na wielu frontach – w inny język, inną wrażliwość i inną tradycję literacką. Tłumacząc na potrzeby innego artykułu wiersz
Roberta Cordinga Czeslaw Milosz’s Glasses (Skwara 2016), mistrzowsko zbalansowany portret poety wielkiego i moralnego, zdałam sobie sprawę, że napisał go twórca pokoleniowo odpowiadający poetom „Brulionu”, np. Krzysztofowi Jaworskiemu (debiutującemu w 1988 roku), wedle którego młodzi
„tyle już zrobili dla tej biednej poezji a Brodski cofnął ją fatalnie. Murzyni też
/ wyrządzają jej krzywdę. I Czesław” (Jaworski 2008, 10). W Ameryce Czesław żadnej krzywdy poezji nie wyrządził, wprost przeciwnie, i ma to ścisły
związek z umiejętnością egzystowania w innym kręgu kulturowym. Z mniejszym sukcesem w świecie anglojęzycznym funkcjonowali poeci związani z grupą Kontynenty, programowo piszący po polsku, z czasem dokonujący jednak
ciekawych translacji wzajemnych (Busza, Czaykowski 2008). W stronę języka
angielskiego przesunął się także publikujący głównie po polsku w Kanadzie
Wacław Iwaniuk (zob. tom Evenings on Lake Ontario. From My Canadian
Diary, 1981). Współcześnie zdarzają się też przypadki tworzenia poezji przede wszystkim w języku angielskim przez twórców wcześniej publikujących
po polsku. Joanna Krukowska, której polskie wiersze ukazywały się m.in.
w paryskiej „Kulturze”, wydała już trzeci anglojęzyczny tom poetycki – The
Butterfly’s Choice (2014). W wierszu Coming here wyznaje: „Coming here was
a plunge in language” („Przybycie tutaj było zanurzeniem w język”) (Kurow-
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ska 2014, 12) i jednocześnie w lekko ironicznie whitmanowskiej manierze
celebruje swoją amerykańskość w wierszu The Day I Became an American.
Konkluzja wiersza: „Today I am telling you, / I am one of you” („Dziś mówię
wam, / jestem jedną z was”) (Krukowska 2014, 27), zawierająca wyróżniony
kursywą czasownik „mówię”, zdaje się podkreślać kulturowe uwikłanie deklaracji wygłaszanej przez przybyszkę do przybyszy, w tym latynoskich budowniczych i pokojówek z Europy Wschodniej.
Nie przypadkiem na wstępie wspomniałam argentyńską literaturę hiszpańskojęzyczną, która nie tylko jest swoistym kontrapunktem dla literatury
polskiej, ale i ma z nią elementy wspólne, wszak posiadamy też jej polskiego
przedstawiciela. Jest nim oczywiście Witold Gombrowicz, którego dzienniki
argentyńskie spisane po hiszpańsku wykreowały jego własny obraz Argentyny, swego rodzaju heterotopię, o czym interesująco pisała Silvana Mandolesi
(Mandolesi 2011). Dzienniki te czynią z autora Trans-Atlantyku także pisarza
języka hiszpańskiego i to takiego, który na stałe – podobnie jak Miłosz –
wszedł do literatury tego kręgu jako swoisty hipertekst. Jak przekonująco
dowodzi Natalia Gendaj, postać Gombrowicza staje się swoiście odczytanym
hipotekstem w dwóch powieściach: Sztucznym oddychaniu Ricarda Piglii
(Respiracion artificial z 1980 roku, wydanie polskie w przekładzie Barbary
Jaroszuk ukazało się w roku 2009) i powieści Luisa Martina Las cartas profanas (Listy nihilisty – propozycja tytułu pochodzi od Natalii Gendaj) z roku
2008 (Gendaj 2013, 224–229).
W analizie językowych przypadków literatury polskiej nie powinno zabraknąć także poszczególnych przykładów literatury polsko-żydowskiej, nawet jeśli nazwa ta odnosiła się w dwudziestoleciu międzywojennym przede
wszystkim do tekstów pisanych po polsku (zob. Prokop-Janiec 1992) i nawet
jeśli ogromna część spuścizny literackiej polskich Żydów powstawała w języku hebrajskim czy w jidysz (w tym podbijająca świat twórczość braci Singerów czy Szaloma Asza). Powinniśmy pamiętać o tych pisarzach, którzy tworzyli jednocześnie po polsku i w jidysz czy w języku hebrajskim, bo w swoim
czasie wznosili w II Rzeczypospolitej ważne mosty kulturowo-językowe.
W kontekście językowej wielokulturowości warci przypomnienia są tacy
twórcy jak np. Debora Vogel czy Maurycy (Mosze) Szymel (także Schimmel,
Schimel), nieprzypadkowo przyciągający ostatnio wzmożoną uwagę, obojgu
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poświęcono współcześnie monografie (zob. Szymaniak 2006; Antosik-Piela,
Prokop-Janiec, red., 2015). Mniej znany Szymel – poeta, prozaik, tłumacz,
krytyk i publicysta, członek grupy poetyckiej Wzlot, związanej z wydawanym
we Lwowie pismem „Chwila” – pisał dla prasy polskiej, polsko-żydowskiej i żydowskiej wydawanej w jidisz („Gazeta Warszawska”, „Ster”, „Hajnt”, „Globus”,
„Szriftn”), opublikował tomy wierszy po polsku (np. Wieczór liryczny, Warszawa: skł. gł. Dom Książki Polskiej, 1932; Skrzypce przedmieścia, Warszawa:
Księg. F. Hoesick, 1932) i w jidisz (Mir iz umetik [Smutno mi], Varshe: Vin:
A.B. Tserata, 1937). Szymel był także autorem powieści Gdzie jesteś Ewo?
publikowanej w odcinkach w „Nowym Głosie” (1938, nr. 44–76), a jego wiersze wojenne napisane w jidysz ukazały się w antologii Lid dos iz geblibn: Lider
fun jidisze dichter in Pojln umgekumene bejs der hitleriszer okupacje w Warszawie w 1951 roku. Wzbogacił też literaturę polską wieloma poetyckimi
przekładami z jidysz oraz hebrajskiego i nie był jedynym dwu-, a właściwie
trójjęzycznym twórcą polsko-żydowskim, wszechstronnie funkcjonującym
w międzywojennej Polsce (zob. Prokop-Janiec 2002).
Zmierzając do podsumowania, warto podkreślić, że monolityczność językowa (a co za tym często idzie – także kulturowa) literatury polskiej ma sporo wyjątków, którym warto się przyjrzeć jako zjawisku obecnemu od wieków,
mającemu różne przejawy i nasilenia, łączącemu nas naturalnie z literaturą
regionalną i światową, ich mechanizmami i dyskursami. Przedstawione tu
uwagi wstępne mające za zadanie naszkicowanie pewnej całości, zwykle rozbijanej na poszczególne odosobnione i wyizolowane z całego kontekstu rozwoju kultury polskiej przypadki (literatura dawna [łacina], poszczególni
twórcy modernistyczni i języki europejskie, twórczość postmodernistyczna
[hybrydy językowe, autotranslacje] czy wreszcie dwujęzyczna literatura
mniejszości narodowych), dają asumpt do spojrzenia na literaturę narodową
z perspektywy jej rozmaitych prób wpisywania się w literaturę światową.
Próby te nie tyle układają się w porządek chronologiczny czy porządek kręgów kulturowych, ile w porządek funkcjonalny – mamy przecież przykłady
użycia języka uniwersalnego/globalnego (łacina/angielski), a także przykłady
użycia języka dominującego centrum kulturowego (a tu do łaciny i angielskiego należałoby dodać język francuski, ale i polski używany przez mniejszości narodowe). Wśród wymienionych są też przykłady przejmowania
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języka centrów (e)migracyjnych – angielski i niemiecki wiodą tu prym. Ponadto zdarzają się jednostkowe przykłady użycia języka obcego motywowane
politycznie, artystycznie czy pragmatycznie (często w rozmaitych mieszankach), których celem jest zaistnienie na danym rynku literackim lub (i) eksperyment autokreacyjny. Dla odbiorcy polskiego wszystkie te przykłady są
istotną wskazówką, pomagającą interpretować światowe funkcjonowanie
literatury polskiej. Odbiorcy obcemu mówią zaś, że można czytać literaturę
polską – to znaczy tworzoną przez twórców dwujęzycznych (czasem i trójjęzycznych), biograficznie, kulturowo, a często też politycznie związanych z Polską
– obywając się bez pośrednictwa czyjegoś przekładu (a więc i czyjejś interpretacji). Nie ma powodu, byśmy uchodzili za bardziej hermetycznych, niż
jesteśmy ani za mniej wielokulturowych, niż wynika to z rozmaitych dzieł
dwujęzycznych autorów polskich bądź twórców dwu- lub wielojęzycznych
publikujących w Polsce.
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THE LANGUAGES OF POLISH AND BICULTURAL WRITERS.
WAS (AND IS) POLISH LITERATURE A MULTICULTURAL ONE?
The author of the article focuses on Polish writers that intentionally create their
works simultaneously in Polish and in languages other than Polish, situating their
writing directly in European and world literature. She also discusses the case of bicultural authors whose works emanate from Polish culture but for whom Polish was
only one of the languages they based their literature on. While listing such examples,
the author considers the possibility of interpreting such works and placing them in
the discourse of world literature.
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NIEJEDNOZNACZNOŚĆ
W LIRYCE POLSKIEJ PO ROKU 1800
(NA PRZYKŁADZIE DZIEŁ MICKIEWICZA)
I

A

leksander Baumgarten, twórca estetyki jako nauki o niższym, zmysłowym poznaniu, definiuje różnicę między poznaniem estetycznym
i wyższym poznaniem logicznym jako „zdolność poznania czegoś
ciemno i niejasno” („Facultas obscure confuseque seu indistincte aliquid
cognoscendi” – §520; Baumgarten 2011, 276–277). Następnie stwierdza, że
„przedstawienie niejasne nazywa się zmysłowym” („representatio non distincta sensitiva vocatur” – §521; Baumgarten 2011, 276–277). Estetyka
Baumgartena nie tylko daje początek nowej dyscyplinie filozoficznej, ale
także – zgodnie z definicją – zajmuje się fenomenami niejednoznaczności,
które w ten sposób stają się elementarną cechą twórczości artystycznej. Na
myśli Baumgartena opierają się tacy teoretycy epoki oświecenia, jak np. Immanuel Kant, który w swojej Krytyce czystego rozumu postuluje zasadę autonomii estetycznej (por. Kant 1968/2000, 205). W ten sposób poetyka reguł
staje się stopniowo poetyką genialności (por. Jung 1995, 65–71).
Właśnie w pracach poetologicznych z epoki romantyzmu znaleźć można
sformułowania, w których niejednoznaczność – raczej w implicytny niż w eks-
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plicytny sposób – staje się przyczynkiem dla zrozumienia twórczości poetyckiej. Przykładem może być Friedrich Schlegel, który w szkicu Theorie des
Romantischen (Teoria romantyczności) pisze: „Kiedy fantazja spoi się z piękną sentymentalnością, wtedy powstaje romantyczność, w której znajdują się
połączone, zmieszane, stopione, nigdy nie odseparowane, tragiczne z komicznym, chociaż separacje są możliwe i dozwolone” (Schlegel 2006, 45).
Niemal eksplicytnie Schlegel powołuje się na pojęcie niejednoznaczności
w polemice Über die Unverständlichkeit (O niezrozumiałości)1 (por. Schlegel
1967, 363–373), która bywa uznawana za jedno z założeń teoretycznych ironii romantycznej (por. Prang 1972, 13)2. Ironia romantyczna, termin także
stworzony przez Fryderyka Schlegla, dotyczy autorefleksyjności literatury, to
znaczy równoczesności tworzenia iluzji i jej refrakcji (Brechungen), istnienia
dzieła artystycznego i odkrywania chwytów artystycznych3, innymi słowy:
kiedy literatura otrzymuje drugi poziom znaczeniowy, staje się niejednoznaczna. Takie motywy jak sobowtór, upiór, bajroniczny rozdarty bohater,
maski literackie, groteska – wszystkie te znaki poezji romantycznej mają jedną cechę wspólną – są niejednoznaczne i ambiwalentne. Reprezentują na
przykład dwie strony jednego charakteru, przyjęcie innej tożsamości (przy
jednoczesnym zachowaniu własnej), jednoczesność wewnętrznej sprzeczności. Ponadto niejednoznaczność, szczególnie w liryce, powstaje za pośrednictwem cykliczności. Podwójny status pojedynczego wiersza jako tekstu autonomicznego oraz jako części tekstu drugiego otwiera możliwość różnych
interpretacji4.

1

Polski przekład tego tekstu ukazał się w zbiorze Pisma teoretyczne niemieckich romantyków z 2000 roku (zob. Schlegel 2000) – przyp. red.
2
Ostatnio pojęcie ironii romantycznej zostało zbadane również w wymiarze komparatystyki
(por. Grob 2007 – porównanie koncepcji ironii Schlegla z koncepcją Maurycego Mochnackiego; Ritz 2010 – badanie ironii romantycznej na przykładach Mickiewicza i Słowackiego).
3
Wyjaśnione we Fragmentach Licealnych 42 i 108 oraz Fragmentach Atheneum 116 i 238
(por. Schlegel 1967, 152, 160, 182–183 i 204).
4
Można tu tylko wskazać na kilka elementarnych badań slawistycznych o cyklu literackim, na przykład: Ibler 1988; Poyntner 1988; Fieguth 1998. W Polsce tematyką cyklu literackiego zajmowała się głównie Krystyna Jakowska (por. np. Jakowska, Olech, Sokołowska
2001; Jakowska, Kulesza, Sokołowska 2004; Demska-Trębacz, Jakowska, Sioma 2005).
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Niejednoznaczność5 jako cecha tekstów literackich istnieje już od czasów
antycznych. Szczególnie często pojawiała się w manieryzmie barokowym, na
przykład w postaci concetto. Takie formy wyłącznie językowej niejednoznaczności dają się ujednoznacznić. Metafora arguta, bawiąca się niejednoznacznością pewnego słowa, domaga się rozwiązania ukrytego w nim sensu6.
Inaczej w romantyzmie, kiedy już nieważne jest ujednoznacznienie, lecz odwrotnie, jednoczesne występowanie różnych, sprzecznych ze sobą elementów, ambiwalentna „reszta” (która według Schlegla czyni dzieło niezrozumiałym) – posługując się współczesnym językiem – otwiera dzieło artystyczne
na mnogość interpretacji.

II
Romantyzm polski czerpał nie tylko z dzieł poetyckich Georga Byrona,
lecz również z pism teoretycznych romantyków niemieckich. Można przypuszczać, że Adam Mickiewicz zapoznał się z teoretykami oświecenia i romantyzmu pod wpływem swojego nauczyciela Gotfryda Groddeka na uniwersytecie w Wilnie, natomiast Maurycy Mochnacki albo Kazimierz Brodziński sami czytali ich teksty. We przedmowie do pierwszego tomu swoich
wierszy zatytułowanej O poezji romantycznej (Mickiewicz 1955, V, 185–204)
Mickiewicz szkicuje historię literatur europejskich pod kątem ich wkładu do
literatury romantycznej i ostatecznie podkreśla, przede wszystkim w związku
z literaturą niemiecką, że nie zawsze można odróżnić pierwiastki klasyczne
od romantycznych. Wyciąga z tego wniosek, że dla poetyki istnieją „podziały
ogólne i nieoznaczone” (Mickiewicz 1955, V, 200). Tak, jak Torquato Tasso
i Johann Wolfgang Goethe łączyli ducha romantycznego ze stylem klasycz5

W ostatnich latach niejednoznaczność stała się przedmiotem badań literaturoznawczych
i kulturoznawczych. Jako zasadnicze można wskazać na: Berndt, Kammer, red., 2009; Bauer
i in. 2010; Krieger 2010.
6
O manieryzmie barokowym, szczególnie podwójnym zakodowaniu concetto, por. Lachmann 1983, 95–97.
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nym, współczesna poetyka odznacza się wielostronnością. Wzorując się na
folklorze, łączy tradycję oralną z piśmienną albo gatunki niskie z literaturą
wysoką, ze szczególnym uwzględnieniem ballady jako gatunku ludowego.
Już wcześniej Goethe nazwał balladę „pra-jajkiem” poezji, gdyż łączy ona
w sobie lirykę, epikę i dramat, z czego można wydedukować, że jest gatunkiem niejednoznacznym par excellence (por. Goethe 1981, 400). Cechy tego
gatunku Mickiewicz przenosi na swoje sonety. Podwójny charakter polskiej
liryki romantycznej Czesław Zgorzelski podsumował słowami: „Chce być
wyrazem zarówno świata wewnętrznego jednostki, jak i sfery przeżyć zbiorowych” (Zgorzelski 1994, 478). Taki dualizm Zgorzelski dostrzega także na
poziomie stylistycznym: poezja romantyczna oscyluje między (stylizowaną)
prostotą wzorów folklorystycznych i artystyczną kreacją patosu emocjonalnego. Między tymi biegunami jest dużo tekstów, które zawierają oba pierwiastki. Zbigniew Majchrowski wyjaśnia rozumienie pojęcia idealizmu
transcendentalnego Schellinga przez Maurycego Mochnackiego, odwołując
się do cytatu z rozprawy tego drugiego – O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, aby filozoficznie uzasadnić romantyczny motyw sobowtóra:
Jestestwo nasze w myśli się odbija. Odbijając się w myśli, rozdziela się na dwoje.
Myśl jest istotą naszej istoty, nosi na sobie nasz cień, nasze podobieństwo, nasz
obraz. Ten cień wewnątrz nas się rozpościera. W myśli mamy grunt pod sobą,
mamy wewnątrz nas ujęcie samych siebie – toż środkowy niejako punkt całej sfery
bytu naszego. Myśl jest jako czyste zwierciadło; co ukażesz, to się też w niej ukaże.
Patrząc wewnątrz nas, widzimy samych siebie, wiemy samych siebie: dla samych
siebie stajemy się przedmiotem widzenia i niejako rzeczą oddzielną. Póki nie
przyjdziemy ku temu rozdwojeniu, póty nie mamy jestetstwa (Mochnacki, za:
Majchrowski 1994, 885).

Motyw sobowtóra dotyczy zatem samego człowieka, a literatura w ten sposób staje się środkiem do „poznania zmysłowego”, jak sformułował to Baumgarten.
Także rozważania o romantyzmie Brodzińskiego podkreślają dwoisty charakter romantycznych dzieł literackich, na przykład kiedy wywodzi on pochodzenie ballady z poezji trubadurów, charakteryzując ją jako połączenie
stylu orientalnego z rycerstwem chrześcijańskim. Implicytnie odnosi się do
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niejednoznaczności, pisząc: „poezja zaś jest, jak człowiek, nigdy nie wyczerpaną, zawsze coś do odgadnienia zostawująca!” (Brodziński 1918, 76).
Według niego w poezji romantycznej zawsze coś zostaje niewymówione, co
świadczy o wykorzystaniu figury nieskończoności: „to jest: kiedy poeta nie
stara się wymownie przeświadczać o stanie czucia, ale obraz tylko jego wystawi, abyśmy je z nim dzielili” (Brodziński 1918, 80). Z tego wynika, że niewymówione, nienazwane emocje nie są jednoznaczne, a zatem można (albo
nawet trzeba) je interpretować. Na koniec Brodziński postuluje, aby literatura
polska zjednoczyła wszystkie zalety literatury francuskiej i literatury niemieckiej, wskazując na znaczenie innych literatur dla twórczości polskiej:
„Cudowne losy naszej ojczyzny są wielkiem polem dla poezji” (Brodziński
1918, 128).

III
Te przykłady z poetyk niemieckich i polskich mogą jedynie w ogólnych
zarysach naszkicować sposób, w jaki niejednoznaczność staje się istotą poezji
romantycznej. Podczas gdy romantyzm niemiecki swoje centralne pozycje
teoretyczne formułuje około roku 1800, recepcja romantyków niemieckich
w Polsce zaczyna się trochę później. Rozważania Mickiewicza o romantyzmie stanowią jednocześnie wprowadzenie do jego pierwszego tomu liryki
z 1822 roku. Tom ten otwiera romantyzm w Polsce. Pierwsze dzieła literackie
polskiego wieszcza powstały w granicach Imperium Rosyjskiego – częściowo
na Litwie, częściowo w samej Rosji, nawet III część Dziadów została napisana
w Dreźnie, a Pan Tadeusz – w Paryżu. Wymienione teksty dotyczą sytuacji
Polski i Litwy pod władzą rosyjską. W dziełach Mickiewicza najlepiej ujawnia się szeroki zakres niejednoznaczności, typowej dla romantyzmu w ogóle
i wyznaczającej początek niejednoznacznej kultury współczesnej. Zwykle
niejednoznaczność u autora Sonetów krymskich wiązana jest z koniecznością
kamuflowania tego, co nie może być pod wrogą władzą eksplicytnie powiedziane. Jak wykazał Rolf Fieguth, zasada cykliczności we wszystkich tomach
poetyckich Mickiewicza wytwarza drugi poziom znaczeniowy, nawet wtedy,
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gdy tomy nie są wyraźnie nazwane cyklami, jak na przykład pierwszy tom
Poezji (Fieguth 1998, 61–226).
Wiersze pierwszego tomu (Mickiewicz 1955, I, 101–175) na pierwszy rzut
oka wydają się jedynie inspirowane poezją ludową czy tematyzujące emocjonalność w sensie romantycznym. Wiersze w przeważającej większości
(oprócz ballady Schillera Rękawiczka – Mickiewicz 1955, I, 140–142) opierają się na tradycyjnych tekstach lub motywach – dzięki czemu podkreślona
została rodzima tradycja folklorystyczna. Mickiewicz jednocześnie w zakamuflowany sposób egzekwuje swoje prawa wobec obcej władzy, która jeszcze
nie zagraża językowi polskiemu jako językowi urzędowemu i akademickiemu, ale – w osobie namiestnika Nowosilcowa, z którym Mickiewicz rozlicza
się w Ustępie III części Dziadów – uosabia ścisłą kontrolę wszelkich przedsięwzięć patriotycznych. Fieguth mówi o kryptopatriotycznej funkcji przynajmniej kilku ballad, paradoksalnie również przekładu poetyckiego Rękawiczki Schillera, której „obcy” podmiot liryczny poprzez powtarzalność staje
się częścią „kolektywnego” podmiotu cyklicznego (Fieguth 1998, 116).
Szczególna odmiana niejednoznaczności powstaje w przekładach Mickiewicza, i to nie tylko w Rękawiczce. Poecie ponownie udaje się – również
w cyklu Sonety, w którym przekłada Petrarkę – przyswoić teksty w taki sposób, że reprezentują zarówno oryginał przełożony na język polski, jak i własny wiersz poety-tłumacza7. Są one jednocześnie tekstami obcymi i własnymi, przez co stanowią istotny składnik każdej kompozycji cyklicznej,
przy czym przez odniesienia do oryginału otwierają drugi poziom znaczeniowy, przekraczający niejednoznaczność tekstu pojedynczego i tekstu jako
części cyklu.
Częsta tematyzacja średniowiecza w poezji romantycznej spełnia funkcję
mimikry (por. Kirschbaum 2009, 212–213), bo aktualne problemy ubiera się
w szatę historyczną, dzięki czemu wspomniane dzieła stają się dwuznaczne.
Jeszcze wyraźniej niż w folkloryzujących Balladach i romansach, w których
pojawia się motyw walki między innymi z Rusią Kijowską, ten fenomen ukazany jest w poematach. Kiedy Mickiewicz w Grażynie lub w Konradzie Wallenrodzie odnosi się do litewskiego średniowiecza, konflikt między Rzeczpo7

O recepcji Petrarki przez Mickiewicza por. Meyer-Fraatz 2003.
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spolitą Obojga Narodów i Zakonem Niemieckim zastępuje aktualny konflikt
z zaborcami, w przypadku Mickiewicza – z Imperium Rosyjskim. Jak pokazali Uffelmann (2007) i Kirschbaum (2009), paradoks akceptacji władzy panującej (Wallenrod jako rycerz Zakonu) i jednoczesnego odstępstwa od niej
(Wallenrod jako zdrajca) odpowiada pojęciu mimikry używanemu w studiach postkolonialnych. Co typowe, w trzeciej części Dziadów, którą Mickiewicz napisał i opublikował już na emigracji i w której otwarcie atakuje
Rosję, poeta rezygnuje z takiego kamuflażu.
Niejednoznaczność w Dziadach wileńskich wyraża się przede wszystkim za
pośrednictwem sobowtórów, upiorów i ogólnych antynomii, które pozostają
nierozwiązane. W swoim artykule o sobowtórze Majchrowski wskazuje na
monolog dziewicy, która tęskni do duszy-bliźniaczki, co podkreśla zwierciadło wykorzystane jako rekwizyt (Majchrowski 1994, 886). Ten sam motyw
pojawia się w śpiewanej przez dziecko balladzie o zaklętym młodzieńcu, który wisi przed lustrem na łańcuchu, kamienieje, całując je (por. Mickiewicz
1955, III, 110). Ponadto w tym samym utworze wspomniana jest walka Litwinów z rycerzami Zakonu (por. Mickiewicz 1955, III, 108), co jest dodatkowym przejawem patriotyzmu.
Wiersz wprowadzający do drugiej części Dziadów, Upiór (Mickiewicz
1955, III, 7–10), tematyzuje już w tytule niejednoznaczny fenomen, istotę
będącą jednocześnie czymś martwym i żywym, co podkreślono w trzecim
wersie pierwszej strofy: „Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata” (Mickiewicz 1955, III, 8) – i powtórzono w zmodyfikowanej wersji w trzecim wersie
czwartej strofy: „Na świecie znowu, lecz już nie dla świata” (Mickiewicz 1955,
III, 8). W ten sposób doprecyzowany zostaje opis upiora, którego funkcjonowanie jest swoistym paradoksem: „Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata, / Usta i oczy stanęły otworem” (Mickiewicz 1955, III, 8). Upiór, który ukazuje się w wieczór zaduszny i znowu znika w grobie, znajduje swój odpowiednik w nienazwanym duchu na końcu sztuki (nie można jednak
twierdzić, że oba upiory są identyczne). Ze związku tych postaci wynika jeszcze jeden element niejednoznaczności omawianego tekstu. Szerzej tematyzowane jest to w części IV, gdy pustelnik, który pojawia się u księdza w wieczór zaduszny, w końcu okazuje się upiorem Gustawa, samobójcy. Co typowe, dzieci od razu identyfikują go jako trupa i upiora, chociaż sam pustelnik
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nazywa siebie martwym jedynie w metaforycznym znaczeniu: „Umarły?…
O nie! Tylko umarły dla świata!” (Mickiewicz 1955, III, 40). Słowa te tylko
pozornie są jednoznaczne, bowiem na końcu dramatu okazuje się, że Gustaw
rzeczywiście musi opuścić świat.
Zmiana Gustawa na Konrada w III części Dziadów (Mickiewicz 1955, III,
133) i eksplicytne odesłanie do Konrada Wallenroda znowu okazują się niejednoznaczne: Konrad staje się sobowtórem i upiorem Gustawa, który nie
cierpi już z powodu złamanego serca, lecz z powodu losów własnego narodu
i po egzorcyzmie zostaje ułaskawiony i skazany na życie między Polakami
zesłanymi do Rosji. Misja patriotyczna poematu, o której dowiadujemy się
z podtytułu, nie pojawia się jednak dopiero teraz, już opisy białoruskich obyczajów narodowych zawierają dywersyjny element. Włączenie problematyki
nieszczęśliwej miłości do rytuału Dziadów można rozumieć jako cierpienie
z powodu ucisku znoszonego przez własny naród, co mogło zostać wyrażone
expressis verbis dopiero w trzeciej części, napisanej już na emigracji.
Niejednoznaczność jest typowa dla obu cyklów: Sonetów oraz Sonetów
krymskich (Mickiewicz 1955, I, 233–276). Jak już wspomniałam, w sonetach
(odeskich) mamy do czynienia z poetyckimi przekładami sonetów Petrarki,
które przez włączenie do cyklu jednocześnie wskazują na tło biograficzne
samego Mickiewicza. Niejednoznaczność osiąga swe apogeum w Sonetach
krymskich. Już w pierwszym sonecie pt. Stepy akermańskie (Mickiewicz 1955,
I, 259) można znaleźć niejednoznaczność tematyczną: podmiot liryczny jedzie wozem przez step, który metaforycznie utożsamiany jest z morzem. Po
tym wprowadzeniu pojawiają się trzy sonety, które naprawdę tematyzują
przeprawę przez morze (por. Mickiewicz 1955, I, 260–262) – powtórnie konfrontują się w nich sprzeczne uczucia, którymi podmiot liryczny odcina się
od okolicy (por. Meyer-Fraatz 2003, 151–153). W pięciu sonetach występują
Pielgrzym i Mirza, obaj będący alter ego podmiotu lirycznego. Podmiot liryczny identyfikuje się z Tatarami i opłakuje ich smutne losy oraz zniknięcie
ich kultury. Na tle wspomnień o Litwie i tęsknoty do niej wyrażonej w innym
sonecie, wszystko to można zrozumieć jako empatię, a nawet identyfikację
z tym narodem, który – podobnie jak naród polski – znajdował się pod władzą rosyjską. Nie jest to jedyna możliwa interpretacja Sonetów krymskich. Na
tle Sonetów odeskich uzyskują one charakter autotematyczny, szczególnie przy

ANDREA MEYER-FRAATZ: NIEJEDNOZNACZNOŚĆ W LIRYCE…

337

konfrontacji ostatnich tekstów każdego cyklu. Ważną rolę odgrywają przy
tym również intertekstualne związki z Petrarką w pierwszym, a z Goethem
w drugim cyklu (por. Meyer-Fraatz 2003, 160–161).

IV
W swoim artykule próbowałam wyjaśnić, że niejednoznaczność jest elementarną cechą poezji romantycznej, co sprawia, że ten rodzaj twórczości
może być rozumiany jako nowoczesny – w sensie dzieła otwartego, które
opisał Umberto Eco w latach 60. XX wieku. Niejednoznaczność jest częścią
teorii romantycznej, zarówno u Niemców, jak i u Polaków. Ambiwalentna
zasada niejednoznaczności występuje w reprezentatywny sposób w utworach
Mickiewicza i spełnia przede wszystkim funkcję mimikry w tych dziełach,
które powstały w Imperium Rosyjskim, podczas gdy w tych napisanych na
emigracji mimikra staje się zbędna. Tym niemniej również liryki lozańskie
wyróżniają się swoją niejednoznacznością, gdy rozpatruje się je pod kątem
otwartości interpretacyjnej. Można powiedzieć, że Mickiewicz nie tylko
wprowadził romantyzm do literatury polskiej, lecz również otworzył jej w ten
sposób drogę do nowoczesności8.
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Andrea Meyer-Fraatz
AMBIGUITY IN POLISH POETRY AFTER 1800
AS EXEMPLIFIED BY MICKIEWICZ’S WORKS
Ambiguity is an important element of Romantic poetry, which also makes it very
modern as it results in creating an open text (according to Ecco’s terminology). It
appears in Romantic theories of poetry (in Friedrich Schlegel’s reflections as well as
in Polish Romantic theorists’ writing). It is also revealed in Adam Mickiewicz’s poetry.
Mickiewicz’s works created in his Russian period use ambiguity as a type of mimicry,
which is no longer needed in his emigration period. However, even his Lausanne
Lyrics are open to different interpretations. By using ambiguity in a very modern way,
Mickiewicz introduces Polish literature into modernity.
Keywords: ambiguity, Romanticism, romantic irony, Adam Mickiewicz, modernity
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Na

kwestię „obecności” Mickiewicza w historycznym i kulturalnym krajobrazie dawnych Prus zwrócono większą uwagę dopiero niedawno, zadziwia jednak fakt, że inicjatorem podjęcia
tej tematyki nie był historyk literatury i kultury regionu, ale kaliningradzki
rosyjski rzeźbiarz Walerij Kowalow, twórca pomnika Mickiewicza odsłoniętego 9 sierpnia 2015 roku w nadmorskim mieście Zielenogradzk, znanym
w czasach przedwojennych jako Cranz. Z kuriozalnego komunikatu biura
prasowego urzędu Obwodu Kaliningradzkiego dowiadujemy się m.in. o tym,
że odsłonięcie pomnika odbyło się w rocznicę upamiętnienia „pobytu Mickiewicza w Cranzu w październiku 1824 roku w drodze do Petersburga”1.
Uzasadnione wątpliwości w tej sprawie związane są z tezą, że aresztowany
w październiku 1823 roku, a zwolniony w kwietniu 1824 roku Mickiewicz
znajdował się pod nadzorem policji; podpisał zresztą zobowiązanie wobec
komisji śledczej (20 kwietnia / 2 maja 1824 roku: „jeżeliby wypadła potrzeba…
się jawić bez najmniejszej zwłoki” (Mickiewicz 1998, XIV, 313). Wobec tego
wyjazd Mickiewicza za granicę Imperium Rosyjskiego i jego pobyt w Cranzu,

1

»В Зеленоградске открыли памятник польскому поэту Адаму Мицкевичу«. Правительство Калининградской области. Официальный портал, http://www.gov39.ru/news/
101/90669/ [dostęp: 31.10.2016].
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należącym wówczas do Królestwa Prus, znaczyłby przedwczesną nielegalną
emigrację i z całą pewnością uniemożliwiałby powrót na Litwę, a później
jego pobyt w Rosji, ważny między innymi dzięki znajomości z Aleksandrem
Puszkinem i z całym gronem literatów rosyjskich. Nie powstałaby też jego
poetycka wizja Imperium, później ujawniona np. w wierszach Droga do Rosji
lub Petersburg z III części Dziadów. A więc ten nowoczesny wątek związany
z rzekomym pobytem Mickiewicza w Cranzu w październiku 1824 roku zdaje się nieświadomą próbą konstruowania alternatywnej historii i alternatywnej biografii, charakterystycznej dla naszych postmodernistycznych czasów.
Warto podkreślić, że twórcą tej lokalnej legendy jest pisarz radziecki Grigorij
Wasiljewicz Mietielski (1911–1996) jako autor książki Bursztynowy brzeg,
wydanej w 1969 roku w Moskwie. W tym popularnym wydaniu krajoznawczym pisze m.in.:
W pogodne dnie października 1824 roku tu odpoczywał Adam Mickiewicz. Na
gwarnym, przepełnionym nudzącą się publicznością molo odnalazł go student
z Wilna i podał mu zatrważającą nowinę: aresztowano jego przyjaciół – członków
konspiracyjnego związku studentów Uniwersytetu Wileńskiego. W Cranzu Mickiewiczowi nie groziło żadne niebezpieczeństwo, jednak nie mógł porzucić
w nieszczęściu swych towarzyszy, I nazajutrz rano karetą pocztową wyjechał do
Wilna, gdzie już był oczekiwany przez żandarmerię (Метельский 1969, 582).

Mimo licznych i uzasadnionych wątpliwości dotyczących pobytu Mickiewicza w Cranzu w październiku 1824 roku, nie sposób wykluczyć prawdopodobnego jego wyjazdu w tę stronę w okresie kowieńskim (1819–1823),
powszechnie uznanym za jeden z najbardziej depresyjnych, a zarazem twórczo przełomowych w biografii polskiego wieszcza.
Podstawowym źródłem, na którym oparta jest teoria o ewentualnym pobycie Mickiewicza w Cranzu w lipcu lub we wrześniu 1823 roku, jest świadectwo Antoniego Edwarda Odyńca, pozostawione w jego wspomnieniach
oraz w korespondencji z Józefem Tretjakiem. Zresztą świadectwo to kwestionuje sam Odyniec, twierdząc, że „jak przez sen pamięta”, że Mickiewicz inco2

Tłum. – L.M.
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gnito bawił u wód w Połądze czy w Cranzu we wskazanym okresie w towarzystwie Karoliny Kowalskiej i młodszej od niej na parę lat kuzynki Józefiny
Steiningerówny, zwanej Berżerką, podkreślając przy tym: „Tak sądzę, ale z pewnością nie ręczę” (cyt. za: Dernałowicz, Kostenicz, Makowiecka 1959, 439).
Ta wersja trafia w postaci pewnika do mających rangę autorytetu studiów
biograficznych, np. do rozprawy Piotra Chmielowskiego z 1886 roku, w której
krytyk przytacza wersję, że w Cranzu Mickiewicz „dowiedział się o aresztowaniu Jana Czeczota, a ta wiadomość przyśpieszyła powrót jego czy do Kowna, czy, co prawdopodobniejsza, do Wilna” (Chmielowski 1886, 293). W syntezie biograficznej poświęconej Mickiewiczowi Zbigniew Sudolski omawia
ten wątek ze zrozumiałą ostrożnością, twierdząc, że ten przypuszczalny wyjazd jest „osnuty mgłą niejasności”, gdyż „w lipcu i sierpniu mamy ślady pobytu Mickiewicza w Kownie” (Sudolski 1998, 141). Jednak już wyjazd do
Połągi po okresie więziennym w lipcu lub sierpniu 1824 roku w towarzystwie
Karola Nieławickiego, jest – zdaniem biografisty – wystarczająco udokumentowany i poparty entuzjastycznym świadectwem Mickiewicza w liście do
Franciszka Malewskiego z okresu 14–26 lipca 1824 roku oraz pisemnym zezwoleniem rektora Uniwersytetu Wileńskiego, Józefa Twardowskiego. Warto
przytoczyć w tym kontekście hipotezę Sudolskiego dotyczącą dalekosiężnych
niezrealizowanych zamiarów ucieczki na Zachód, która by miała stanowić
już wprost wyzwanie rzucone przez poetę carskim władzom:
należy bowiem pamiętać, iż przez Połągę prowadziła trasa do Królewca, był to
jeden z najbardziej rozpowszechnionych szlaków nielegalnego ruchu emigracyjnego. Przypuszcza się na ogół, iż tą drogą zamyślał poeta udać się nielegalnie na
Zachód, w końcu jednak z nie znanych powodów z planów tych zrezygnował. Być
może nie chciał narażać Karola Nieławickiego, na którego rektor nałożył „zalecenie sekretne” pilnowania oskarżonego. Sądzę jednak, że przede wszystkim sam
Mickiewicz nie chciał wchodzić w konflikt z władzami i przekreślać tym samym
możliwość powrotu do kraju (Sudolski 1998, 154).

Jedyną zdobyczą poetycką wycieczki morskiej Mickiewicza stał się jego
sztambuchowy wiersz poświęcony Eleonorze Nieławickiej z domu Śledziejewskiej pt. Błogo temu, kto w twojej pamięci utonie… W rękopisie tego wier-
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sza jest nieskonkretyzowana data jego powstania, jednak istnieje wzmianka,
że liryk był zaimprowizowany „nad Morzem Bałtyckim” (Mickiewicz 1998,
I, 173). W związku z tym możliwa jest wcześniejsza data i odmienne miejsce
jego napisania. Znany badacz literatury, Jarosław Marek Rymkiewicz dopuszcza, że wiersz Mickiewicza był napisany „najprawdopodobniej w Połądze, ale
mogło to być i w Krantz3” (Rymkiewicz, Siwicka, Witkowska, Zielińska 2001,
421). Dodajmy, że liryk ten stanowi przyczynek do marynistycznego nurtu
poezji Mickiewicza, którego najdoskonalszą realizacją są Sonety krymskie.
Stylistyka i obrazowość „bałtyckiego” wiersza stanowi wprowadzenie do cyklu Sonetów krymskich jako jednego z największych osiągnięć romantycznej
poezji.
Najciekawszym i najwiarygodniejszym źródłem w kwestii czasu, warunków oraz ewentualnych współpodróżników Mickiewicza w drodze do Połągi
i Cranzu jest korespondencja poety z lat 1820–1824, przede wszystkim jego
listy do Franciszka Malewskiego z lipca 1820 roku oraz z początku i końca
lipca 1824 roku. W pierwszym z nich zdradza poeta pomysł wycieczki czy
może nawet ucieczki do kąpieliska morskiego w Cranzu, przy tym dodając:
ponieważ droga bez kosztu i w dobrej kompanii, a przy tym obaczyć Mitawę,
Memel, a może Królewiec. Jeśli ta droga nie zajmie nad dwa tygodnie wakacji,
chciałbym ją odbyć – nie, nie chciałbym – jakże jestem chwiejący się! – teraz
właśnie, kiedym list zaczął pisać i was, i Nowogródek wspomniałem, zmienia się
postanowienie; nie mogę jechać na dwa tygodnie po św. Pietrze; gdziebym was
potem razem obaczył? (Mickiewicz 1998, XIV, 133).

Zastanawia zwłaszcza owo „chciałbym ją odbyć – nie, nie chciałbym”, co
w dość wyraźny sposób szkicuje psychologiczną sylwetkę Mickiewicza, odtwarza pewien typ osobowości pełnej niedomówień, tajemnic, sprzeczności,
gwałtownych, spontanicznych poruszeń, z jaką zresztą mamy do czynienia
w postaci Gustawa jako romantycznego bohatera Dziadów. Ten skrajny
subiektywizm i nieobliczalność postępowania twórcy, a zarazem działacza
romantycznego wydaje się najistotniejszym zjawiskiem wśród tej „mgły nie3

Niemiecka nazwa miasta Cranz w pisowni autorskiej.
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jasności” w sprawie wyjazdu do Cranzu, o której pisze cytowany biograf
Mickiewicza, Sudolski.
We wspomnianych listach Mickiewicza w lipcu, czyli „po św. Pietrze”, konsekwentnie powraca sprawa wakacji: w tym czasie poeta tradycyjnie kreśli
marszrutę swych letnich podroży. Pozostając w niechętnym stosunku wobec
Kowna jako miasta nudy, depresji i złych humorów, szarpany chorobami
Mickiewicz zawsze odczuwał potrzebę zmiany miejsc; jednak, co charakterystycznie, w roku 1821 oraz 1822, kiedy poetę łączy głęboka emocjonalna więź
z Wilnem, Nowogródkiem i Tuhanowiczami, a przede wszystkim z Marylą
Wereszczakówną, już nic nie mówi o projekcie wyjazdu do Cranzu. Jak się
wydaje, ta wycieczka nad morze byłaby znacznie łatwiejsza w roku 1820,
kiedy zaś ten zamiar się odrodził w roku 1823, stanie się niezrównanie trudniejszy do zrealizowania przez sytuację polityczną związaną z działaniem
komisji śledczej przy Uniwersytecie Wileńskim.
W korespondencji z Malewskim z roku 1824 sprawa wycieczki do wód już
przestaje być przedmiotem nieskonkretyzowanych marzeń, dochodzi do
realizacji planów. Jak w liście sprzed czterech lat, tak i tu mowa o chęci zmiany miejsc, określonej tym razem jako „mimowolne principium mobilitatis”,
oraz o wzajemnie sprzecznych planach podróży, ponieważ „jest to zepsuty
kompas, który zmienia ciągle kierunki, ale już stracił pierwotną własność
i nie może trafić na swój biegun” (Mickiewicz 1998, XIV, 315). Jednak już
w następnym liście z okresu między 14 i 26 lipca 1824 roku Mickiewicz jak
najdobitniej manifestuje swe plany: „Do Połągi jadę!”, przy tym dodaje wiersz
w języku niemieckim: „Ich liebe nur lebendiges Leben. Immer schwimmen
und schwanken und schweben auf den steigenden, fallenden Wellen (w Połądze) der Welt” (Mickiewicz 1998, XIV, 317). Komentatorzy wydania jubileuszowego dzieł poety (wyd. 1998) w związku z tym twierdzą, że cytat prawdopodobnie pochodzi z dzieła „jakiegoś poety niemieckiego” (zob. Mickiewicz 1998, XIV, 319). Otóż w rzeczy samej wzięty jest z dramatu Fryderyka
Schillera Oblubienica z Messyny z 1803 roku (mowa Manfreda, w. 880). Jest
to zresztą nie jedyny „schilleryzm” tego listu. Drugi to „Feindliches Gestirn”
– „wroga gwiazda”, zidentyfikowany przez komentatorów cytat z dramatu
Don Carlos, przełożonego przez Mickiewicza. Na ogół w twórczości polskiego wieszcza odnajdujemy widoczne wpływy literatury niemieckiej – m.in.
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poezji Goethego, Klopstocka, Schillera. To zainteresowanie kulturą niemiecką
nie bez podstaw się kojarzy z salonem Karoliny Kowalskiej, o którym Sudolski pisze, że „słynął wówczas z muzyki i nowości literackich, głównie z literatury niemieckiej, sprowadzanej z Królewca” (Sudolski 1998, 133).
Ten „schillerizm” – „Feindliches Gestirn” – przejawia się też we własnym
tekście poetyckim Mickiewicza, przytoczonym w omawianym liście jako
liryk skierowany do Kowalskiej, w którym o sobie i swej kochance podmiot
liryczny wypowiada się porównawczo: „Jak gwiazdy równe wielkością i kształtem” (Mickiewicz 1998, I, 173). Stylistyczna i metryczna struktura tego wiersza
przypomina jeden ze najbardziej znanych miłosnych liryków Mickiewicza –
wiersz Do M., poświęcony Maryli. Jednak sam typ miłosnych uczuć w wierszowanym liście do Kowalskiej jest biegunowo odmienny. Jeśli w powszechnie znanym poetyckim liście do Maryli mowa jest o wszechwładnej miłości,
łamiącej fizyczne prawa przestrzeni, to w wierszu, którego adresatką jest Kowalska, ideową i psychologiczną dominantą jest dramat antagonizmu. Chodzi tu o miłość dusz bardzo podobnych do siebie, przestrzennie i fizycznie
długo wzajemnie bliskich, ale uczucie to pozbawione jest wymiaru metafizycznego. W tym sensie charakterystyczny jest początek wiersza:
Ku różnym stronom ciągnęliśmy dłonie,
W różnych mieszkały światach nasze myśli,
Oczy ku różnej wyglądały stronie…
(Mickiewicz 1998, I, 173)

Chciałbym skorzystać z możliwości traktowania anafory tego wiersza („Ku
r ó ż n y m stronom”, „W r ó ż n y c h … światach”) w maksymalnie rozszerzonym sensie – metafizycznym, psychologicznym, geograficznym i nawet ideologicznym. Zwłaszcza gdy chodzi o geografię, nie sposób bagatelizować wersji Odyńca, dla którego plany wyjazdu Mickiewicza do Cranzu z perspektywą
zwiedzania Królewca przede wszystkim kojarzą się z Karoliną Kowalską (z domu Wegner). Cranz, do którego zdążała Karolina Kowalska, był z jakiejś osobistej przyczyny miejscem, do którego chciała się udać, stroną, której pożądała. Jednak poświęcony Kowalskiej wiersz wyraźnie tłumaczy, że jej „strona”
i „świat” nie były jednak „stroną” i „światem” Mickiewicza.
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Ciekawe, że przed wycieczką na wybrzeże bałtyckie Mickiewicz zdaje
sprawozdanie Malewskiemu z własnych lektur filozoficznych. Chodzi
zwłaszcza o dwóch filozofów niemieckich – Kanta i Schellinga, Mickiewicz
oświadcza, że woli Schellinga od Kanta. Akapit o filozofie z Koenigsbergu/
Królewca, zmarłym zaledwie dwadzieścia lat wcześniej, pełny jest dezaprobaty:
Co tycze Kanta czy Kantu, nie umiem go nakłonić (deklinować), przypominam
ostrzeżenie Śniadeckiego, że ten Kant wiele głów zawrócił, a chociaż z tej strony
nic się nie lękam, według tej maksymy starożytnej, że pewni ludzie nie boją się
rozboju, wszakże Kant zawsze niebezpieczny (Mickiewicz 1998, XIV 317).

To powołanie na Śniadeckiego jako eksperta (prawdopodobnie chodzi
o Jana Śniadeckiego) wydaje się zaskakujące, wiadomo przecież, że Mickiewicz jako romantyczny poeta prowadził z nim zaciętą walkę jako z przysięgłym zwolennikiem estetyki klasycystycznej. Owszem, filozof wieku Rozumu, Kant, nie budzi entuzjastycznego stosunku młodego poety, lecz
ostrość tej wypowiedzi z powołaniem się na Śniadeckiego jest naprawdę
zaskakująca, ponieważ za „niebezpieczeństwo” uważał Śniadecki nie tylko
Kanta, ale i nurt romantyczny, do którego należał Mickiewicz. Romantyzm,
jak i filozofia Kanta, w świadomości współczesnych Mickiewiczowi były
mocno skojarzone z wpływami kultury niemieckiej, do której sam wieszcz,
jak dowiadujemy się z jego korespondencji z czasu pobytu w Kownie, miał
stosunek ambiwalentny.
Wróćmy jednak do Schillera, szczególnie do już cytowanej wypowiedzi
z dramatu Oblubienica z Mesyny. Tematyka wypowiedzi Manfreda jest bardzo istotna – dotyczy bowiem problemu wojny w dziejach ludzkości. Kwestia Mafreda składa się z dwóch części – pierwsza jest poetycką apologią
pokoju, druga zaś – pochwałą wojny, hartującej, jak twierdzi bohater, ducha
ludzkiego:
Dopiero wojna śpiącą siłę budzi,
Z jej łona czyny niezwyczajne stają
I moc odwagi bojaźliwym dają
(Schiller [bdw])
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I ten ideologiczny wątek prowadzi w stronę powieści poetyckiej Konrad
Wallenrod, nieprzypadkowo opatrzonej mottem z Schillera (z wiersza Bogowie Grecji) w przekładzie Mickiewicza. Konrad Wallenrod, napisany i wydany,
jak wiadomo, w Rosji, mocno związany jest z młodością poetycką Mickiewicza oraz z jego historyczną refleksją nad dziedzictwem Prus i Litwy w ich
walce z zakonem krzyżackim.
Obficie cytując w Objaśnieniach koenigsbergskie/królewieckie kroniki
średniowieczne, powołując się na rozprawę Christopha Hartknocha Alt- und
Neues Preussen (1684) i pierwszą pracę profesora historii Uniwersytetu w Królewcu Johannesa Voigta, Geschichte Marienburgs, der Stadt und des Haupthauses des deutschen Ritter-Ordens in Preußen (1824), czerpiąc pełną garścią
z dzieła Augusta von Kotzebuego Preußens ältere Geschichte (1808), Mickiewicz nie tyle ma na celu odtworzenie całkowitego obrazu historii, ile
osiągnięcie efektu pewnego prawdopodobieństwa fabuły historycznej: „Lubo
w dziejach Wallenroda pozwoliłem sobie domysłów, mam nadzieję usprawiedliwić je podobieństwem do prawdy” (Mickiewicz 1998, II, 143).
W związku z tym zwykle łączy się tę powieść z poetyką „maski historycznej”. Powstają refleksje na temat walenrodyzmu tworzącego podwaliny patriotycznego etosu konspiracyjnego, z którym jest związana epoka romantyzmu i bez którego nie da się przedstawić również „polskiego paradygmatu
romantycznego” w ujęciu Marii Janion. Ale to nie wyczerpuje mnogości odczytań Konrada Wallenroda, z powieścią jest bowiem związana sława Mickiewicza jako Waltera Scotta dawnych Prus i Litwy, stwarzającego fabułę
częściowo pokrewną europejskiemu romansowi rycerskiemu, którego bohaterami są legendarni Alf i Aldona, pojawiający się np. w poetyckiej wersji
Jana Czeczota – jako jeszcze luźne postaci niezwiązane wspólnym wątkiem
fabularnym – oraz w późniejszym utworze historycznym rosyjskiego powieściopisarza Nestora Kukolnika, który, naśladując Mickiewicza, tworzy
prozatorską wersję miłości Alfa i Aldony. Według stworzonego przez Scotta
modelu powieści historycznej, Konrad Wallenrod to uwikłana w historyczne
konflikty opowieść o miłości dwojga ludzi ponad podziałem na swoich i obcych, podziałem między Prusami, zniszczonymi przez militarną potęgę Zakonu, a Litwą. Ten sens w strukturze poematu zaznaczony jest z góry w pieśni o Wiliji i Niemnie, w którym Wilija wpływa do Niemna, a Niemen „ginie
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w głębokościach morza”. Ukryty sens tego symbolicznego obrazu i całej miłosnej historii Waltera (Alfa) i Aldony jest zwerbalizowany w formule:
„Litwince nudno między Litwinami, bo ukochała cudzego młodzieńca” (Mickiewicz 1998, XII, 83).
Sens kluczowy w tekście utworu mają pruskie realia historyczne i kulturalne. W Objaśnieniach do tekstu jest zawarta wzmianka o jednym z prototypów bohatera Mickiewicza. Jest to słynny Prus Herkus Monte (Mantas)
pochodzący z plemienia Natangów, przywódca w czasie wielkiego powstania
w latach 1260–1274. Jego los w wykładni Mickiewicza jest podobny do losu
Alfa: „Często się zdarzało, że Prusacy i Litwini, dziećmi porwani i wychowani
w Niemczech, powracali do ojczyzny i stawali najsroższymi Niemców nieprzyjaciółmi. Takim był pamiętny w dziejach Zakonu Prusak Herkus Monte
(Mickiewicz 1998, II, 142)”.
Najważniejszym symbolem pogańskich Prus jest Wajdelota, z jednej strony będący oznaczony lokalnością poprzez pewne znaki rozpoznawcze
(„Prussak czy Litwin, jak widać ze strojów” – Mickiewicz 1998, II, 97), z drugiej
– podniesiony do rangi uniwersalnej dzięki proroczej misji słowa poetyckiego.
Wajdelota w tym tekście jest przede wszystkim nosicielem pruskiej i litewskiej tradycji historyczno-kulturalnej. Znamienne, że słowo „Wajdelota” jest
stosowane przez Mickiewicza w wersji fonetycznie bliższej pruskiemu Waidelotte niż litewskiemu Vaidilos. Warto zwrócić uwagę na różnice definicyjne –
podczas gdy np. w słowniku rosyjskim Wajdelotę rozumie się jako „kapłana
i wróżbitę, stróża znicza” (Брокгауз, Эвфрон), w polskim podano dwa znaczenia: 1) „niższy kapłan u pogańskich Litwinów”; 2) „śpiewak, bard”, „opiewający czyny zmarłych” (Doroszewski, red., 1958–1969).
Topos granicy w lokalizacji i konkretyzacji geograficznej, historycznej, politycznej, cywilizacyjno-kulturowej oraz psychologicznej ma znaczenie istotne
dla tego dzieła, dotyczącego – jak mówi podtytuł – tragicznych dziejów Prus.
Już we wstępie mowa o naturalnej granicy wzdłuż rzeki Niemen, w czasach
archaicznych łączącej „bratnie dzierżawy” Litwy i Prus, i dopiero w dobie
późnego średniowiecza stającej się „progiem wieczności” (Mickiewicz 1998,
II, 72). Ale ten „próg wieczności” dochował się, jak wiemy, w zupełnie innym
politycznym układzie za czasów Mickiewicza. W taki nieco niezwykły sposób Mickiewicz stwarza historyczną „arkę przymierza”, jednocześnie rekon-
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struując „starożytne” czasy i interpretując czasy dzisiejsze, rzucając światło
na „młodsze lata”.
W odmienny sposób topos granicy jest zlokalizowany w Powieści Wajdeloty. Chodzi o p r z e k r a c z a l n ą granicę między Litwą i Prusami:
Potem w latach młodzieńczych częstośmy z portu Kłejpedy
W łódkę ze starcem siadali brzegi litewskie odwiedzić…
(Mickiewicz 1998, II, 106)

W tym kontekście trudno się oprzeć skojarzeniu z faktem wycieczki Mickiewicza do Połągi oraz z refleksjami badaczy o samej możliwości przekroczenia granicy, tym razem w przeciwną stronę – z Połągi do Kłajpedy. Owocem wyimaginowanego przekroczenia granicy przez Waltera-Alfa i jego
współpodróżnika jest zweryfikowany i zarazem sugestywny alegoryczny
krajobraz, kierujący refleksję odbiorcy i badacza tego tekstu w stronę historii
i historiozofii, przede wszystkim pytania o sens i „przyrodę” wojny:
(…) nowa żwiru nasuwa się hydra,
Białe płetwy roztacza, lądy żyjące podbija
I rozciąga dokoła dzikiej królestwo pustyni.
Synu, plony wiosenne żywo do grobu wtrącone,
To są ludy podbite, bracia to nasi Litwini;
Synu, piaski zza morza burzą pędzone – to Zakon!
(Mickiewicz 1998, II, 106)

Podsumowując, warto zwrócić uwagę na symboliczną klamrę wileńsko-kowieńskiego okresu życia i twórczości, prawie całkiem związanego z „domową rzeką” Mickiewicza, z Niemnem. Przypadkowo – czy zgodnie z prawami przyrody – zamknął Mickiewicz ten okres krótkotrwałą wycieczką na
„wybrzeże Połągi” i prawdopodobnie po raz pierwszy ujrzał Bałtyk, w którego „głębokościach ginie” Niemen, jak znacząco pisał w Konradzie Wallenrodzie. Tym razem droga Mickiewicza nie prowadzi poety dalej na Zachód,
lecz w kierunku przeciwnym, w stronę Rosji. Nie przekroczył Mickiewicz
tego „progu wieczności”, który znaczył tak wiele w jego świadomości histo-
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rycznej. Mimo to wzniesienie pomnika w rosyjskim Zielenogradzku jest wydarzeniem istotnym i związane z tym konteksty dziejowe stanowią doniosłą
lekcję o dawnych losach regionu.
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Leonid Malcew
THE PRUSSIAN MOTIF IN MICKIEWICZ’S LIFE AND WORKS
The article aims at presenting the Prussian motif in Mickiewicz’s life and works on the
basis of the poet’s biographies and letters. It refers to the poet’s possible excursion to
the Baltic coast in 1823 or 1824. Mickiewicz’s works are recalled here as an important
context: the poem Błogo temu, kto w twojej pamięci utonie, created most probably in
1824, and Konrad Wallenrod, which presents the historical, cultural and geographical
realities referring to the history of Prussia.
Keywords: Mickiewicz, Prussia, Cranz, Palanga, Konrad Wallenrod
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GATUNKOWY
I AKSJOLOGICZNO-PROFETYCZNY WYMIAR
PAMIĘTNIKA POLSKA I MOSKWA.
PAMIĘTNIK*** ZACZĘTY 186…
APOLLA KORZENIOWSKIEGO

P

amiętnik Polska i Moskwa… po raz pierwszy został wydrukowany
w periodyku „Ojczyzna” w 1864 roku, a niedawno w książkowej edycji
udostępniony czytelnikowi (Korzeniowski 2015, 319). Był pierwszą
częścią nieskończonego utworu, w którym w retrospektywie pokazano stosunki polsko-rosyjskie w ostatnim stuleciu (1772–1860). Mottem utworu
zostało „Życie dla prawdy”, co w istocie było hasłem przewodnim całego
życia pisarza. Bogaty materiał faktograficzny, wnikliwe obserwacje historyczne i niestandardowe wnioski uczyniły wspomnienia doniosłym wydarzeniem polskiego pamiętnikarstwa ostatniego okresu romantyzmu. Polska
i Moskwa. Pamiętnik*** zaczęty 186… napisany został w stylu publicystycznym z użyciem szerokiego spektrum odwołań historycznych i aluzji politycznych. Autor dobrze znał oficjalną rosyjską historię dzięki gruntownej
edukacji na Uniwersytecie Petersburskim, miał głęboką wiedzę z historii
polskiej, a także biegle posługiwał się językiem francuskim. Miało to wpływ
na w istocie uniwersalną, ale i dość krytyczną interpretację rozwoju europejskiego (Єршов 2007, 38–49; Buszczyński 1870, 36).
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Utwór otwiera opis Cytadeli Aleksandrowskiej w Warszawie, gdzie ulokowano aresztowanego Korzeniowskiego w nocy z 20 na 21 listopada 1861 roku. W niektórych fragmentach pamiętnika wyczuwa się aluzje do znanej
wówczas powieści Ostatni dzień skazańca na śmierć Victora Hugo, twórczością którego, jak wiadomo, zachwycał się Apollo Korzeniowski. Za główne
tematy wspomnień można uważać patriotyzm, przedłużenie tradycji polskiej
ideologii mesjanizmu, retrospektywną analizę stosunków polsko-rosyjskich,
często dramatycznych. Pojawia się także temat walki miłującej wolność
cywilizacji zachodniej, obrońcą której, zgodnie z myślą autora, miała być Polska,
z barbarzyństwem wschodnim, które ucieleśniała w wyobraźni artysty Moskwa. Zresztą wspomnienia Korzeniowskiego wielokrotnie pokrywają się ze
szkicem My i oni Józefa Ignacego Kraszewskiego, w którym wybitny Wołynianin również myśli o tragicznych, karkołomnych i losotwórczych „gorących” latach 60. XIX w.
Pamiętnikarz-Korzeniowski ukazuje się w tekście w różnych narratorskich
wcieleniach: od pilnego obserwatora-kronikarza z jednej strony, do głębokiego
analityka i politologa-globalisty z drugiej. Jego uwagi nie uszła żadna drobnostka ograniczonego świata więzienia. W istocie, pod względem gatunkowym pamiętniki Korzeniowskiego odwołują się do powieściowej modyfikacji
robinsonady z potężną filozoficzną treścią, gdzie autor ucieka się nawet do
profetycznych założeń. Opisuje odzież i uzbrojenie żołnierzy-ochroniarzy,
żandarmów kapitana Żuczkowskiego, apeluje do wiernych carskich satrapów,
wśród nich przede wszystkim kijowskiego generał-gubernatora D.G. Bibikowa,
generał-gubernatora kraju północno-zachodniego М.М. Murawjowa i ostatniego namiestnika Królestwa Polskiego F.F. Berga. Korzeniowski podejmuje
próbę imagologicznego opisu moskowitów, wśród których znajduje się na
przykład ten sam Polak Żuczkowski, który „przedstawia próbkę działania
ducha moskiewskiego na ludzką naturę. Jak zaś ten duch działa na naturę
poniżoną – na Moskali, postaramy się okazać. Pamiętniki te, sprawie polskiej
poświęcone, która niestety, przez ciemnotę i tyranię moskiewską od lat tylu
przedzierać się musi” (Korzeniowski 2015, 30).
Z punktu widzenia teorii literatury utwór Apollona Korzeniowskiego posiada dość mocno rozgałęziony system modyfikacji i asymilacji dziennikowych, tak charakterystycznych dla najlepszych przykładów podobnej twór-
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czości doby romantyzmu, trzeba jednak podkreślić, iż jednoznaczna ich
identyfikacja nie jest zadaniem łatwym, gdyż pamiętnik Polska i Moskwa… to nie tylko utwór niekonwencjonalny, ale i jednocześnie nietypowy na tle twórczości znanego już podówczas dramaturga. Analizując spuściznę literacką pisarza, trudno znaleźć analogiczne prototeksty, które
mogłyby poprzedzać czy też antycypować powstanie opisywanego pamiętnika. Z tego właśnie powodu tekst Korzeniowskiego można w pewnym sensie traktować i jako nieco „naiwny”, i jako „dojrzały”, jednocześnie jawi się on jako dzieło innowacyjne, politematyczne i wielowątkowe.
Stąd można sądzić, iż wyjątkowość Polski i Moskwy… polega na tym, że
choć autor zbudował rozgałęziony system paraleli intertekstualnych, to
jednak utwór ten nie posiada jednoznacznej dominanty genologicznej.
Dziennik Korzeniowskiego wyróżnia się pewnym zamysłem, gdyż wyraźnie widać w nim intencjonalne pragnienie zapisywania i interpretowania
doświadczeń uwięzionego i dobrze zorientowanego mędrca-wizjonera.
Utwór nosi wyraźne cechy traktatu filozoficznego, artykułu publicystycznego, kodeksu moralnego etc., i plasuje się gdzieś na pograniczu memuarystyki, publicystyki, politologii, filozofii, literatury pięknej i szeregu gatunków retorycznych, co naturalnie prowadzi do rozmywania tożsamości
gatunkowej tekstu i nadaje mu charakter syntetyczny. Z jednej strony taka
osobliwość gatunkowa ma swoje uzasadnienie w romantycznym sposobie
myślenia, z drugiej zaś widać przemożny wpływ pozytywizmu, co w połączeniu tworzy subiektywną narrację ciążącą ku obiektywizmowi. Można
odnieść wrażenie, że dokonywana przez autora próba ukrycia substancji
emocjonalno-psychologicznej jest związana z jego niemal sakralnym stosunkiem do sprawiedliwości i prawdy jako poetyckich i aksjologicznych
jednocześnie właściwości pamiętnika. Najważniejszą wartością tekstu jest
niewątpliwie usiłowanie obiektywnego przekazania faktów z jednoczesnym dążeniem do ich artystycznego i emocjonalnego ujęcia. W analizowanym dzienniku opowiadający sytuuje się w roli głównej: jest zarazem
naocznym świadkiem i obserwatorem, kronikarzem i widzem, jest także
prorokiem.
Na pamiętnik Korzeniowskiego składa się cały zbiór codziennych notatek,
które, rzecz jasna, uporządkowane są chronologicznie i które wyróżniają się
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tak charakterystycznymi dla gatunków osobistych lirycznymi dygresjami do
przeszłości i teraźniejszości. Można odnieść wrażenie, że notatki robiono na
gorąco od razu po zakończeniu danego wydarzenia – stąd właśnie wspomniana już emocjonalność i malowniczość. Widoczna jest tu także poetyka
czynności niedokończonej, którą można by porównać do muzycznego zjawiska „otwartej nuty”, pozostawiającej utwór jakby bez ciągu dalszego czy bez
logicznego finału. Jednocześnie taki sposób wykładu zmusza odbiorcę do
współuczestnictwa w tworzeniu i interpretacji wydarzenia, co z kolei prowadzi do rozwijania tegoż wydarzenia w perspektywie historycznej. Innymi
słowy, pamiętnik zmusza do porównywania swojego tekstu z czasem współczesnym odbiorcy. Myślę, że poniższy cytat z Korzeniowskiego może przywoływać liczne paralele i jest aktualny w dowolnym czasie historycznym: jeśli
„w stosunkach z Moskwą, kto choć na chwilę uwierzy jej carom, a choć przelotnie Moskali za ludzi zdolnych do wolności uważać będzie, musi być oszukanym – zatem zwyciężonym” (Korzeniowski 2015, 60) lub: „Pokój jest rzeczą
piękną, dobrą i prawdziwą, ale przypuścić doń Moskala, a wnet ją w szpetność,
w fałsz zamieni” (Korzeniowski 2015, 75). Jestem przekonany, że w Polsce
i Moskwie zarówno czytelnik z różnych historycznych okresów, włączając
w to także XXI wiek, znajdzie potwierdzenie profetycznego sposobu myślenia Apollona Korzeniowskiego.
Inną modyfikację gatunkową pamiętnika Korzeniowskiego można określić
jako podróż historyczną w czasie i przestrzeni: od Rurykowiczów do teraźniejszości autora. Znacząco się ona różni się od podróży poprzez ruiny Kraszewskiego (Радишевський 2012, 27–34), gdzie reinterpretacja wydarzeń przeszłości i ich skutków we współczesności była nie najlepszym kierunkiem refleksji
artystycznej. Każdą epokę Korzeniowski rozważał w kontekście postępu historii europejskiej, strategii królów, imperatorów (Napoleon ІІІ) i carów (Piotr І,
Aleksander І, Mikołaj І, Aleksander ІІ etc.), państw (Polski, Rosji, Turcji, Francji i innych), powstań (1825, 1830, 1863 roku oraz innych) i wojen (krymska
1853–1856), syberyjskiego zesłania i amnestii zesłańców w 1831 i 1848 roku.
Taka retrospektywa, po pierwsze, demonstruje w istocie szerokie horyzonty
autora, po drugie – spina świat, który go otaczał, w jeden współzależny system.
Można takie spojrzenie przyrównać do współczesnego nam myślenia globalnego. Wybitny Podolanin odczuł postęp cywilizacji już półtora stulecia temu.
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My – Polacy – pisał Korzeniowski – cierpieliśmy mordy, pożogi, rabunki, gwałty
i kaźnie od Moskali. Ginęliśmy od ich szabli, bagnetów, armat. Bezbronne piersi
nasze były celem dla ich karabinów. Znamy ich pałki, knuty, stryczki. Oswoiliśmy
się z lochami ich więzień, ze zgniłymi podziemiami ich Sybiru. Najstraszliwszą
hańbę, bo mundur ich, widzieliśmy na naszych człowieczych plecach. Nie bledliśmy, aniśmy drżeli przed ich plagami. Dziewięćdziesiąt lat ostatnich naszego istnienia daje świadectwo naszej odwagi obywatelskiej (Korzeniowski 2015, 31).

W paradygmacie aksjologicznym wpisanym w tekst pamiętnika Polska i Moskwa…, a dotyczącym stosunków polsko-moskiewskich, pojawia się jeszcze
jedna hipermetafora: „Hosudarstwo to maszyna” (Korzeniowski 2015, 46),
czyli produkt woli szatana. Żeby w pełni zrozumieć to stwierdzenie, należy
przypomnieć sobie, że maszyna w XIX stuleciu często wywoływała lęk i poczucie zagrożenia (przypomnijmy sobie wrażenie, jakie wywiera na nas Zacheuszek E.T.A. Hoffmanna: czy to człowiek, czy to maszyna?). Maszyna to
okropny Lewiatan, przeznaczeniem którego było zniszczenie wszystkiego, co
żyje i który był, według Korzeniowskiego, antytezą Boga. Według teorii pamiętnikarza, celem państwa moskiewskiego, którego mechanizm stworzył
już Piotr І, jest „druzgotać ludzkość we wszelkich jej objawach, we wszelkim
jej postępie, na wszystkich drogach przeznaczenia Bożego” (Korzeniowski
2015, 46), a samo to państwo jawi się jako miejsce, gdzie „strach przekształcił
się w podłość, w niewolnictwo, w zwierzęcość, kańczug – w knut” (Korzeniowski 2015, 47). Pamiętnikarz ukazał to wszystko w lapidarnym obrazie
duszy mizernej, który kilka razy interpretowano na stronach pamiętnika.
Szczególne zainteresowanie pamiętnikarz okazał przeglądowi stanu prasy
i dziennikarstwa, literatury i cenzury kraju, roli w tych działaniach Aleksandra ІІ, którego – zdaniem Korzeniowskiego – nazywano liberalnym. Z dzisiejszej perspektywy lektura ówczesnych wymogów cenzorskich dla Polski
kongresowej może być zajmująca – nie pozwalano używać słów takich jak:
Polska, ojczyzna, tyrania, swoboda, poświęcenie, ofiara. Zabraniano również
tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski niektórych artykułów bez uzgodnienia swoich zamiarów z komitetem cenzury. „Kongresówka, Litwa, Wołyń,
Podole, Ukraina ujrzały światłe oblicze cara, którego Europa »liberalnym«
przezwała. Przejazd był prędki i szybki, ale ślady trwałe zostawił – ślady
ciemnoty i fałszu” (Korzeniowski 2015, 80).
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Korzeniowski analizował ówczesną sytuację społeczno-polityczną i wyciągał z niej wnioski, część jego przemyśleń jest w pewnym sensie aktualna także i dzisiaj, stąd też mowa o profetyczności autora pamiętników. Zwracał też
uwagę na zjawiska, które mogły mieć dalekosiężne konsekwencje:
Rządowe moskiewskie pieniężne wpływy na dziennikarstwo europejskie działały.
Niektóre gazety niemieckie i nawet francuskie powtarzały za Moskwą, jak pacierz
za panią matką, o socjalnym ruchu na Rusi. Car chciał, aby zachodnie państwa nie
zbadały całej surowości ruchu i nie korzystały z niego. Udało się dyplomacji moskiewskiej (Korzeniowski 2015, 99).

W tych wspomnieniach dominuje patos, autor bywa też często tendencyjny i radykalny w poglądach. Polityk i obywatel Kоrzeniowski – bezkompromisowy, w swoich osądach często jednoznaczny, sięgający także po drastyczne opisy. Lecz wypowiedziane przez pisarza jeszcze w tamtych burzliwych
latach twierdzenia i tezy mogą być rozpatrywane jako profetyczne, pokrywają się bowiem w jakimś stopniu z naszą współczesnością: „Polska była z brzegu, co więcej stała między Hosudarstwem i Europą. Polska – rodzina, Polska
– naród, Polska – przeczenie Hosudarstwu. Dzieje wiekowe Polski wyjaśniły
jej powołanie: stać strażą i obroną Europie przeciw wszelkich zamiarów barbarzyństwa” (Korzeniowski 2015, 48). Przeznaczeniem Polski jest, według Korzeniowskiego, bycie wrogiem tego zła odwiecznego, które powstało w czasach
Piotra І, pod maską Moskwy, czyli bycie wrogiem carskiego „hosudarstwa”.
Nie można jednak nie wspomnieć, że dziennik Polska i Moskwa… to tekst
przynajmniej częściowo tendencyjny, a na pewno zaangażowany politycznie,
pisany w określonym obszarze kulturowo-historycznym, co także miało
wpływ na treść i styl utworu. Sam dziennik zbudowany jest zgodnie z logiką
utworu dramatycznego z fabułą ideologicznie-konfrontacyjną, kiedy wszystkie wydarzenia główne i peryferyjne są posłuszne jednej alfa-idei.
W połowie ХІХ wieku Kоrzeniowski, wychodząc spod wpływu romantyzmu,
zetknął się z realiami i wezwaniami nowego czasu – w którym zamiast „łagodnej” estetyki romantycznej przyszedł „pragmatyczny” pozytywizm i w którym pojawiła się potrzeba przemyślenia nowych myśli politycznych ujętych
w nowych formach refleksji intelektualnej, za pomocą nowego aparatu poję-
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ciowego, który był zdolny odzwierciedlić całokształt właściwości formalnych
i ideowych epoki. Tę zmianę Korzeniowski profetycznie odzwierciedlił w swojej komedii Dla miłego grosza, w której pokazał konflikt między patriarchalną
szlachtą prawobrzeżną a „nowymi” szlachcicami-fabrykantami. Autor słowami jednego z bohaterów sztuki – Szlachcica – osądzał deprawację, choroby, zgniliznę, przyniesione, jego zdaniem, przez fabryki i to, co się z nimi
wiązało. Jednakże pisarz znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, mianowicie
przeżywał konflikt między logiką pozytywizmu i empirią profetyzmu. Właśnie ten spór widoczny jest w jego dzienniku.
W odróżnieniu od „tradycyjnego” polskiego sensualno-mesjańskiego postrzegania polskości (sarmatyzmu), które zaczęło kształtować się jeszcze w epoce
baroku, Korzeniowski podejmuje się badania, któremu tylko według terminologii współczesnej można dać jakąś jednoznaczną definicję – było to z całą
pewnością badanie inter- a nawet polidyscyplinarne! Niewątpliwie tak
otwarte podejście mogło wykształcić się i wykształciło pod presją wydarzeń
lat: 1831, 1848 i 1861–1863, które Korzeniowski znał nie tylko z opowieści
uczestników, ale też z własnego doświadczenia (jako więźnia Wołogdy, Czernihowa czy Cytadeli Warszawskiej).
Polska, którą stopniowo przestawały wspierać kolejne rządy europejskie i która zaczynała chylić się pod wiatrem nowych zachodnich doktryn (widocznych
na kongresie wiedeńskim, podczas rozmów prowadzących do pokoju paryskiego itd.), potrzebowała jak najszybciej racjonalnej, wolnej od sentymentów
i artystycznych ozdobników analizy socjologiczno-historyczno-politycznej. Taka
analiza musiała w sobie łączyć gruntowne przemyślenie historii polsko-rosyjskiej
z namysłem nad przyczynami upadku Rzeczpospolitej w XVIII w., nad działaniami (i ich motywacjami) wielkich europejskich wodzów (m.in. Piotra І, Napoleona, Aleksandra І, Mikołaja І), a także nad przyczynami, przebiegiem i skutkami wojen i powstań; w analizie tej musiałaby się znaleźć też dogłębna interpretacja umów, traktatów pokojowych i innych aktów prawnych. Trudno znaleźć
odpowiednią formę dla tak szeroko zakrojonego „projektu badawczego”. Kоrzeniowski zamierzał zaproponować nowy rodzaj historii powszechnej – historię
peryferii europejskich jako nieodłącznej części Wielkiej Europy. Wyprzedzając
swój czas, pracował nad dziełem poświęconym historii Polski i jej mieszkańców
– narodu przygnębionego, skolonizowanego, zniewolonego.
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Właściwie ani styl, ani inne właściwości genologiczne dzieła Korzeniowskiego
nie były jego innowacją. Kultura europejska znała już podobną stylistykę i sposób analizy z innych tekstów, które wywarły ogromny wpływ na świadomość
europejską połowy XIX wieku. Były to m.in. Pamiętniki zza grobu François-René
de Chateaubrianda, który opisał i przeanalizował prawie cały obszar Europy
pierwszej połowy ХІХ wieku, także Wieczory petersburskie Josepha de Maistre,
niesamowite Listy z Rosji. Rosja w 1839 roku markiza Astolphe-Louis-Léonor de
Custine, w których autor zaprezentował gruntowną analizę tyranii mikołajowskiej. Nie można zapomnieć oczywiście o Piotrze Czaadajewie i jego Listach
filozoficznych wraz z zaprezentowaną tam tezą (notabene pokrywającą się z tym,
o czym pisał Korzeniowski) o „wyjątkowości” Rosji, która nie należała ani do
Wschodu, ani do Zachodu, nie miała tradycji ani jednego, ani drugiego kręgu
cywilizacyjnego, jakby stojąc poza czasem. Kolejnym istotnym utworem był
System polityki pozytywnej Augusta Comte’a, w którym autor opisywał system
prawa międzynarodowego i podstawy demokracji oraz zauważył ontologiczne
i epistemologiczne różnice między Zachodem a Wschodem. Polska i Moskwa…
Korzeniowskiego wpisywała się w zarysowany nurt, jednocześnie wyprzedzając
swój czas – w dziennikach można bowiem zauważyć pierwiastki antytotalitarne
i antyutopijne, rozwinięte dopiero w XX wieku przez Jewgienija Zamiatina, Aldousa Huxleya, George’a Orwella czy Raya Bradbury’ego.
Warto też wspomnieć o polskim wkładzie w ówczesną europejską myśl historiozoficzną, nie skupiając się wyłącznie na Korzeniowskim. Do najważniejszych polskich myślicieli tego czasu należałoby zaliczyć Аndrzeja Тоwiańskiego (i jego teorie dot. szczególnej misji dziejowej Polski czy rewolucji
chrześcijańskiej) i Adama Mickiewicza (Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego). Nie można zapomnieć w tym kontekście o gorących dyskusjach wokół Mieszanin obyczajowych przez Jarosza Bejłę Henryka Rzewuskiego, których częścią była m.in. polemika Gustawa Оlizara Pomieszanie Jarosza
Bejły objawione przez A. Filipowicza; dyskusje te przerodziły się w moralne i
literackie starcia, kłótnie „swoich” ze „swoimi”, podczas gdy na tej niezgodzie
korzystało moskiewskie jedynowładztwo.
W ówczesnej polskiej literaturze pięknej szczególną rolę pełniła powieść
poetycka Konrad Wallenrod Mickiewicza, która przez długie lata była nieodłącznym elementem rozmów dotyczących sposobów odzyskania wolności
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oraz zrodziła wielu zwolenników idei wallenrodyzmu. Gorącym zwolennikiem tej idei był swego czasu młody, radykalizujący się Kоrzeniowski, czego
ślady zresztą można znaleźć w jego twórczości. Na poczesne miejsce w dyskusjach o roli Polski i Polaków oraz o drogach walki o niepodległość zasługuje w moim mniemaniu Polska i Moskwa… Kоrzeniowskiego, gdyż jest to
utwór wyjątkowy, bezpośredni w wyrazie, być może nawet miejscami agresywny, wyraźnie wskazujący wroga. W omawianym dziele nie ma miejsce na
aluzje, parabole czy język ezopowy, zamiast tego czytelnik otrzymuje rzeczową i erudycyjną, choć niewolną od radykalizmu, analizę faktów i dokumentów.
Korzeniowskiego można uważać za twórcę polskiego pamiętnika politycznego,
charakteryzującego się m.in. tym, że obiektem artystycznej refleksji nie jest pojedyncza jednostka, ale cały kraj; ponadto tematyzowane są: odzyskanie niezależności i wolności politycznych czy walka z tyranią: „Pamiętniki te, sprawie
polskiej poświęcone, która niestety, przez ciemnotę i tyranię moskiewską od lat
tylu przedzierać się musi, starać się będą właśnie wykazać czym jest duch, obyczaj i życie moskiewskie” (Korzeniowski 2015, 30). Zresztą polityczne intencje
dramaturga są jasne – pisze swój dziennik, przebywając w więzieniu, wierząc, że
ma do wypełnienia misję przebudzenia rodaków, otworzenia i oczu i pokazania,
jak naprawdę wygląda „cywilizacja moskiewska” i co się za nią kryje:
Sam przedmiot pamiętników nastręczy mi tysiąc zdarzeń, których suche nawet
opowiadanie objaśni, usprawiedliwi, wytłumaczy i dowiedzie, iż plagą ludzkości
w dniach dzisiejszych jest Moskwa, że jej cywilizacja – to zawiść i przeczenie
postępu ludzkiego, że dlań nieraz już była groźną, a stać się może zagładą i zniszczeniem (Korzeniowski 2015, 30).
Ostatni to rozdział pamiętnika poświęcony rządom i bezrządom moskiewskim,
w którym widzimy Polskę cierpiącą w Hosudarstwie. Wracamy więc jeszcze do
caryzmu, raz jeszcze postawimy go w całkowitej jego ohydzie przed oczami czytelników. Niech ludzie ujrzą i zaznają całą okropność położenia Polski pośród
Moskwy, ludu wśród zwierząt, człowieczeństwa w oborze. Wtedy będą mogli
sprawiedliwie sądzić, jak ten lud polski mógł postępować i jak postępował, co
mógł uczynić, a co uczynił (Korzeniowski 2015, 74).

Jak wskazują powyższe cytaty, nadrzędnym celem tworzonego dziennika
miało być oddziaływanie polityczne (Korzeniowski spodziewał się, że jego
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tekst przyczyni się do usunięcia zaślepienia czytelników), w drugiej mierze
zaś racjonalna w mniemaniu autora diagnoza „władzy złodziejskiej”. W kwestii stylistyki tekstu cel także wydaje się jasny – dzieło to miało różnić się od
już znanych czytelnikowi czołowych gazet francuskich, które, jak i te liberalno-cesarskie, zachęcały do pisania felietonów politycznych: „Dzienniki europejskie przychodziły tylko na pół poczernione, gdy za czasów »mądrego«
(Mikołaja – R.R.) ktoś chciał posłać na wystawę paryską Nr Journal des Debats otrzymany w Hosudarstwie z rąk cenzury, w wąskiej wstążce zawierającej li tylko tytuł (sic)” (Korzeniowski 2015, 78–79).
Pierwszą część Polski i Moskwy… można nazwać teoretyczną, jest w niej
bowiem ukazane to, co dziś określilibyśmy mianem terminologii oraz aparatu badawczego. Autor używa w swoich rozważaniach „zwykłych” słów i pojęć
(jak np. „wojskowy”, „papier”, „państwo”, „skarbiec”), nadaje im jednak nowe
znaczenia, wyjaśniając od razu, co ma na myśli i wskazując na decydującą
rolę rosyjskiego kontekstu kulturowego. Jego neologizmy znaczeniowe i leksykalne, jak np. „sołdat”, „papier” czy „hosudarstwo” konotują wiele znaczeń,
stąd potrzeba definiowania tych słów:
p a p i e r (podkr. – R.R.) jest urzędowy akt moskiewski, drukowany lub pisany.
Znaczenie papieru moskiewskiego nie da się określić w kilku nawet obszernych
tomach, chociażby pisanych zatrutą żółcią i najstraszliwszej pogardy śliną. (…) To
wierutne kłamstwo papieru moskiewskiego w skutkach swoich miarą najohydniejszego upodlenia wymierzyć się nie da, bo ją przerasta, ale widoczne,
dotykalne jest w kościele, w rządzie, w szkole, w domu moskiewskim. Na nas
Polaków zaś takim przerażeniem ciśnie, iż odetchnąć pod nim niepodobna (Korzeniowski 2015, 31).
Używam wyrazu s o ł d a t (podkr. – R.R.) zamiast żołnierz. Pojęcie o żołnierzu
budzi w nas myśli o pewnej szlachetnej odwadze i o poświęcającym się męstwie.
Moskwa żołnierzy nie miała, nie ma i mieć nie może. Polska, w stanie kwitnącym i w męczeńskich walkach swoich miała i ma uzbrojonych obywateli (Korzeniowski 2015, 29).
Od kiedy to zbiegowisko cierpliwych szakali nazwało się h o s u d a r s t w e m
(podkr. – R.R.), nie śmiejąc nazwać się narodem i nauczyło się sztuki pisania,
nigdy w żadnym papierze, poczernionym ich pismem czy drukiem piękno, dobro
i prawda nie postały. Kłamstwo, ale kłamstwo wierutne i bezczelne stanowi, od
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pierwszej do ostatniej litery, treść ich aktów publicznych. Fałsz piętrzy się na fałszu, zaczynając od piśmiennych stosunków rodzinnych i uczuciowych, idzie przez
piśmiennictwo literackie i naukowe, przez prawo pisane, koronuje się w reskryptach, ukazach i manifestach carskich, i niweczy się w księgach duchownych
i kościelnych urzędowej religii (Korzeniowski 2015, 31).

Aksjologiczny wymiar dociekań Korzeniowskiego widoczny jest na kilku
płaszczyznach. Najważniejszą wartością dla autora pamiętnika jest prawdziwość własnego osądu wobec kłamstwa innych. Także w hierarchii estetycznej
pisarza prawdziwość staje się naczelnym konceptem organizacji tekstu. Według Korzeniowskiego jednym z zasadniczych problemów koegzystencji Polski i Moskwy jest powszechne zakłamanie, brak sumienia i wreszcie wszechogarniające zło, fałsz i przemoc, których dopuszcza się strona rosyjska.
Dominację prawdziwości nad innymi wartościami i wymiarami tekstu autor
deklaruje już na pierwszej stronie utworu:
Vitam impendere vero!1 Dobro zawsze na jednej drodze wielkiej pod światła słońcem, w jednym blasku nieśmiertelnych zasad rodziny i narodowości, z twarzą
odkrytą a noszącą obraz i podobieństwo Boże na sobie idzie. Zło coraz innymi
ścieżkami kroczy, zawsze pod rękę z cierniem, coraz nowe znaki nakłada, coraz
w odmienne postacie się przedzierzga, bo pierwszym jego krokiem musi być fałsz,
drugi krok stawi ono dobrze zakorzenione w pierwszym jest już gwałtem. Nie
byłoby Boga w Niebie, gdyby mogło krok trzeci i ostatni postawić – i stać się
zniszczeniem (Korzeniowski 2015, 45).

Tragizm spowiedzi Korzeniowskiego jest dodatkowo podkreślony przez
doświadczenie artystyczne dramaturga, autora popularnych komedii (m.in.
Komedii i Dla miłego grosza), bliskich miejscami comedii dell’arte, jednak
niewolnych od języka ezopowego, ukrytych znaczeń, poetyki maski. Dodatkowo, o czym sam wspomina w pamiętniku, pisarz sięgał po techniki wypracowane przez Dantego Alighieri w Boskiej komedii i Zygmunta Krasińskiego
w Nie-Boskiej komedii, mamy tu więc do czynienia z czymś, co umownie
chciałbym nazwać „zrywaniem masek”.
1

„Życie poświęcić dla prawdy” – przeł. R.R.
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Widząc maskę, należy uświadomić sobie wyraźnie, że maska nie widzi samej siebie, co więcej, nie może domyślić się ani tego, kim jest w rzeczywistości, ani tego, jaki obraz-maskę w sobie zawiera. Powinniśmy jednakże mieć
na uwadze, że „maska” zdaje sobie sprawę z tego, że nosi maskę, która pozwala jej odgrywać inną rolę niż w rzeczywistości. W tych okolicznościach
nie dziwi fakt, że posiadając maskę, można zręcznie kłamać, oszukiwać, obrażać
itp., czyli innymi słowy – umożliwia ona bycie hipokrytą i kłamcą, pozwala
na mówienie nieprawdy. W tym kontekście nie dziwi obywatelska postawa
Korzeniowskiego, który pisze:
Ludzkość musi iść ku olbrzymowi Zła, iść śmiało, zedrzeć mu maskę, zedrzeć
drugą, trzecią, każdą, którą będzie nakładać, aż ze zdarciem ostatniej ukaże się
nagie oblicze Zła – Poczwara! Milionową swą stopą ludzkość rozdeptać ją musi,
pod karą zagłady własnej. Metamorfoza Zła odbywała się, począwszy od postaci
wężowej kuszącej pierwszego człowieka, przechodziła przez fałszywe proroki,
przez bałwochwalstwa, przez dzikich hord najazdy, przez fanatyzm religijny, przez
oszustwo polityczne, przez kłamliwe pojęcie władzy rządzącej losem ziemskich
ludów, nareszcie zastrzeliła się i stanęła na drodze ludzkości z obliczem Moskwy.
Dalej Zło iść nie może w masce, to już ostatnia, za to urobiona z pozorów najświętszych rodzin i narodowości. Maska ta leży na obliczu Moskwy. Tę obecnie
tylko maskę zedrzeć jeszcze, a pozostanie – poczwara, którą w imię Boga i ludzkości pokonać potrzeba (Korzeniowski 2015, 46–47).

Niebezpodstawnie zatem zaproponowana przez pisarza wizja prawdy stoi
obok takich pojęć, jak sprawiedliwość, prawda, Bóg. Inaczej rzecz ujmując –
w imię Boże i człowiecze należy zedrzeć z Moskwy maskę zła, by w ten sposób odsłonić prawdę.
Analiza aksjologicznej natury prawdy dokonana przez Korzeniowskiego
zaskakuje. Ten pisarz, o ustalonej przecież postawie obywatelskiej i jasno
wyrażonych przekonaniach, stwierdza, że prawda jest kategorią płynną,
umotywowaną społecznie oraz że nie ma właściwości absolutnych, jest przy
tym dość często wybiórcza, a jej treść można zrozumieć dopiero w retrospektywie lub w dłuższej perspektywie czasowej. Inaczej rzecz ujmując, autor
wydaje się sugerować, że prawda leży gdzieś poza granicami przestrzeni tekstu konkretnego dziennika. Najważniejszą intencją autora dziennika, a jed-
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nocześnie dominantą estetyczną Polski i Moskwy…, było przedstawienie opisywanych wydarzeń z różnych stron i punktów widzenia, wielokrotna interpretacja, co zwiększa też zaufanie do treści utworu oraz do metody opisu i analizy. Jest to odzwierciedlenie nastawienia autora na odbiorcę współczesnego.
Uderza nie tylko erudycja autora, jego doskonała znajomość historii Polski,
Rosji i Europy, lecz także umiejętność przedstawienia faktu w taki sposób,
żeby zapadł w pamięć, „przykleił się” do obrazu, żeby zrywał maskę i obnażał
kłamliwą rzeczywistość. Obiektywne przedstawienie przez pisarza faktów nie
tyle dowodzi umiejętności opisu czy modelowania konkretnych wydarzeń
z przeszłości, co jest wyrazem przyjęcia odpowiedniej perspektywy, zorientowania na współczesność, bez zapominania o Bogu i ludzkości.
Talent profetyczny jest istotnym składnikiem warsztatu twórczego Korzeniowskiego. Umiejętny dobór tematów, słów i pojęć oraz konotowanych przez
nie obrazów świadczy – według wyobrażeń romantycznych – o przepaści dzielącej artystę-demiurga od odbiorcy jego słów. Prognozowanie tendencji czy wydarzeń jest integralną częścią poetyki twórczości publicystycznej czy zorientowanej
politycznie. Prognozy te mogą nabrać charakteru proroctwa, kształtować postawy ludzkie, także w sytuacjach ekstremalnych. Piękno i siła tego typu utworów
tkwi w przekonującym i obiektywnym syntetyzowaniu przeszłości (przypomnijmy chociażby Herberta Spencera i jego Statykę społeczną oraz pierwsze
tomy Programu filozofii syntetyczne) oraz prognozowaniu przyszłości, którego
celem jest zmniejszenie ryzyka i próba wyznaczenia drogi optymalnego postępu.
Duchowe przemiany ludzkości zawsze zaczynają się od wszczepienia do świadomości człowieka nowego sposobu pojmowania świata, nowej percepcji, od
wskazania innych perspektyw oraz innych reakcji na otaczający nas świat.
Profetyzm Kоrzeniowskiego, z punktu widzenia retrospektywy historycznej, pochodzi z przyrodniczej estetyki barokowej, z perspektywy moralnej –
z pełnego poświęcenia tyrteizmu oraz wiary w ojczyznę i jej szczęśliwy los,
z kulturalnej – z trwałych poglądów religijnych, podstawą których była głęboka wiara pojmowana jako jedyna siła zdolna pomóc w podołaniu wszystkim sporom i nieszczęściom. Badając profetyzm autora Polski i Moskwy…,
nie można pominąć dorobku filozoficznego Towiańskiego i jego implementacji w dzienniku Korzeniowskiego. To daje nam prawo stwierdzić, że profetyzm pisarza cechowała określona taksonomia aksjologiczna.

364

CZĘŚĆ II. LITERATURA

Najpierw Korzeniowski uzasadnia znaczenie swojego pamiętnika w przetwarzaniu transcendentalnych pojęć romantycznych jak „duch”, „obyczaj”,
„życie”, które, jego zdaniem, powinny stwarzać nowy, bardziej obiektywny
obraz Moskwy. Warto tutaj zaznaczyć, że pokazać „ducha”, „obyczaj” i „życie”
despotycznego sąsiada to zadanie dosyć kontrowersyjne dla estetyki pozytywizmu i naturalizmu, które powoli opanowywały świadomość ludzi połowy
ХІХ wieku. Godząc romantyczny sensualizm i pozytywistyczny racjonalizm,
autor próbował wypełnić je treścią „przedmiotową”, wyróżnił główne cechy
wschodniego sąsiada, wyodrębniając pojęcia takie jak mongolizm, barbarzyństwo, tyrania, które stanowią oś głównych segmentów caryzmu. Rola
Polaków, zdaniem Korzeniowskiego, polega na bitwie z szatanem w kreowanym przez niego świecie, przy jednoczesnym braku aprobaty dla jakiejkolwiek
formy despotyzmu: „Gdzie siły barbarzyństwa się gromadziły – tam i czujność Polski zwrócić się musiała” (Korzeniowski 2015, 87)2.
Pisarz stanął także przed problemem stworzenia przekonującego i oddziałującego na odbiorcę obrazu Moskwy, w którym byłyby zawarte wszystkie jej
cechy charakterystyczne. Taki obrazem miałoby być, według Kоrzeniowskiego, więzienie. Takie przedstawienie podlegało też licznym zabiegom artystycznym, m.in. hiperboli czy porównań, mającym na celu pogłębienie dramatyzmu opisu: „Moskwa cała jest tylko więzieniem” (Korzeniowski 2015,
31), „Oswoiliśmy się z lochami ich (Moskwy – R.R.) więzień, ze zgniłymi
podziemiami ich Sybiru…” (Korzeniowski 2015, 31). W pamiętniku obraz
Moskwy-więzienia jest nieustannie odnawiany i przetwarzany, warto np.
zwrócić uwagę na budzące grozę porównanie, będące jednocześnie profetycznym ostrzeżeniem o milionach przestępców, którzy mogą pojawić się
w Europie: „Tymczasem – przewidywał Kоrzeniowski – przypuszczalne rozwarcie więzień zbrodniarzy całego świata drobnostką jest w porównaniu ze
stojącą otworem Moskwą, zorganizowaną i gotową bluznąć na Europę swemi
milionowymi złoczyńcami” (Korzeniowski 2015, 33). Zamiarem wschodniego sąsiada jest, zdaniem pisarza, „zniszczyć wszystkie sukcesy ludzkości”
(Korzeniowski 2015, 33).
2

Na cechy rosyjskiego despotyzmu zwrócił uwagę Julian Maślanka w artykule Mickiewicz
i Karamzin (Maсланка 2013, 217–233).

ROSTYSLAV RADYSHEVSKYJ: GATUNKOWY…

365

Profetyzm Kоrzeniowskiego jest też związany z określoną wizją polskości, nadbudowaną na mocnym podłożu prometeizmu i tyrteizmu, wzbogaconym o konteksty związane z misją wyzwoleńczą Polaków i Rusinów
(Ukraińców) w Europie i dla Europy. Korzeniowski pisze: „Jedna tylko Polska niepodległa, da Europie pożądaną pewność pokoju. Niebezpieczeństwa
mogących wyniknąć z rozterek we wnętrzach Europy, podniesione li materialnym interesem, tymże interesem łacno do zgody zawsze przyjdą” (Korzeniowski 2015, 89). Prometeizm Korzeniowskiego wspiera się na mocnym fundamencie ofiarnej misji Polaków, która daje mu (i powinna dawać jego pobratymcom) siłę i pewność w drodze do zwycięstwa: „Z Boga
idące i nadludzkie poświęcenie się Polaków, aby było zrozumiane w politycznym europejskim świecie, musi opowiedzieć nie tylko czyn ostateczny,
ale i przygotowanie do niego” (Korzeniowski, 2015, 44). Przekaz wzmacnia
przeciwstawienie Polski Rosji czy Warszawy – Moskwie, to po polskiej
stronie znaleźć można zaangażowanie, poświęcenie i wiarę, zaś po rosyjskiej – kłamstwo, fatalizm i fanatyzm, nawet jeśli przybierają maskę religijności: „Horda modląca się, ale bez najprostszych pojęć prawdy, dobra i piękna, posiada w głowie dwoje oczu swej religii, zyzowatych i fałszywych –
oko fatalizmu, którym spogląda na człowieka, i oko fanatyzmu, którym
patrzy na Boga” (Korzeniowski 2015, 92). Podobnie przeciwstawia Korzeniowski antyczne wartości, będące podstawą kultury europejskiej (jak
dobro, piękno i prawda), wartościom mającym swoje korzenie w tyranii,
despotyzmie i kłamstwie:
Zdrowie, cnota, rodzina, narodowość – są pięknem, dobrem, prawdą – wolą Bożą
na ziemi. Choroba, zbrodnia, wszeteczne związki, hosudarstwo – są poczwarą,
niedolą, fałszem – buntem szatana przeciw Bogu w świecie stworzonym. Bóg
tchnął w ludzkość narodowości plenną zasadę. Szatan zbudował unicestwiające
Hosudarstwo (Korzeniowski 2015, 46–47).

Profetyczny wymiar dzieła Kоrzeniowskiego przejawia się także w wizjach
będących ostrzeżeniami. Przyszłość Polski, zdaniem autora, mogła być tragiczna, ponieważ naród świadomie „postanowił nie znosić więcej istnienia
w pohańbieniu niewoli”:
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Polska cała będzie jednym grobem, lud polski będzie jednym trupem. Dzieje
zapiszą śmierć Polski bez zmartwychpowstania, ale muszą dodać to, co jej nieśmiertelną cześć w pamięci ludów zapewni: wolała zginąć, niźli żyć jako człowiek,
jako naród, jako myśl Boża wcielona w tej plugawej hańbie, która panowaniem
moskiewskim się nazywa! (Korzeniowski 2015, 93).

Jednak nawet tragiczny los nie przekreśli duchowego i ideowego dorobku
narodu: „Wtedy zrozumieją i tę godność życia polskiego, która woli skon nad
hańbę zostawania w ręku barbarzyństwa” (Korzeniowski 2015, 75).
Jak widać, sposób obrazowania Korzeniowskiego mógł być zainspirowany
twórczością Mickiewicza, zwłaszcza tą skupioną na problematyce patriotyzmu i martyrologii. Echa myśli mickiewiczowskiej widać także w dokonanej
przez autora Polski i Moskwy… analizie wyników przygotowania powstania
„polskiej partii ruchu”, która chciała poderwać masy ludowe przeciw Hosudarstwu za pomocą zachodnich sojuszników, Anglii i Francji (dołączyły one
do Turcji w wojnie krymskiej w roku 1854). Zamiary Polaków, związane z wykorzystaniem powstania chłopskiego na Ukrainie do rozpoczęcia działań
partyzanckich, miały być uzgodnione z rządem francuskim. W tym celu z Ukrainy do księcia Adama Czartoryskiego i ministra spraw zagranicznych Francji
wysłano Ryszarda Bielickiego, który miał ich powiadomić o silnych nastrojach antyrosyjskich na Podolu, Wołyniu i Ukrainie. Bielecki miał również
złożyć oficjelom – atrakcyjną z punktu widzenia polskich patriotów – propozycję odnowienia państwa polskiego. Zwyciężona Rosja miała być pozbawiona wszystkich ziem zajętych po rozbiorach, a Polska niezależna, restaurowana dla Europy, mogłaby stać jak w dawnych czasach antemurale christianitatis.
Jednak w kwestii polskiej niepodległości nie wynegocjowano zgody, a sam
pomysł powstania został zawieszony. Zwolennicy powstania nie mogli zrozumieć, dlaczego sojusznicy nie skorzystali z tego, że imperium rosyjskie
było wciągnięte w działania wojenne na wschodzie, przecież po zatrzymaniu
agresji rosyjskiej Europa nareszcie mogła uzyskać oczekiwany pokój. Trzeba
zaznaczyć, iż „polska partia ruchu” wysuwała zarzuty wobec pewnej części
Polaków w Paryżu, która, ich zdaniem, starała się nie dopuścić do audiencji
Bielickiego u cesarza Napoleona III. Korzeniowski nie miał wątpliwości, że
kraje europejskie zaniechały rozwiązania kwestii polskiej – i była to dotkliwa
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porażka w wojnie politycznej z Moskwą (Zdrada 2008–2009, 70). Pisarz
podkreślał, że „sprawa Polski jako martwa, naród polski jako trup wyglądał
w myśli dyplomacji zachodniej” (Korzeniowski 2015, 93).
Dziś można jednoznacznie stwierdzić, że pamiętnik Korzeniowskiego Polska i Moskwa… jest nie tylko ważnym dokumentem swojej epoki, ale też
wciąż aktualnym memento. Poglądy i analizy pisarza były kontrowersyjne,
styl zaangażowany, daleki od tradycyjnego – być może dlatego tezy i postulaty zawarte w omawianym dziele wydawały się mu współczesnym nieprawdopodobne. Jednak jest to zwykły los licznych genialnych przepowiedni, które
przeważnie wychodzą poza granice życia jednego pokolenia.
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Rostyslav Radyshevskyj
THE GENETIC, AXIOLOGICAL AND PROPHETIC ASPECTS OF APOLLO KORZENIOWSKI’S
DIARY POLSKA I MOSKWA. PAMIĘTNIK*** ZACZĘTY 186…
The aim of the article is to analyse Apollo Korzeniowski’s diary Polska i Moskwa. The
most important aspects of the analysed work are its genetic modifications and axio-
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logical as well as prophetic dimensions. Korzeniowski’s diary reflects the political
tendencies of the epoch as well as Polish patriotic and messianistic traditions. The
analysed work seems to be a prophetic warning against the despotic Russian power.
Keywords: Moscow, Poland, diary, axiology, prophetism
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AZERBEJDŻAN W POLSKIEJ LITERATURZE
ROMANTYCZNEJ XIX WIEKU
(TADEUSZ ŁADA-ZABŁOCKI,
WŁADYSŁAW STRZELNICKI)

W

dziale rękopisów Biblioteki Ossolińskich we Wrocławiu znalazłam tekst, który został wyryty na płycie jednego z polskich grobów w górach Kaukazu: „O, góry, proszę, unieście mój jęk… / mój
głos do mojej ojczyzny”1 (Z Kaukazu kart 16). W słowach tego epitafium
wyczytać można podstawową problematykę, motywy przewodnie twórczości
polskich poetów „grupy kaukaskiej”: nostalgię, tęsknotę za odległą, ale zawsze
bliską sercu ojczyzną, zdziwienie i zachwyt nad pięknem niezwykłej przyrody
kraju, w który zostali rzuceni. Wśród poetów „grupy kaukaskiej” było bardzo
wielu anonimowych autorów. Z ich rękopisami można zapoznać się w Bibliotece Ossolińskich, jeden z nich nosi tytuł O Kaukazie (Z Kaukazu kart 16):
Napisałem ten wstęp i chcę opowiedzieć Wam (jej) o przedmiocie mojego opowiadania.
Moim bohaterem jest Polak, zebrane są w nim cechy całej polskiej młodzieży,
która została zesłana na Kaukaz.

1

Przekłady z języka rosyjskiego, jeśli nie zaznaczono inaczej – G.G.A. Przytoczone tłumaczenia są przekładami filologicznymi.
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„Polacy, którzy byli na Kaukazie,
Cierpieli całym sercem,
Będąc świadkami mordowania Azerbejdżan”.

Myślą przewodnią 16 wierszy, wśród których są m.in. Głosy wodzów Kaukazu, Na wygnaniu, Głos zza gór Kaukazu, Do mojej burki, jest tęsknota za
ojczyzną, za językiem ojczystym, za ukochaną Marią, niegasnąca potrzeba
walki o wolność kraju, gorące współczucie dla dramatycznej sytuacji Azerbejdżan, znoszących poniżenie i cierpienia zadawane przez carskich satrapów, także udręki zesłanych Polaków, walczących przeciwko nienawistnemu
despotyzmowi carskiemu pod hasłem „Za wolność naszą i waszą!”.
W wierszu Do mojej burki (Z Kaukazu kart 16) z miłością opisywany jest
jeden z charakterystycznych atrybutów ubrania „Kaukazczyka” – tytułowa
burka. Utwór został napisany przez anonimowego autora:
Jak u Kozaka.
U Tatara, Turka –
Burka moja taka
Moja czarna burka.

Autor z czułością ją opisuje, dziękuje za to, że chroni go przed wrogiem
czy zimnem (Z Kaukazu kart 16). W ostatnim wierszu cyklu pt. Głos zza gór
Kaukazu autor pisze o tym, że wraca do ojczyzny, i prosi Allacha, by chronił
go przed wszelkimi klęskami.
Zjednoczeni wspólnotą losów, bliskością poglądów estetycznych, poetyckim
credo – Tadeusz Łada-Zabłocki, Władysław Strzelnicki i inni autorzy, którzy
znaleźli się na Kaukazie na skutek represji w związku z powstaniem listopadowym, sprawą Konarskiego itd., utworzyli grupę polskich poetów. O tym,
że „kaukascy poeci zasłużyli nie tylko na odrodzenie z popiołów zapomnienia, ale i na szczytne miejsce” w historii polskiej literatury, pisał w 1939 roku
polski badacz Walerian Lachnitt (Lachnitt 1939). W 1968 roku w taki sam
sposób wypowiedział się Czesław Zgorzelski. W książce Wacława Kubackiego Malwy na Kaukazie (Kubacki 1969) mowa jest o tym, że nikt dotychczas
nie zajmował się systematyczną analizą twórczości poetów „grupy kauka-
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skiej”. Nie robi tego i autor podróżniczych esejów, napisanych żywym, pasjonującym językiem, przytaczając jedynie dane biograficzne i niektóre wiersze
„Kaukazczyków” – raczej jako poetycką ilustrację opisywanych przeżyć. Informacje o poetach z Kaukazu przedstawiano też w artykułach i publikacjach
polskich naukowców: Jana Reychmana (1963, 49–62), Marka Żywowa
(1957), Mieczysława Inglota (1979).
Chciałabym zaprezentować niektóre cechy twórczości dwóch polskich
poetów – Łady-Zabłockiego i Strzelnickiego. Tadeusz Łada-Zabłocki (1813–
1847) znalazł się wśród zesłanych na Kaukaz za udział w antymonarchistycznym ruchu. Po ukończeniu gimnazjum w Witebsku w 1831 roku dostał się na Wydział Historyczny Uniwersytetu Moskiewskiego, gdzie nawiązał kontakty z rewolucyjnie nastawionymi kołami młodzieży. Za przynależność do Towarzystwa Miłośników Literatury Ojczystej został w 1833 roku
aresztowany. To wydarzenie wywołało wielki rezonans w świecie studenckim; wspomina o tym Aleksander Hercen (nie wymieniając Łady-Zabłockiego z nazwiska) w utworze Rzeczy minione i rozmyślania (Hercen
1951). Po długim procesie sądowym Łada-Zabłocki został zesłany w 1837
roku na Kaukaz i tam wcielony do służby wojskowej w Korpusie Kaukaskim. Tak rozpoczął się ciężki, dziesięcioletni okres jego zesłania. Etapy
pobytu Łady-Zabłockiego na zsyłce można odtworzyć dzięki datom powstawania jego utworów. Pod koniec lat 30. przebywał w stanicy Bezopasnaja, Wniezapnaja, potem w Carskich Studniach‚ w Hazracie, w Dagestanie. W 1841 roku przybył do Kuby (miasta w obecnym Dagestanie), u podnóża góry Szachdagu‚ później do Derbentu i Szemachy. W Szemasze –
jednym z najstarszych miast Azerbejdżanu, Zabłocki zdobył „szemachińską
górę”; prawdopodobnie chodzi o położony na południe od Szemachy szczyt
Osman-dag (588 m n.p.m.), skąd roztacza się piękna panorama Szyrwanu.
W 1842 roku, obchodząc Kaukaz z południowo-wschodniej strony, zwiedził Tyflis, a potem dotarł przez Dzwaris Achmarti w Lars do Kazbeku.
Notatki polskiego poety niestety się nie zachowały. Tadeusz Łada-Zabłocki
był oczarowany górską przyrodą Kaukazu i podkreślał to w wielu swoich
wierszach. Poeta studiował narodowe języki kaukaskie, dużo pisał, a także
zbierał i tłumaczył azerbejdżańskie pieśni narodowe, nazywane w tamtych
czasach tatarskimi.

372

CZĘŚĆ II. LITERATURA

W 1845 roku Łada-Zabłocki zarządzał kopalniami solnymi w Kulpach,
u podnóża góry Ziyaret-dag (3000 m n.p.m.). Dwa lata później zmarł na
cholerę. W gazecie „Kaukaz” zamieszczono informację o następującej treści:
„Zmarł zarządca kopalni w Kulpach T.L. Zabłocki, wielce utalentowany poeta,
od okrutnej, panującej w tych dnia cholery” („Kaukaz” 1847). Jego poetycka
spuścizna została wydana przez Romana Podbereskiego w Petersburgu w 1845
roku, część utworów poety była publikowana jeszcze w okresie jego zesłania,
w różnych polskich wydawnictwach.
Na liście czytelników zbioru wierszy Łady-Zabłockiego, umieszczonej na
końcu tomu, było wielu rodaków poety – z Kowna, Białej Cerkwi, Humania
czy Kamieńca Podolskiego, ale też z Kaukazu – można tam natrafić na nazwiska jego gruzińskich i azerbejdżańskich przyjaciół, wśród których byli
książę Sułchan Baratow, książę Aleksander Bechtabekow, Kipiani – doradca
dworu Czawczawadze, Nina i Abbas Kuli-chan Bakiński, o którym napisano: „poeta i historyk perski znany na Wschodzie jako Kudsi” (Łada-Zabłocki 1845, 238).
Spuściznę poetycką Łady-Zabłockiego można podzielić na trzy etapy.
Nas interesuje ostatni okres jego twórczości, który obejmuje utwory napisane w Azerbejdżanie. Dzięki kserokopiom dwóch książek polskiego poety,
podarowanym mi przez Bibliotekę Narodową w Warszawie, dokonałam
pierwszej analizy wierszy, dążąc przede wszystkim do prześledzenia wpływu motywów azerbejdżańskich na twórczość Zabłockiego. Cykl, na który
składa się 40 wierszy, otwiera utwór poświęcony matce poety. Jednak głównym tematem utworu jest nostalgia za ojczyzną, której symbolem jest właśnie matka:
niedościgniona i niedostępna za tarczami gór, rozjaśnionymi różnokolorowymi
promieniami, za falami morskimi pełen życia świat, za nimi jest pamięć dobrych
lat, za nimi jest zorza mojego szczęścia. Tam posyłam łzy swoich wspomnień, tam,
mój Boże, dotychczas opłakuje mnie najpromienniejsza z matek. O matko moja,
otrzyj łzy, przezwyciężając wściekłe fale, przyjdę do ciebie wreszcie. Bóg jeszcze
strzeże cnoty‚ on zbierze zwały i przeszkody, i szybkie prądy rzek, i górskie szczyty.
O mamo, mamo! Świdruj wał i trzask huku, awanturnicze wichry przemknęły nad
moją głową; już zbielały skronie i w bitwach osłabła ręka. Ale jeszcze pali się
w oczach łza, jeszcze płonie w sercu ogień najczystszej wiary i miłości; za twoje
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szczęście, za los twój mogę jeszcze podnieść swój słaby głos (…). Kiedy na cudzej
ziemi, po surowych doświadczeniach życiowych, znajdziecie grób, gdzie jego
wzgardzone prochy nie będą głęboko skryte w podziemiu, wtedy pustynny wiatr
chłodny – O nie płacz mamo!…
I pamięć o nim zachowa świat
I cnota splecie mu koronę.

Wiersz został napisany w 1838 roku w Carskich Studniach (Царских
Колодцах). Dzięki uniwersalnej tematyce utwór jest zrozumiały i bliski każdemu człowiekowi, niezależnie od narodowości. Temat ojczyzny pojawia się
w zaskakujących obrazach, epitetach i metaforach tak w tym, jak i w innych
utworach poety, na przykład w wierszu Do brzozy w górach kaukaskich, napisanym 29 lipca 1839 roku w Kubie. Obraz brzozy, cudem trafiającej na cudzą
ziemię, można przyrównać do wizerunku samego poety, ale brzoza ta nie zna
zimnych północnych zim‚ ona poznała tylko czuły oddech wiosny, stoi więc
otulona winoroślą i nad głową poety „rozpuszcza sny i widzenia” (Łada-Zabłocki 1845, 139). W tym wierszu obok obrazu gór kaukaskich pojawia
się jeszcze jeden charakterystyczny element otaczającej poetę przyrody –
winorośl. Co chciał powiedzieć autor przez symboliczne połączenie brzozy
z winoroślą? Można się tylko domyślać, ale ten poetycki przekaz daje nam
wyobrażenie o obrazowości poezji Łady-Zabłockiego.
Talent poety przejawia się wyraźnie w napisanym 6 kwietnia 1841 roku
w Derbencie wierszu Duma nad brzegiem Morza Kaspijskiego. Utwór zawiera
urzekający, żywy, wiarygodny opis drogiego i bliskiego każdemu Azerbejdżaninowi Chazaru-Kaspija. Poeta wyraża swoje serdeczne, ciepłe uczucia do
brzegu, który go przygarnął i ogrzał, oraz do morza, które natchnęło go do
stworzenia tego subtelnego, pełnego psychologicznej głębi obrazu:
Jak ciepłe słońce! Jak niebo przejrzyste!
To niebo wschodu, to Azji słońce
Ciska wokoło promienie ogniste,
Na fale płynnym srebrem gorejące,
Co utrudzone po nocnym obiegu,
Drzemią spokojnie na piaszczystym brzegu.
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Czasem się ockną szmaragdowe tonie,
I całe morze, jak go zajrzysz okiem,
Błyśnie gwiazdami, pożarem zapłonie,
I zamigoce błyskawic potokiem.
To coś tęsknego do serca zagwarzy,
To znów zasypia i o niebie marzy.
Przed kilką laty, o Kaspijskie morze!
Gdy mię wiatr losu do twych brzegów przywiał,
Kipiały wichry na twoim przestworze;
Wtedym twą groźną potęgę podziwiał,
Drżącym ku tobie wyciągał ramiona
Chcąc cię jak brata przycisnąć do łona.
Bośmy tak byli podobni do siebie,
Obu nas jesień owiała tumanem;
Dla obu gwiazdy zagasły na niebie,
Dla obu burza grzmiała huraganem.
Dziś znów zakwitły naokoło stepy,
I blask promienny oblał niebios sklepy
(Łada-Zabłocki 1845, 143)

Wspaniały aromat kwiatów, szczebiot ptaków, barwna, lśniąca czarodziejka kolorów – nie mogą pocieszyć podmiotu wiersza, odciągnąć go od bolesnych myśli o ojczyźnie, „błądzi [on] cudzy wśród cudzych w tłumie”. Teraz
stoi jak „smutny pomnik” nad brzegiem Morza Kaspijskiego i prosi je o spełnienie swojego ostatniego życzenia:
Wkrótce, o morze! przed twymi oczyma
Duch się mój z kajdan cielesnych wydźwignie,
Krew się gorąca pod sercem zatrzyma,
I mózg płomienny pod czaszką ostygnie;
W ten czas to, w ten czas, ostatni raz, głucho
Uderz swym szumem konające ucho.
(Łada-Zabłocki 1845, 143)

8 kwietnia 1842 roku w Tyflisie Tadeusz Łada-Zabłocki napisał wiersz poświęcony przyjacielowi dzielącemu ten sam gorzki los zesłańca – Władysła-
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wowi Strzelnickiemu. Ta oda poety do poety, wyrażająca zachwyt nad talentem przyjaciela, to apel zawierający poetyckie credo Łady-Zabłockiego:
Ale owym bądź Pigmaljonem
Co, o rannym Greckich dziejów świcie,
Rozegrzawszy kochającem łonem
Martwy posąg, wlał weń duch i życie.
(Łada-Zabłocki 1845, 148)

2 marca 1841 roku Łada-Zabłocki napisał wiersz miłosny Do Nizzy (Łada-Zabłocki 1845, 151), w którym wysławia niepowtarzalne piękno azerbejdżańskiej dziewczyny, tak samo niezwykłej i czarującej jak przyroda Azerbejdżanu. Miejscowa natura zresztą była częstą bohaterką i zarazem przedmiotem tej twórczości, jej opisy – autentyczne i szczegółowe – pokazał poeta
w wierszu Widok Szyrwanu z Szemachyńskiej Góry:
Co za rozkosz ze szczytu Szemachyńskiej Góry
Spoglądać na bezbrzeżne równiny Szyrwanu!
Tu po wonnej powierzchni kwiatów oceanu,
Jak widmo nocnej trwogi toczy się cień bury,
Strząśniony z piersi wędrującej chmury
Co przepełniona gradem u stóp moich płynie,
I zagraża zniszczeniem spokojnej dolinie.
Tam w siniejącej oddali,
Jak wstęga bramująca krajobraz cudowny
Przetacza mętne nurty Kur gwałtowny,
I tysiącem promieni iskrzy się i pali.
Ówdzie pokrewne jemu rzeki i potoki,
Niby srebrnej osnowy pasma rozproszone,
Plączą się, rozbiegając w tą i ową stroną
Igrają po obszarze równiny szerokiej.
Gdzieindziej dymu białawego słupy,
Wzbijają się nad nędzne Tatarów chałupy,
Ocienione gajami morw, fig i migdałów…!
Ryżem, pszenicą szumią plenne niwy
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Przecięte mnóstwem kanałów,
I jakby lekkie kosmyki śniegu
Zapomniane od słońca w dolinie szczęśliwej,
Trzody owiec się bielą na potoków brzegu.
Pokłon ci, o kraino bezustannej wiosny!
Nad którą słońce z rozkoszą zatacza
Swój bieg radosny,
Przyjm od błędnego tułacza
Cichą łzę powitania…
(Łada-Zabłocki 1845, 171)

Wiersz powstał w Szemasze w 1839 roku, w czasie drugiego roku zesłania
Łady-Zabłockiego. W tym niedużym poetyckim utworze poeta wyraził bardzo
wiele – pisząc o bogactwie i urodzajności tej ziemi, oddał piękno kraju, dbając przy tym o każdy szczegół zachwycającego krajobrazu, i poprosił o przyjęcie biednego wygnańca.
Jeśli w pierwszych wierszach cyklu zawarty jest jedynie zachwyt nad Azerbejdżanem, to ostatnie utwory wyrażają miłość, przywiązanie i wdzięczność
dla kraju oraz ludzi, którzy ciepło przyjęli polskiego poetę – do tego stopnia,
że Łada-Zabłocki w wierszu Poranek w górach nazywa Azerbejdżan swoją
ojczyzną:
Jak tu chłodno, jak miło! o ziemio Kaukazu,
Ileż ty w sobie mieścisz tajemniczych cudów!
Jakże lubię te bryły omszonego głazu,
I dzikie męstwo twych ludów!
Jakże lubię twych dziewic, co ciche, namiętne,
Z niewinnością anioła, z ogniem odaliski,
Wędrowca rzuconego w te kraje ponętne,
Wabią w gorące uściski!
Jak lubię skały twoje obciążone śniegiem,
A u stóp twych kwitnące doliny i sady!
Jak lubię rzeki twoje i ponad ich brzegiem
Ścielące się winogrady.
Jam upodobał w tobie, nowa ma ojczyzno!
(Łada-Zabłocki 1845, 189–90)
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Te same uczucia znaleźć można również w wierszu W stepach kaukaskich.
Tu poeta mówi o korzeniach narodu zaludniającego Azerbejdżan, które sięgają aż do starożytności, wspomina też, że „dzień wiosenny wkrótce nastąpi
dla Kaukazu. I ludzie obudzą się z ciężkich snów” (Łada-Zabłocki 1845, 192).
Przyroda tej nowej ojczyzny była przedmiotem zachwytu poety wyrażonym
nie tylko w oryginalnych wierszach pomieszczonych w cyklu, ale stanowiła
ważny element tekstów tłumaczonych przez poetę – opisy natury np. we
fragmentach utworu Przylot anioła (Chór złych duchów, Sazandar, Góralce)
ze wspomnianego cyklu, ale również w przekładach, jak w Sprzeczce (z Al-Koranu, rozdział 2 pod tytułem Krowa):
Czyż pamiętacie o tem należycie,
Gdy wiódł król pewny z Abrahamem sprzeczkę,
Mój Bóg, rzekł prorok, daje śmierć i życie,
I w utrapieniach bezpieczną ucieczkę.
– I ja, zuchwały głupiec odrzekł dumnie,
Mogę śmierć roznieść, albo życie nadać.
I ja, jak Bóg twój, mądrze i rozumnie
Ogromem świata potrafiłbym władać.
– Lecz Bóg mój, z gniewem odparł starzec święty,
Codziennie słońce wytacza ze Wschodu,
Jeśliś mu równy, grzeszniku przeklęty!
Choć raz tę gwiazdę cofnij wstecz z zachodu.
I zamilkł wstydem płonący bluźnierca!…
Bóg nie oświeca pokalane serca
(Łada-Zabłocki 1845, 227)

Prorok Abraham wypowiada myśli samego poety o marności i głupocie
królów, carów i innych rządzących w ich dążeniu do władania światem i chęci przejęcia całkowitej kontroli nad ludźmi.
* * *

W ślad za wielkimi romantykami Władysław Strzelnicki pisze o wzniosłej
misji poezji, jej znaczącej roli w przekształceniu świata. Swoje miejsce określa
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skromnie, mimo że współcześni i najbliżsi przyjaciele, zwłaszcza Łada-Zabłocki‚
wysoko cenią jego poezję. Z humorem Strzelnicki opowiada o tym, że „bardzo rzadki [z niego] gość na Parnasie. Strasznie wspinać się na te szczyty,
ślady zamiotło, a droga śliska”. Jednak to nie humor, a nostalgia jest podstawowym motywem tej twórczości. Bardziej niż u kolegów z „grupy kaukaskiej”
widać u Strzelnickiego wpływ Azerbejdżanu, miejscowej przyrody i poezji.
Wiele wierszy Władysława Strzelnickiego powstało na podstawie azerbejdżańskich legend i baśni, to właśnie w nich osiąga on największy kunszt poetycki. Dominantą jego utworów lirycznych są: smutek, tęsknota i brak nadziei na powrót do ojczyzny, z której został wypędzony. Do tych wierszy
można zaliczyć cykl pisany w Azerbejdżanie w latach 1839–1842: Skowronek
(1839), Życzenia (1839), Piosnka (1839), Do Tadeusza Łady-Zabłockiego
(1840), Jeździec na Kaspijskiem wybrzeżu (1841), Duma (1841), Do… posyłając mu wiersze napisane w 1841 roku (1842) (Strzelnicki 1860, 25–43).
Warto zwrócić uwagę na wiersz adresowany do Łady-Zabłockiego:
Mój Tadeuszu! Donieś mi przecie
Co u was słychać na wielkim świecie,
Jak zdrowie służy, jak się powodzi?
Ile twa lutnia wydała tonów,
Ileś dla serca uzbierał plonów,
Myśl twa na jakiej żegluje łodzi?
Czy zarzuciwszy marności świata,
Jak górny orzeł błąka się w chmurze
I nad drzemiący Kazbek wylata?
Czy na ponętne Gruzyi róże,
Spada jak w maju poranna rosa?
Czyli jak tęcza, wieszczka pogody
Jasnym półkręgiem złoci niebiosa,
I tonie w falach rodzinnej wody?
Może lat starych przetrząsa dzieje,
Lub w rozumowań wikła się matni?
Wszystkie swej myśli opisz koleje,
Bo o nich milczy list twój ostatni.
O! tobie z górnych sfer ideału
Źródła pociechy płyną obﬁcie!
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Ledwie wieszczego chwili zapału,
Drżąca piosenka, tęsknoty dziecię,
Wydrze się z piersi twej poniewoli,
Wnet cię drużyna braci okoli,
By chwytać duszą ulotne tony,
Miłe, jak echa, z rodzinnej strony.
[..........................]
Zarzucił w puste, głuche odłogi,
Nie dał co kochać, ni o czem marzyć.
Nie niesie ulgi sercu-sierocie,
Echo współczucia, łezkę przyjaźni.
Tak polot uczuć, sen wyobraźni
W niepodzielonej ginie tęsknocie,
Tak ginie wszystko, o czém się śniło
Czem myśli żyły, czém serce biło!
(Strzelnicki 1860, 31)

Opowiadając o swoim życiu i losie, Strzelnicki w tym samym wierszu pisze:
Szczęśliwy rolnik, co mógł zasiewać
Własne swe ziarnka na własnej ziemi:
Szczęśliwy śpiewak, co mógł zaśpiewać
Swoim językiem między swojemi!
Mnie samotnemu, los zawsze srogi
I tej pociechy nie chciał nadarzyć.
(Strzelnicki 1860, 32)

Cykl azerbejdżańskich wierszy Strzelnickiego otwiera utwór Skowronek,
w którym autor kreśli obraz poety-zesłańca:
Już za późno, z siwej chmury
Potok błysków się rozlewał,
I skowronek ciemno-pióry
Rannej piosnki nie dośpiewał.
Wicher ujął go skrzydłami,
Na dalekie zniósł pustynie;
Pod cudzemi niebiosami,
Jakże smutno tam ptaszynie!
(Strzelnicki 1860, 25)
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Czym tłumaczyć nieustanną melancholijność wierszy Strzelnickiego? Przede wszystkim warunkami, w jakich przebywał poeta. Różniły się one od tych,
w jakich żył Łada-Zabłocki‚ otoczony twórczą aurą, życzliwością i przyjaźnią wpływowego Abbas Kuli-chana Bakichanowa (azerbejdżańskiego pisarza
i uczonego). Życie na obczyźnie łagodził mu także dobrobyt, Łada-Zabłocki
pracował bowiem jako zarządca w kopalniach solnych w Kulpach, co w jakiś
sposób sprzyjało tworzeniu radosnych wierszy z cyklu azerbejdżańskiego.
Strzelnicki zaś został rzucony w odludną, daleką część Azerbejdżanu, Karabach, gdzie pozbawiony był możliwości obcowania z ludźmi bliskimi mu duchem. Doświadczał niechęci ze strony Azerbejdżan, którzy kryli się przed Polakiem – wojskowym noszącym uniform żołnierza carskiej armii lub uciekali
z okrzykiem: „urus giałdi” („Rosjanin przyszedł”). Żałosne położenie człowieka pozbawionego akceptacji azerbejdżańskiego narodu, przed zesłaniem posiadacza niezliczonych bogactw, a tu żyjącego wprawdzie na łonie wspaniałej
dziewiczej przyrody, jednak w nędzy i ubóstwie duchowym, powodowało
ogromne przygnębienie poety. Opis Azerbejdżanu od Karabachu do Szyrwanu
Strzelnicki zawarł w Szkicach Kaukazu – obszernym, pisanym prozą utworze‚
będącym formą refleksji z podróży. Książka została wydana w Żytomierzu
w 1860 roku. W poetyckiej twórczości Strzelnickiego nie można nie zauważyć
wpływu Adama Mickiewicza, szczególnie wyraźnie widocznego w wierszu
Kaz-beg. Nie mówimy tu o naśladownictwie, jego nastrój i wydźwięk jest unikalny i oryginalny, ale ostatnie strofy zawierające filozoficzne przesłanie, zmuszają nas do przypomnienia sobie tercyn sonetu Mickiewicza Czatyrdah:
Nam czy słońce dopieka, czyli mgła ocienia,
Czy szarańcza plon zetnie, czy giaur pali domy =
Czatyrdahu, ty zawsze głuchy, nieruchomy,
Między światem i niebem jak
drogman stworzenia,
Podesławszy pod nogi ziemie, ludzi, gromy,
Słuchasz tylko, co mówi Bóg do przyrodzenia.
(Mickiewicz 1899, 179)

A oto fragment poematu Strzelnickiego Kaz-beg (Duma wieczorna):
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Milczał i milczał pierwszy syn potopu,
Smutno migocąc tłem ze sfer odbitym,
Snać się zapatrzył w dal sinego stropu,
Snać się zasłuchał z milczącym zachwytem
W muzykę światów…
A jam już nie pytał
Wielkiej przyrody o wielkie Jestestwo,
Jam w jej milczeniu odpowiedź przeczytał,
Straszną odpowiedź, straszną jak nicestwo!
(Strzelnicki 1860, 52–53)

Dzięki literackiej działalności Łady-Zabłockiego oraz innych poetów i pisarzy z „grupy kaukaskiej” w Polsce zrodziło się zainteresowanie Azerbejdżanem, jego literaturą i historią. Zainteresowanie to położyło fundament
pod późniejsze badania różnych aspektów kultury azerbejdżańskiej, sprzyjało powstaniu odrębnego kierunku w polskiej nauce – azerbejdżanoznawstwa.
Aktywna rola poety była związana z poglądami estetycznymi „grupy kaukaskiej”; z istniejących w romantyzmie wizerunków poety Łada-Zabłocki wybrał poetę-proroka, który widzi dalej niż zwykły śmiertelnik (widzi to, przed
czym człowiek pospolity stoi i ślepy, i głuchy), wezwany słowami: „śpiewaj,
wieszczu, dla chwały narodu”.
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SIENKIEWICZ.
NOWE INTERPRETACJE – STARE STEREOTYPY.
W STULECIE ŚMIERCI PISARZA1

T

wórczość i biografia Sienkiewicza, jak rzadko którego pisarza, podlega
niezwykłej presji stereotypów. Zwłaszcza tych, które jako konstrukty
zbiorowej świadomości narodowej „odznaczają się dużą trwałością i odpornością” (Berting, Villain-Gandossi 1995, 25) na wszelkie próby innowacyjne
i nowatorskie. Stąd pytanie o „nowe interpretacje” otwiera od razu szereg
ukształtowanych wcześniej i istniejących zarówno w literaturze o Sienkiewiczu,
jak i w wiedzy potocznej, znanych stereotypowych określeń, od „krzepienia
serc” poczynając, a na „hetmanacie dusz polskich” kończąc. „Nowe” oznaczałoby, w tym wypadku, programowy spór z utrwalonymi i schematycznymi
poglądami na twórczość autora Trylogii. Jednak sprowadzenie tych „nowych
interpretacji” do walki z stereotypami stanowiło by znaczne uproszczenie. Zadań, które odkrywają się przed badaczem, jest bowiem znacznie więcej.
W artykule – ze względu na olbrzymią literaturę przedmiotu – przywołane
zostaną tylko niektóre publikacje, moim zdaniem znaczące i przede wszystkim
książkowe. Wybór jest więc arbitralny. Dotyczy zasadniczo trzech książek,
które z różnych stron próbowały znaleźć nowoczesny klucz dla „odczytania”
1

Artykuł został wykonany i sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/06/A/HS2/00252.
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twórczości Sienkiewicza: Jolanty Sztachelskiej Czar i zaklęcie Sienkiewicza
(2003), Ryszarda Koziołka Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy (2009)
oraz Macieja Glogera Sienkiewicz nowoczesny (2010). W ich bliskim sąsiedztwie znajdą się pozycje takie jak: Ewy Kosowskiej Eurosarmata. O postawach
i wyborach Henryka Sienkiewicza (2013), Andrzeja Stoffa Zagłoba sum!
(2006), Krzysztofa Stępnika Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki
prasowej (2016) oraz inne poświęcone autorowi Trylogii rozprawy, a wśród
nich dwa tomy zbiorowe: Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a świadomość narodowa. Z kim i przeciw komu? (Axer, Bujnicki, red., 2007) i Czyja Afryka? Wokół „W pustyni i w puszczy” (Axer, Bujnicki, red., 2012). Wszystkie te prace
łączy polemiczny stosunek do uformowanych stereotypów oraz niechęć do
„instrumentalnego” traktowania dzieła i biografii pisarza. I dlatego nie
mieszczą się one w utrwalonym paradygmacie: „kultu” i „anatemy” (Falkowski 1959, 11–133).
Aby jednak wyraźniej przedstawić znaczenie tych prac, należy odpowiedzieć na pytanie, jaki współcześnie ma charakter stereotyp Sienkiewiczowski
oraz w jakich ogólnych ramach polemik o pisarza się mieści. Jego początków
można doszukiwać się w sporze, który wybuchł po ukazaniu się w połowie
lat 70. XIX wieku Szkiców węglem. Radykalizm noweli oraz jej wyrazisty naturalizm, nawet dla pozytywistycznego „Przeglądu Tygodniowego” (Echa
warszawskie 1877) był trudny do przyjęcia.
Może to jest głęboka ironia – pisał anonimowy recenzent – może to taka satyra,
której my zrozumieć nie możemy (…) czytając owe szkice smutno się robi, że
człowiek z takim talentem jak Litwos tak mało dba o prawdę w rysowaniu typów,
że zapomina o tym, iż w kraju, z którego wyszedł, są ludzie grzeszący może zbytkiem serca… i uczucia – ale bezwarunkowo serc zgniłych i dusz wystygłych nie
ma (Bujnicki 1968, 175).

Natomiast Szkiców bronił stanowczo Bolesław Prus, akcentujący ich
„prawdę życiową” (Bujnicki 1968, 184). Ze strony samego Sienkiewicza była
to niewątpliwa prowokacja, wymierzona przeciw „opinii publicznej”. Pisarz
zamierzał napisać szereg podobnych „pamfletowych” szkiców, ale do kontynuacji nie doszło. Pisał w liście do Edwarda Leo:
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Czy wiecie jakie mam zamiary? Oto napisać szereg szkiców bardzo śmiałych,
w których przedstawiony by był rozmaity patriotyzm naszego społeczeństwa (…)
Wy wiecie kochany Redaktorze, jaką obfitość wzorów mógłbym znaleźć w sferach, które znacie dobrze i z których podrwiwaliśmy nieraz (Sienkiewicz 2007,
468–469).

Spór o nowelę uformował dwubiegunową ocenę twórczości pisarza i spolaryzował stanowiska krytyków. Wytworzył opozycję „białej” i „czarnej” legendy autora Trylogii. Istotną rolę w umocnieniu pierwszej z nich odegrał
jubileusz Sienkiewicza w 1900 roku. Zygmunt Falkowski pisał o ogarniającym rzesze czytelników swoistym „apokryfie masowej hipnozy” (Falkowski
1959, 12). Apogeum apoteozy pisarza należy wówczas umieścić w Galicji i dlatego rolę „fundatora” kultu Sienkiewicza odegrał przede wszystkim nurt konserwatywny, którego głównym wyrazicielem stał się Stanisław Tarnowski.
Jego obszerna recenzja Ogniem i mieczem wyznaczyła zasadnicze ramy superlatywnym ocenom pisarza; dzieło uznał krytyk za „czyn” szczególnej wagi, którego efektem były „nie tylko ozdoba i chluba dla literatury (…) ale
kordiał zdrowia dla społeczeństwa” (Tarnowski 1977, 771). Interpretacja
Tarnowskiego ukształtowała trwały obraz Sienkiewicza jako pisarza „zachowawczego” i zwróconego do przeszłości. W rezultacie nie twórczość, lecz
nadpisana nad nią ocena stała się podstawą sporów i konfliktów. I tak, Aleksander Świętochowski reprezentujący opinię „młodych”, w gruncie rzeczy
przyjął płaszczyznę wyznaczoną przez krakowskiego profesora, pisząc w obszernym szkicu Henryk Sienkiewicz (Litwos), iż „ledwie obeschła farba drukarska, hr. Tarnowski uczcił Sienkiewicza osobnym odczytem, w którym
porównał go z Homerem, Dantem, Shakespearem, Mickiewiczem itd.” (Świętochowski 1973, 186). Na dobrą sprawę ten stan – ocena Sienkiewicza „w opakowaniu” konserwatywnym – trwa do dzisiaj. Tak interpretowali twórczość
pisarza Stanisław Brzozowski (Henryk Sienkiewicz i jego stanowisko w literaturze współczesnej, 1903 i rozdział we Współczesnej powieści polskiej, 1906)
oraz Wacław Nałkowski (Sienkiewicziana, 1903); podobnie pół wieku później
– Witold Gombrowicz (szkic Sienkiewicz w Dzienniku, 1957) i Czesław Miłosz (Sienkiewicz. Homer i Gnębon Puczymorda, 1967). W ich ujęciach konserwatyzm Sienkiewiczowski był składnikiem zdecydowanie obciążającym.
W niepamięć poszedł młodzieńczy, pozytywistyczny demokratyzm pisarza.
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Byłoby jednak poważnym uproszczeniem sprowadzanie sukcesu pisarskiego
Sienkiewicza do manipulacji jego krytyków-wielbicieli i krytyków-oskarżycieli.
Jak pisał Kazimierz Wyka w Sprawie Sienkiewicza, Trylogia była odpowiedzią
na „zamówienie społeczne”, na potrzebę wielkiego kompensacyjnego dzieła
w okresie popowstaniowego marazmu (Wyka 1946, 122–123). Szerokości
odbioru oraz funkcji dzieł Sienkiewicza w wykreowaniu polskiej tożsamości
w drugiej połowie XIX wieku i latach następnych nie sposób przecenić. Józef
Chałasiński w znanym szkicu o genealogii inteligencji polskiej, wskazując na
jej szlachecki rodowód, podkreślał zrazem (z niechęcią), iż to właśnie Sienkiewicz najlepiej wyraził ten aspekt jej pochodzenia (Chałasiński 1946, 65).
A więc stereotyp Sienkiewiczowski ma swoje mocne ideologiczne i zarazem społeczne korzenie. Ale również wiąże się z aspektem ściśle formalnym.
Łatwo przyswajalny artyzm utworów Sienkiewicza wspiera się na bardzo
silnych podstawach emocjonalnych, co niewątpliwie wpływało na powszechność odbioru dzieł pisarza. Nie wszystkich jednak. To zastanawiające jak
wiele jego utworów – nawet tych, które miały znaczne, także międzynarodowe, sukcesy – uległo zapomnieniu. Pamięć „lekturowa” obejmuje bowiem
zasadniczo Trylogię, Quo vadis, W pustyni i w puszczy, rzadziej Krzyżaków;
można do nich dodać jeszcze kilka omawianych w szkole noweli. Zresztą te
teksty, które są pamiętane, mają z reguły adaptacje filmowe (Forda, Hoffmana i Kawalerowicza) i telewizyjne oraz tym sposobem coraz częściej docierają
do współczesnego odbiorcy.
Wreszcie nie można zapomnieć o roli, jaką w ugruntowaniu stereotypu
odegrał sam Sienkiewicz. Badania ostatnich lat ukazały jego zapobiegliwość
o materialne podstawy sukcesu, a co za tym idzie – o obecność w różnych
popularyzujących jego twórczość przedsięwzięciach. I niezależnie od intencji
pisarza, niekoniecznie merkantylnych, bardziej ideowych, które wyposażały
jego wizerunek w cechy: wielkiego Polaka, „hetmana dusz polskich” czy
„wielkiego jałmużnika” (w czasie I wojny światowej), taki „Sienkiewicz” opanowywał wyobraźnię zbiorową Polaków, zwłaszcza w zwrotnych punktach
historii.
Bez względu na to, jakie ideologiczne czy polityczne zabarwienie miał ów
stereotyp, jego funkcję należy uznać za regresywną i fałszującą wizerunek
twórcy. Presja utrwalonych i bezdyskusyjnych ocen, wzmocnionych przez
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kanon szkolny i wytyczne programowe, ceremoniały kultowe w czasie okolicznościowych imprez, publicystyka rocznicowa itp., znajdująca równie stereotypowe zaprzeczenia, oddalają nas od Sienkiewicza interpretowanego sine
irae et studio. Tym wyraźniej rysują się one obecnie w stulecie śmierci pisarza
i „zadekretowanym” roku Sienkiewiczowskim. I tym większe staje się zapotrzebowanie na zobiektywizowany obraz twórczości pisarza.
Nie ulega wątpliwości, że również współczesne badania twórczości i biografii Sienkiewicza odbywają się pod silną presją tych mocno utrwalonych
stereotypów. Tym bardziej, że sami badacze nierzadko je współtworzyli czy
powtarzali. Dodajmy, że wielu z nich pozostawało pod „czarem” pisarstwa
Sienkiewicza, którym motywowało często swoje nim zainteresowanie. Na
tym tle dochodziło do sporów o pisarza, niekoniecznie merytorycznych, często silnie zabarwionych emocjami.
Nie oznacza to jednak, iż we współczesnej „sienkiewiczologii” dominuje
taki rodzaj podejścia do pisarza. Nowe odczytania jego biografii i twórczości,
wsparte nowoczesnymi metodologiami oraz pogłębionymi studiami materiałowymi, nie tylko poszerzają wiedzę o Sienkiewiczu, ale odkrywają coraz to
nowe aspekty jego pisarstwa. Możliwości szerszego niż dotąd oglądu dały
wielkie przedsięwzięcia: wznowienie poszerzonego o nowe materiały Kalendarza życia i twórczości (ostatnie poszerzone wydanie w 2012 roku), ukończenie wielotomowej edycji korespondencji pisarza (efekt niezwykłej pracy
Marii Bokszczanin) oraz wydanie bibliografii Sienkiewicza w serii „Nowego
Korbuta” (Świerczyńska, oprac., 2015). Tworzą one trwałe podstawy dalszych
rzetelnych badań i interpretacji. A te ostatnio rozwijają się pomyślnie. Ich
kierunek określa nowocześnie ujmowana biografistyka, pozbawiona ściśle
faktograficznych celów, a dająca podstawy interdyscyplinarnemu podejściu,
łączącemu ze sobą aspekty antropologiczne, psychospołeczne, narratologiczne. Tworzą one przesłanki nowego traktowania osobowości pisarza; osobowości wpisanej w dyskursy z tradycją i współczesnością. Sienkiewicz zostaje
wpisany w konteksty kulturowe, cywilizacyjne i antropologiczne. Nie wystarcza już kolejna egzegeza jego dzieł rozpatrywanych w izolacji. Dla podejmujacych ponownie trud interpretacyjny badaczy pisarz jawi się jako fascynująca
i niejednoznaczna osobowość twórcza, ukryta pod pozorami banalności i powierzchownosci fabuł. Za przenikliwą i trafną należy uznać konstatację Ryszar-
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da Koziołka: „W zmiennym rytmie rocznic, koniunktur, ekranizacji osuwa
się na dzieło lawa komentarzy, które zastygają szybko, czyniąc rozmiar dzieła
i osoby jeszcze bardziej monumentalnym, ale coraz bardziej ukrywając jego
dynamiczny i nieoczywisty kształt” (Koziołek 2009, 47).
Na przekór tej „monumentalizującej” tendencji ukształtowali swoje interpretacje wymienieni wcześniej badacze: Sztachelska, Koziołek i Gloger. Sienkiewicz w ich oświetleniu objawia się – na przekór niwelującym ujęciom –
jako pisarz wielostronny, niejednoznaczny, niemożliwy do potraktowania
według jednego szablonu (konserwatysta, pisarz katolicki, tradycjonalista,
przeciwnik pozytywizmu itp.). Jolanta Sztachelska, pisząc o ambiwalencjach
pisarza, wskazuje na „maski”, za którymi często się on ukrywał (Sztachelska
2003, 68–83), jeszcze dalej idzie Ryszard Koziołek wydobywając „rozchwianą
osobowość” noblisty (Koziołek 2009, 30); Maciej Gloger natomiast w strukturach Sienkiewiczowskiego konserwatyzmu dostrzega nie tradycjonalizm,
lecz nowoczesność (Gloger 2010, 16–18). Współczesna „opowieść” o Sienkiewiczu-twórcy wydobywa różne jego wcielenia i postawy: dekadentyzm,
pesymizm, sceptycyzm, postawę estetyzującą. Badacze za jeden z niezwykle
istotnych kluczy do twórczości pisarza uznają (dotąd raczej spychane na
margines) ironię i humor. Dzięki nim destrukcji ulega pozorna jednoznaczność światopoglądu i estetyki pisarza. Zwłaszcza ironia, w znacznym stopniu
dziedziczona po ulubionym poecie Sienkiewicza – Słowackim, okazuje się
bardzo istotna w wielu interpretacjach. Rezultatem takiego postępowania
badawczego staje się także „odkrywanie” dotąd słabiej analizowanych utworów: powieści współczesnych (a zwłaszcza Bez dogmatu), niektórych nowel,
publicystyki, wreszcie – z mocnym wyakcentowaniem – Listów z podróży do
Ameryki. Listom należy się bowiem szczególna uwaga z kilku co najmniej
powodów; od nich zaczyna się „wielka” twórczość Sienkiewicza, są one także
doskonałym wglądem w perypetie światopoglądowe pisarza, dla którego
fascynacja społeczeństwem amerykańskim stała się jednym z większych doświadczeń życiowych i wpływała na rożne składniki jego twórczości, także –
Trylogii. Przede wszystkim jednak amerykańskie doświadczenie ukształtowało
– jak to ukazała Jolanta Sztachelska – nowoczesną strukturę myślenia o teraźniejszości i przeszłości. Na tej też podstawie, określając istotne znaczenie
dzieł poświęconych Ameryce Alexisa de Tocgueville’a, Maciej Gloger przed-
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stawił formowanie się nowoczesnego konserwatyzmu Sienkiewicza, określającego trzy zasadnicze kwestie: narodowości, religii i cywilizacji. Wokół nich
koncentrują się także rozważania pozostałych badaczy. Jolanta Sztachelska za
szczególnie fascynującą uznaje obecność i sposób przedstawienia w dziełach
Sienkiewicza wyobrażeń i przekonań religijnych. Tej problematyce poświęciła końcowy szkic książki, Sienkiewicz – pogański i chrześcijański (Sztachelska
2003, 204–266), w którym, wbrew obiegowym sądom o katolicyzmie piszarza, pisze o dwuznaczności jego stosunku do spraw religii; swoisty agnostycyzm Sienkiewicza wyraża stała obecność napięcia wiary i niewiary. Podobnie o ambiwalencjach religijnych Sienkiewicza piszą obaj pozostali badacze.
Mimo pozornego „wyczerpania”, nadal kluczowe miejsce w badaniach
zajmuje Trylogia, ale na niej przede wszystkim dokonuje się wielu – i to zasadniczych – reinterpretacji. W brawurowej interpretacji sensualistycznych i „cielesnych” aspektów twórczości Sienkiewicza (a zwłaszcza jego powieści historycznych) Ryszard Koziołek – na przekór tradycyjnym ujęciom – twierdzi, iż
dla pisarza literatura była nie narzędziem ideologii, lecz „instrumentem woli
życia” (Koziołek 2009, 416). Pełna sprzeczności twórczość pisarza jest zarazem „cudem narracji”, pozwalającym czytelnikom rozpoznawanie języka
pisarza jako własnego. Nieprzypadkowo do rangi postaci najważniejszej urasta w Trylogii Zagłoba, któremu obszerną monografię poświecił Andrzej
Stoff, a Ryszard Koziołek odkrył w niej nieoczekiwane strony i znaczenia.
„Zagłoba – pisze badacz – daje Sienkiewiczowi możliwość żartu z historii,
czyli podważenia i zaprzeczenia – poprzez śmiech – wzniosłości i wyłączności tej historii, którą dysponuje narrator (…) (Koziołek 2009, 256–257). Zagłoba przy tym staje się ważnym pretekstem dla rozważań nad Sienkiewiczowskim ujęciem sarmatyzmu. Postać skupia w sobie cechy charakterystyczne dla sarmackiego baroku i w swoim powieściowym postępowaniu kieruje
się jego regułami. Współcześni badacze literatury XVII wieku w Sienkiewiczowskiej koncepcji dostrzegają niezwykłą nowoczesność w rozpoznaniu tej epoki. „Wizja literacka Sienkiewicza – pisze Alina Nowicka-Jeżowa – spotyka się
ze współczesnym opisem wzorca osobowego Sarmaty” (Nowicka 2007, 11).
Niedawno zainteresowanie wielu badaczy – nie tylko Sienkiewiczologów –
wzbudziła powieść dla młodzieży W pustyni i w puszczy interpretowana z wielu
stron i przy pomocy różnych metodologii, w tym postkolonializmu. Artykuły
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na temat powieści i jej tła znalazły się w wydanym niedawno tomie Czyja
Afryka? Wokół „W pustyni i w puszczy” (Axer, Bujnicki, red., 2012).
Wymienione Sienkiewiczowskie interpretacje mają charakter pogłębionych
studiów skupionych na istotnych – zdaniem badaczy – kwestiach kreujących
odmienną niż wcześniej strukturę osobowości pisarza, a zasadniczo jej wyraz
objawiający się w całej jego twórczości. Jednak na planie dalszym znalazły się
prace analityczne skupione na „warsztacie” pisarza. Ich apogeum było wcześniej.
Inspirowane rozprawami Kazimierza Wyki Sztuka pisarska Sienkiewicza (1968)
oraz Zygmunta Szweykowskiego „Trylogia” Sienkiewicza jako baśń na tle dziejowym (1946) oraz założeniami strukturalizmu, powstawały prace poświęcone
epopeiczności (Ludorowski 1970), Trylogii jako powieści przygody (Trzynadlowski 1968) poetyce noweli (m.in. tom zbiorowy poświęcony Latarnikowi –
Bujnicki, Bursztyńska, red., 1984), językowi i stylizacji (świetna praca Aleksandra Wilkonia o języku Ogniem i mieczem z 1976 roku), postaciom (wymieniony
szkic Kazimierza Wyki o „sztuce pisarskiej” Sienkiewicza) i szereg innych. Wraz
z upadkiem strukturalizmu ten kierunek badawczy został osłabiony, co nie
oznacza, że nie należy go w sposób nowoczesny kontynuować. Jest bowiem niezbędny dla pełnej refleksji nad pisarstwem autora Quo vadis.
Zasadniczym brakiem sienkiewiczologii jest brak krytycznego wydania
dzieł pisarza. Dotąd podstawowe 60-tomowe wydanie Juliana Krzyżanowskiego nie może już zadowalać. Nie tylko ze względu na pewną anachroniczność, ale i na braki, które zwłaszcza obecnie odsłaniają nowe odkrycia
i zgromadzona osobno korespondencja. To jedno z najpilniejszych zadań,
jakie stoją przed badaczami autora Trylogii.
Pozostaje jeszcze jeden ważny obszar badań nad Sienkiewiczem – recepcja.
Pojmowana szeroko, nie tylko jako prosta statystyka, ale różne formy odbioru:
od czytelnictwa w różnych społecznych stratyfikacjach, przez recepcję instytucjonalną (Sienkiewicz w szkole, w bibliotece, muzeum), do recepcji publicystycznej i adaptacyjnej w różnych dziedzinach kultury i sztuki. Tej problematyce został poświęcony projekt badawczy Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania2.
2

Więcej informacji o badaniach prowadzonych w ramach grantu można uzyskać na stronie internetowej: http://old.al.uw.edu.pl/pl-480 [dostęp: 1.03.2018] [przyp. red.].
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Zbiorowy wysiłek badawczy wykonawców tego grantu to nie tylko wypełnianie
„białych plam”, lecz także rozpoznanie głównego kierunku przemian w odbiorze Sienkiewicza. Już na podstawie przeprowadzonych ostatnio rozpoznań widać wyraźnie, jak recepcja przesuwa się z „czytania” na szereg innych
medialnych odbiorów: jest więc Sienkiewicz filmowy, teatralny, musicalowy,
Sienkiewicz w internecie, w grze komputerowej, wreszcie Sienkiewicz zapełniający naszą przedmiotową codzienność: w nazwach ulic, pomnikach, medalach, na znaczkach, w gastronomii – przykłady można mnożyć. Sienkiewicz
coraz mniej czytany wypełnia coraz pełniej nasz kulturowy „kosmos”.
Czy zatem Sienkiewicza „czytanego” można ocalić? Zdaje się, że wierzy w to
nadal wielu badaczy. Ale czy będzie to lektura „elitarna”, jak sądzi Jerzy Axer
(2007, 348–352)? Czy – roztopi się w tekstach fantasy i pastiszach autora
Trylogii? Na razie nie ma na to stanowczej odpowiedzi.
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Tadeusz Bujnicki
SIENKIEWICZ. NEW INTERPRETATIONS – OLD STEREOTYPES.
THE ONE HUNDREDTH ANNIVERSARY OF THE WRITER’S DEATH
Sienkiewicz is often regarded through ‘cult’ or ‘anathema’ stereotypes that lead to
creating contradictory images of the writer. However, the research has to be freed
from such traditional interpretations. ‘New reading’ must be based not only on a new
methodology, but also on a new approach: unequivocal ideological and aesthetic
concepts must be replaced with the complex and multidimensional image of Sienkiewicz’s works. The following issues must be taken into consideration: the identity
problem, the serious and ironic attitude, playing with the reader and regarding Sienkiewicz not only as an author of written works, but also an artist who inspires their
transformations into different types of art. Such approach should allow for new location of Sienkiewicz in Polish and international culture.
Keywords: Sienkiewicz, stereotype, modernity, apotheosis, irony
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W LABIRYNCIE FIZJONOMIKI.
NOWE ODCZYTANIA LITERATURY
NA PRZYKŁADZIE POWIEŚCI
ELIZY ORZESZKOWEJ

DLACZEGO WARTO BADAĆ LAVATERYZM
W LITERATURZE?

C

oraz częściej zagraniczne i polskie literaturoznawstwo śledzi związki
między dziewiętnastowieczną wiedzą o człowieku z dziedziny medycyny, psychologii, antropologii, biologii, nauk przyrodniczych a dziełami z literatury pięknej. W dzisiejszej refleksji humanistycznej szczególne
miejsce zajmuje ciało, cielesność lub też inaczej i szerzej nazwane kategorie
somatyki i korporalizmu. Moje zainteresowanie wzbudziły zagraniczne koncepcje fizjonomiczne, patognomiczne, frenologiczne oraz semiotyka afektów,
które zostały przedstawione w książce pt. Twarze – emocje – charaktery. Literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka (Skorupa 2013). Warto podążyć tym tropem, gdyż badania, zachęcające do nowych odczytywań utworów
prozatorskich, uświadamiają konieczność gruntownego przeanalizowania za
pomocą klucza fizjonomiczno-frenologicznego całej twórczości Elizy Orzeszkowej i ukazania jej jako mistrzyni fizjonomicznego portretowania.
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W opracowaniach historycznoliterackich pojawia się parę krążących opinii, które nieustannie powtarzane a niepoparte dodatkowymi badaniami,
przekształciły się w krzywdzące stereotypy. Do nich należą między innymi
sądy Marii Żmigrodzkiej, która w swojej monografii z lat 60. XX wieku, dotyczącej wczesnej twórczości Elizy Orzeszkowej, wyraziła przekonanie o zaledwie i n c y d e n t a l n y m sięganiu przez pisarkę po „obiegowe Lavaterowskie koncepcje fizjonomiczne, prowokujące do uznania deterministycznego
charakteru wrodzonych predyspozycji psychofizycznych” (Żmigrodzka 1965,
437–438). Teorię Lavatera nazwała uczona „pseudonaukową plotką wieku”,
dyskredytując ją tym samym jako niewartą głębszego namysłu literaturoznawczego, który mógłby być zaczynem do rzetelnego studiowania obecności
portretów fizjonomicznych u Orzeszkowej. Wspomniała o frenologii, nieco
obszerniej natomiast wypowiedziała się o fascynacji pisarki patognomiką,
kultywowaną przez osiemnastowiecznego filozofa i aforystę Georga Christopha Lichtenberga, który poprzez obserwację wyrazu twarzy, zapisującej
niczym matryca sumę przeżyć człowieka wpływających na ukształtowanie
fizjonomii, diagnozował jego charakter (Żmigrodzka 1965, 438).
Opinie zbyt pochopnie przekreślające znaczenie „lavateryzmu”, które niepoparte wnikliwymi studiami ukazującymi niewątpliwą fascynację Orzeszkowej
portretowaniem fizjonomiczno-patognomicznym, szczególnie we wczesnej
twórczości, wpłynęły na ugruntowanie nieprawdziwego, a na pewno niepełnego w moim przekonaniu, obrazu jej technik oraz ulubionych metod charakteryzacyjnych. Chętnie cytowana rozprawa cenionej badaczki, Marii Żmigrodzkiej, która zrezygnowała z podążania tropem fizjonomicznym, zaledwie o nim
wzmiankując, przyczyniła się do powielania przez współczesnych naukowców
podobnych sądów, oczekujących przez to na swoją weryfikację (Chomicz 2007,
15–16). Do dziś przytacza się stale ten sam wąski kanon rozpraw, w których na
nielicznych stronach odnaleźć można uwagi dotyczące fizjonomiki stosowanej
przez autorkę Nad Niemnem1. Moje zainteresowanie dawnymi traktatami fizjo-

1

Najczęściej wymienia się pozycje następujących autorów: Anny Martuszewskiej Pozycja
narratora w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej (Martuszewska 1970, 121–124);
Ewy Ihnatowicz Bohaterowie polskiej prozy współczesnej 1864–1914. Artyści i twórcy (Ihnatowicz 1999, 20–26). Do tych dwóch pozycji dorzucić można jeszcze często cytowane prace

396

CZĘŚĆ II. LITERATURA

nomicznymi, frenologicznymi, patognomiką Lichtenberga, które wykorzystywała beletrystyka, przeprowadzane studia nad twarzami literackimi, zdradzającymi emocje, namiętności a w tym i charakter; wreszcie śledzenie publikacji
na temat mimiki i komunikacji niewerbalnej zaowocowało głębokim przekonaniem o mistrzostwie Orzeszkowej w domenie stwarzania fizjonomicznych
kreacji (Skorupa 2013). Jest to obszar niemal zupełnie dziewiczy i porzucony
przez badaczy, jakkolwiek sporadycznie można natrafić na interesujące sugestie, które pokrywają się z moimi spostrzeżeniami. Do nich zaliczyć wypada
opinie Anny Martuszewskiej, która na marginesie uwag o metodach odsłaniania psychiki bohatera, w publikacji o poetyce powieści realistycznej zanotowała, że jedną z nich jest „prezentowanie zewnętrznego opisu postaci”,
przy czym nie chodzi tu już tylko o portret pojawiający się w początkowych partiach
utworów i służący ogólnej charakterystyce bohatera, ale o wszelkie odzwierciedlenia
stanu psychicznego przez posłużenie się opisem jego fizjonomii. Kariera fizjonomiki bowiem nie polegała tylko na tym, że pozwalała ona wnioskować na podstawie rysów twarzy o cechach osobowości, a nawet miejscu zajmowanym w społeczeństwie, lecz także na tym, że umożliwiała zastępowanie bezpośrednich przytoczeń myśli bohatera obserwacją gry jego mimiki (Martuszewska 1977, 144–145).

Jako przykład takiego postępowania narratorskiego podaje uczona fragment Nad Niemnem i dorzuca, że wskazane przez nią przytoczenie uznane za
dobrą ilustrację fizjonomicznego opisu stanów psychicznych, współcześnie
zaś zaklasyfikowane jako behawiorystyczne, oparte było na Comte’owskiej
koncepcji psychologii, która zalecała budowanie wiedzy o człowieku opartej
na obserwacji (Martuszewska 1977, 145).
Obok takich pokrzepiających sądów współbrzmiących z wynikami moich
studiów, trafiają się i takie, które z jednej strony nie odmawiają wprawdzie
Orzeszkowej znajomości „zasad rejestrowania oraz interpretowania określonych elementów portretu wizualnego” (Chomicz 2007, 16), z drugiej jednak
Józefa Bachórza, który pisał o fizjonomice w literaturze: Karta z dziejów zdrowego rozsądku,
czyli o fizjonomice w literaturze (Bachórz 1976, 85–105) i Poszukiwanie realizmu (Bachórz 1972,
152–161). Także cenne uwagi znajdują się na dwóch stronach w książce Anny Martuszewskiej
Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876–1895) (Martuszewska 1977, 144–145).
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przekonują o dystansie pisarki „wobec przesadnych roszczeń fizjonomiki”,
o czym – według przytaczanej wyżej Anny Chomicz – „mogą świadczyć również mistyfikacyjne i autokreacyjne działania bohaterów, wyraźnie zaprzeczające
Lavaterowskiemu założeniu, iż piękna powierzchowność jest odzwierciedleniem
szlachetności człowieka” (Chomicz 2007, 17). Ta ostatnia opinia stanowi zarazem drugą najczęściej popełnianą pomyłkę, która pojawia się w momentach
objaśniania poglądów Lavatera na piękno i brzydotę. Błędna interpretacja na tyle
już się utrwaliła w literaturze przedmiotu, że nikogo nie dziwi i nie wywołuje
kontrowersji, a na dodatek w dobrej wierze jest powtarzana przez kolejnych badaczy. Jej ponowna weryfikacja, mimo że już raz dokonana (Skorupa 2013), jest
niezwykle ważna dla badań nad twórczością Orzeszkowej, gdyż pisarka prawidłowo pojęła intencje pastora z Zurychu i istotę greckiego kalos kagathos.
Polska współczesna literatura przedmiotu, w przeciwieństwie do piśmiennictwa angielskojęzycznego, francuskiego oraz niemieckiego, które zajmuje się badaniem wpływu fizjonomiki na literaturę piękną, niemal nie istnieje. A przecież
odkrycie twórczości Elizy Orzeszkowej i nie tylko jej dorobku za pomocą klucza
fizjonomicznego i „emocyjnego” wzbogaci brakującą wiedzę na temat kunsztu
charakteryzowania bohaterów w drugiej połowie XIX wieku i pełniej ukaże
wpływ nauk przyrodniczych, biologicznych, psychologicznych, antropologicznych i innych na literaturę piękną. Otworzy także nowe pola badawcze w historii
literatury, gdyż wiele z utworów prozatorskich, szczególnie XIX wieku, można
analizować pod kątem opisywanych inspiracji. Odczytania takie staną się też
przydatne w rozwoju innych, pokrewnych kierunków w refleksji humanistycznej
(m.in. w badaniach nad postacią literacką, w antropologii, intertekstualności,
somatopoetyce). Dzięki temu polskie literaturoznawstwo wpisze się w europejski
i światowy nurt badań nad rolą fizjonomiki i ekspresyjności w literaturze. Oczywiście studia „portretowe” mogą dotyczyć, przynajmniej częściowo, twórczości
wielu prozaików i to nie tylko XIX wieku, gdyż analizowanie sposobów charakteryzacyjnych oraz roli emocji, metod opisywania somatycznych i fizjologicznych reakcji organizmu bohaterów, ich rumieńców, drżenia rąk, mowy ciała, jest
ważne dla każdego utworu literackiego bez względu na czas powstania.
Do przykładowej analizy wybrałam jedną z pierwszych powieści Orzeszkowej, Cnotliwych, ograniczając się jedynie do zasygnalizowania w niej obecności
„lavateryzmu”. To jedna z zupełnie dziś zapomnianych młodzieńczych próbek
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prozatorskich, która po raz pierwszy ukazała się w mechanicznie podzielonych
odcinkach w warszawskiej „Gazecie Polskiej” w roku 1871. Z zachowanej korespondencji Orzeszkowej z Józefem Sikorskim wynika, że pisarka obawiała się ze
względu na „skandaliczność” paru wykreowanych epizodów, iż powieść podzieli
los Pana Graby, zwłaszcza że treść zaczerpnęła z obserwowanej rzeczywistości.
Jednocześnie jednak była przekonana o osłabionym, w porównaniu z wcześniejszymi dziełami, tonie sentymentalno-dydaktycznym (Orzeszkowa 1954, 54–55,
list z 10 (22) sierpnia 1869). Autorka parę lat po drugiej edycji książkowej zaczęła traktować Cnotliwych jako dzieło słabe, co potwierdzili dwudziestowieczni
historycy literatury, uznając ten utwór za najmniej ciekawy i ambitny dla wczesnego okresu jej działalności twórczej (Żmigrodzka 1965, 376). Dla mnie jednak
pierwszorzędną rolę odgrywa tu fizjonomika, natomiast jakość artystyczna, jakkolwiek ważna, schodzi w analizach na plan dalszy. Utwory młodzieńcze, oceniane jako słabsze, zapewne intensywniej nasycone były portretami o nachyleniu
fizjonomicznym, patognomika służyła do odczytywania przeszłej i teraźniejszej
biografii bohatera, szczególnie czoło i oczy poddawane były wnikliwej obserwacji. W każdej z wczesnych powieści spotkać można rozbudowane konterfekty
fizjonomiczne, które w dojrzalszej twórczości istnieją wprawdzie nadal, ale przybierają formę bardziej zwięzłą, subtelną i zniuansowaną. Dlatego właśnie pierwsza faza pozytywizmu najlepiej nadaje się do badań obecności fizjonomiki i patognomiki w literaturze pięknej, tropienia śladów kontynuatorów Lavatera, Galla
i Campera, gdyż pełna jest portretów zachwycających swoją trafnością diagnostyczną, plastycznie opisujących bohaterów, których wygląd zewnętrzny modelowo wręcz przystaje do ich cech charakterologicznych.

EGZEMPLIFIKACJE LITERACKIE.
PORTRETY
FIZJONOMICZNO-PATOGNOMICZNE
Orzeszkowa, której ulubioną metodą portretową wspomagającą efekt perswazyjny było stosowanie kontrastu, szczególnie chętnie sięgała po opozycyjne porównania w Cnotliwych. Umiejętnie i świadomie wykorzystywany

EWA SKORUPA: W LABIRYNCIE FIZJONOMIKI…

399

„system” antynomiczności służył wyrazistemu zaakcentowaniu różnic charakterologicznych i został w powieści parokrotnie wyartykułowany expressis
verbis. Tu pełni nawet funkcję wzmagającą niesmak, wstręt, obrzydzenie,
szczególnie gdy przedmiotem zestawienia staje się, obok charakteru, wygląd
zewnętrzny: „Nic straszniejszego jak porównanie, nic bardziej mogącego
przerazić jak kontrast. Szatan jest dopiero szatanem, gdy obok anioła stanie”(Orzeszkowa 1951, 159) Bohaterowie występują zwykle parami, tworząc
grupy dysonansowe w znaczeniu przeciwstawności psychologicznej, niekiedy
duety te krzyżują się z sobą bądź nakładają na siebie, intensyfikując w ten
sposób kontrastowość portretowanych postaci. Najciekawszym zabiegiem
jest jednak obok operowania konfliktami charakterologicznymi odkrywanie
duetów, które harmonizują ze sobą, zachwycając swoim duchowym i fizycznym podobieństwem.
Powieść Cnotliwi, pobłażliwie oceniona przez współczesnych krytyków,
jest satyrą na małomiasteczkową mentalność, kpiną z fałszywej obyczajności
prowincjonalnych plotkarek, szyderstwem z kobiet, które kryjąc się za hasłami przyzwoitości, starannie maskują własne, naganne życie. Najważniejszymi portretami fizjonomicznymi zestawionymi kontrastowo ze sobą są
konterfekty trzech bohaterów: Anastazji i Augusta oraz Anastazji i Wandy,
które w takiej konfiguracji tworzą grupy dysonansowe, podczas gdy w zmienionej konstelacji: August i Wanda przekształcają się w krąg idyllicznej harmonii i przylegania.
Najbardziej rozbudowany jest wizerunek żony Augusta, Anastazji, której
trafna diagnoza charakterologiczna postawiona zaraz na początku powieści
jest w toku narracji fabularnej jedynie potwierdzana za pomocą świadomie
dobranych powtórzeń. Konterfekt rozpoczyna się od „Lavaterowskiego” opisu
architektury twarzy, który poprzez domysły snute na temat niegdyś zapewne
„pięknej” kobiety, przekształca się w spojrzenie patognomika kreślącego naturę bohaterki, ukształtowaną, rzecz jasna, przez minione przeżycia. Pierwsze
informacje skupiają się wokół twarzy: chudej, chorobliwie żółtej, o ostrych
rysach, wystających kościach policzkowych i wklęsłych, pozbawionych połysku oczach, której jedyną ozdobną są czarne brwi. Wnikliwsze studia naprowadzają obserwatora na ślad wcześniejszej urody kobiety, której oczy były
wielkie i czarne, usta małe, czoło natomiast wysokie. Już te inicjujące uwagi
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zaznajamiają odbiorcę z tajnikami wiedzy fizjonomicznej, jakkolwiek jeszcze
dość oczywistej, zatem wykorzystują powszechne obeznanie dziewiętnastowiecznej społeczności czytelniczej w traktatach i koncepcjach wyrokujących
o charakterze człowieka na podstawie jego wyglądu. Osoby niedostatecznie
obznajomione z poglądami szwajcarskiego teologa mogły sięgnąć po wczesne
powieści Orzeszkowej, która wtopiła w nie skrócony kurs fizjonomiki, patognomiki i frenologii z położeniem nacisku na teorie Lavatera i Lichtenberga.
Była to twarz chuda i żółta, o rysach śpiczastych, mocno wystających kościach
policzkowych, o oczach wklęsłych i bez połysku, patrzących spod brwi czarnych
i energicznie zarysowanych. Nad pomarszczonym czołem gładko zaczesane pasma czarnych włosów wydobywały się spod białego czepka (…); wąskie i blade
usta zwarte były z wyrazem cierpienia i jakby ciągłego, głucho wrzącego gniewu.
(…) Było w kobiecie tej coś niewymownie a podwójnie – bo fizycznie i moralnie
cierpiącego. (…) Choroby długie, snadź bolesne, a różne, tak pomarszczyły, zmięły i zżółciły rysy twarzy, że trudno było wyczytać z niej wiek kobiety; nie musiała
być jednak stara, bo włosy miała jeszcze zupełnie czarne. (…) Przypatrzywszy się
jej bliżej, można też było poznać, że była ona niegdyś piękną. Wzrost musiała
mieć wysoki, oczy wielkie i czarne, usta małe, czoło wyniosłe. Teraz ledwie widzialne ślady te dawnej piękności migotały niekiedy przed okiem patrzącego
spoza bolesnej zasłony, jaką na nie rzuciły nie tyle lata, ile choroby i burze wewnętrzne (Orzeszkowa 1951, 11–12).

Konterfekt ten uzupełnia narrator relacją na temat garderoby bohaterki
oraz urządzenia jej salonu. Wszystkie detale tak zostają dobrane, by harmonizowały z portretem fizjonomicznym i stwarzały klimat odpowiedni do
nastroju przedstawianej postaci. Otoczenie zatem było, tak jak i Anastazja,
nacechowane smutkiem, surowością, melancholią: sprzęty, gdzieniegdzie
pokryte kurzem, stały sztywne, pokój o oknach szczelnie zamkniętych pozbawiono jakiejkolwiek dekoracji, nawet ogień na kominku płonął blado: „Krzesła
pod ścianami stały martwo, ociągnięte białym płótnem niby w śmiertelne
ubrane koszule. Pomimo majowej pogody okna szczelnie zamknięte i zaklejone
były, a w pokoju powietrze, nie odświeżone ożywczym prądem, tchnęło stęchlizną i kurzem” (Orzeszkowa 1951, 12). Jest to portret o tyle kłopotliwy i trudny
do wywołania jednoznacznie negatywnej opinii u odbiorcy, że charakteryzowana fizjonomicznie bohaterka jest sparaliżowana i przykuta do wózka inwa-
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lidzkiego, gdyż pewnej zimowej nocy, „porwana dzikim uniesieniem zazdrości” o męża, wybiegła z mieszkania na wpół naga i zachorowała. Strój kobiety
idealnie współgrający ze stylem urządzonego salonu, uzupełniał jej wizerunek o parę szczegółów, które powtarzane w różnych dopełniających się wariantach przywoływały twarz żółtą i pomarszczoną, szyję identycznego wyglądu, małe zaciśnięte usta oraz białe ręce o chudych i długich palcach. Zachowanie bohaterki potwierdzało jej odstręczającą fizyczność, tłumaczyło
zamiłowanie do surowej garderoby i wyjaśniało żałobnie „nastrojony” dom.
Przytoczony poniżej opis jest przykładem analizy patognomicznej, która za
pomocą śladów przeżyć odciśniętych na twarzy człowieka, odgadywała jego
charakter, uzupełniając w ten sposób werdykty fizjonomiczne. „Ostry wyraz
zapadłych oczu”, „surowe i szydercze zagięcie ust” to właśnie „sygnatury”
patognomiczne, które zdradzając minione doświadczenia Anastazji, interpretują jej aktualny stan psychiczny:
W ostrym wyrazie zapadłych oczu, a surowym i nieco szyderczym zagięciu ust
bladych, w niecierpliwym ruchu palców chudych, machinalnie szarpiących
szorstką materią sukni, znać było gwałtowny bunt w chorym ciele chorego ducha;
znać było, że wszelka słodycz uciekła z serca tej nieszczęśliwej kobiety, wygnana
żalem za młodością, pięknością i zdrowiem. Potem i sam żal ten przepalił się w zbolałej piersi na gorycz pełną żółci i niechęci, na ciągłe głuche i niepohamowane rozdrażnienie (Orzeszkowa 1951, 12).

Historia życia starszej o lat dziesięć od swojego męża Augusta, Anastazji,
była historią szaleńczej namiętności, dziejami uwodzenia, wabienia, zalotności, przebiegłości, miłosnego pożądania. Natura bohaterki, ognista i gwałtowna, na skutek choroby wyostrzyła się jeszcze bardziej, pogłębiając jej nadpobudliwość i brak opanowania. Reakcje emocjonalne ograniczone zostały
do okazywania gniewu, goryczy i agresji. Zestawiony z jej portretem wizerunek fizjonomiczny Augusta był o wiele bardziej oszczędny, niemniej wystarczający, by ukazać postać szlachetną, dobrą, o artystycznej wrażliwości i wysokiej inteligencji: „gęste, ciemne włosy mnóstwem pierścieni otaczały
kształtne czoło, ciemne wielkie oczy ciskały iskry spod długich rzęsów.
Wzrost miał średni, cerę gorącej, śniadej bladości, profil twarzy o regularnych greckich zarysach” (Orzeszkowa 1951, 14–15). W fizjonomice kształt-
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ność i regularność rysów świadczyły o szlachetności człowieka, natomiast
nawiązanie do greckich rysów miało pokazać piękno plastyczne Augusta.
Oczy ciemne według Lavatera wskazywały na energię, natomiast ich wielkość
sugerowała siłę (współcześnie twierdzi się, że osoby o dużych oczach wykazują najwyższą aktywność umysłową – Story 1998, 92). Również ciemne włosy chętniej pastor z Zurychu przypisywał mocnym mężczyznom, sądząc, że
jasne owłosienie cechuje miękkość charakterystyczną dla kobiet. Zatem już
ten zwięzły portret, uzupełniony ważnymi informacjami o „głębokim i łagodnym” wzroku bohatera, głosie, w którym obok „męskiej stanowczości” była
dobroć, pięknym czole, tak ważnym w diagnostyce fizjonomicznej, pokazywał postać wzbudzającą od pierwszego momentu sympatię. Kontrastowanie
Augusta i Anastazji nie odbywało się jedynie na płaszczyźnie portretów
fizjonomicznych, ale w każdym momencie ich wspólnej przestrzeni i psychologicznych reakcji. Rozdźwięk widoczny był szczególnie w opisach „fonicznego” zachowania bohaterów w czasie ich domowego obcowania, kiedy
głos kobiety brzmiał cierpko, szyderczo, strasznie i „przerywany od wewnętrznych jęków” „objawiał najwyższe wzburzenie”, natomiast głos mężczyzny był spokojny i w nim „obok męskiej stanowczości była wielka dobroć”. Podobnie rzecz wyglądała z mową oczu, ust, rąk, czoła, czyli komunikacją niewerbalną, która zdradzała prawdziwe uczucia. Większą litość
wzbudzał zawsze August, który z dzielnością i zrozumieniem znosił histeryczne ataki żony. Parokrotnie dysharmonia ich charakterów i wyglądu
fizycznego była jaskrawo eksponowana, jak na przykład w następującym
fragmencie: „wpatrzyła się w piękną twarz męża z wyrazem namiętnej, niepohamowanej miłości, która straszny stanowiła kontrast z jej pomarszczoną, zestarzałą twarzą i niedołężną wyschłą postacią” (Orzeszkowa 1951,
19). Poza skomponowanymi portretami fizjonomicznymi, które zapewne
nie miały dla czytelników balzakowskiego powabu, polegającego na wyjaśnianiu każdego detalu powierzchowności bohatera, dużą rolę – szczególnie
w przypadku nieszczęśliwego małżeństwa – odgrywa patognomika oraz
mowa ciała. Anastazja (jej sygnaturą był kolor żółty) dręczyła Augusta scenami zazdrości, w których ważny był narratorski mechanizm powtarzania,
a nawet identycznego powielania gestów, opisu barwy głosu, brzmienia
śmiechu, grymasów ust. Wszystkie akcje gestyczne, które wykonywała,
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ograniczały się głównie do palców mnących nerwowo suknię, szarpiących
ją, drżących, drgających, targających taśmy czepka.
Ostatnią bohaterką wpisaną w tę wcześniej wymienioną triadę jest Wanda,
której obecność zostaje zaanonsowana w powieści po raz pierwszy przez
muzykę fortepianową dobiegającą zza otwartego okna do uszu Augusta. Kobieta jest najpierw odczuwana zmysłem słuchu, który podpowiada płeć artysty (łagodne falowanie tonów i miękkość uderzenia), by następnie wprawić
przypadkowego odbiorcę w niezwykły nastrój. Dopiero po zakończeniu koncertu do głosu dochodzi zmysł wzroku, który pozwala w wychylającej się na
ulicę postaci dostrzec młodą osobę, jej śnieżną pierś, „przedziwnie utoczone
ramiona” oraz gęste, płowe loki. Dopiero po kilku sekwencjach bohaterka
otrzymuje portret, z którego wprawdzie wprawny fizjonomista mógł wiele
wyczytać, gdyż zawierał informacje o wielkich przymkniętych i szafirowych
oczach, białym, gładkim czole, zamyślonych ustach, łabędziowych ruchach,
stroju równie idealnym, co jego właścicielka, zatem zapowiadał osobę szlachetną, dobrą, marzycielską (świadczyły o tym choćby przymknięte oczy),
jednak intencją narratora było najwyraźniej utrzymanie owego konterfektu
w konwencji muzycznego zamyślenia. Wizerunek ten współgrał bowiem z wykonaną przez artystkę sonatą Beethovena, przedstawiał kogoś idealnego, nieziemskiego, niewinnego, łagodnego, przypominającego „średniowieczne dziewice”, osobę, która miała uosabiać świat czystego ducha i usprawiedliwiać
rodzącą się wzajemną miłość Augusta i Wandy.
Już ta krótka analiza wybranych postaci literackich pokazuje fizjonomiczne sposoby charakteryzacyjne, po które z upodobaniem sięgała Orzeszkowa.
Zapowiadanie natury ludzkiej za pomocą opisu fizjonomii twarzy bohatera,
zanim jeszcze pokazał w działaniu swoje dobre lub złe skłonności, wykorzystywanie odpowiednio dobranego brzmienia głosu i całego repertuaru gestycznego do jego charakteru stanowiło ulubioną metodę warsztatową pozytywistki. Jej bohaterowie zawsze posiadali mniej lub bardziej rozbudowane
portrety fizjonomiczne, które zdradzały ich temperament i osobowość. Najważniejszą rolę odgrywała twarz, która demaskowała „człowieka intymnego”,
odsłaniała jego niewypowiedziane głośno myśli oraz ujawniała skrywane
namiętności. Obserwacja człowieka zewnętrznego pozwalała autorce na odgadnięcie z jego oznak cielesnych (kształtu głowy, linii ust, wielkości oka,
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wyglądu czoła, zmarszczek etc.) człowieka wewnętrznego, jego natury, charakteru, wad i zalet. Analizowany materiał pokazuje też wrażliwość artystyczną pisarki na kategorie piękna prawdziwego i fałszywego, na greckie
kalos kagathos, na wiry nęcącej urody i Lavaterowskie ideały doskonałości.
Służyły temu być może nieco jaskrawo wprowadzane kontrasty między zewnętrznością bohaterów, które jednoznacznie ukazywały ich opozycyjność
wewnętrzną i obnażały w ten sposób mistyfikacje, nieprawdziwe komunikaty
i złe zamiary.
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Ewa Skorupa
THE LABYRINTH OF PHYSIOGNOMY.
NEW INTERPRETATIONS OF LITERARY WORKS:
THE CASE OF ORZESZKOWA’S NOVELS
The article refers to the concept of physiognomy, which appears in Polish literature,
especially in Eliza Orzeszkowa’s works. The article author proves the need for research
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on Lavater’s ideas. She also discusses popular and misleading opinions that exist in
Polish literary criticism (for example, the notion of rare appearance of physiognomy
in Orzeszkowa’s writing or Johann Caspar Lavater’s understanding of beauty and
ugliness). The article analyses Orzeszkowa’s novel Cnotliwi and the author presents
physiognomic images of the three characters.
Keywords: physiognomy, Lavater, Orzeszkowa, kalos kagathos, pathognomonicity
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ZMIANY MOTYWU WESELA
I PROBLEM „MAŁEGO CZŁOWIEKA”
W KONTEKŚCIE REWOLUCJI
(BEAUMARCHAIS – WYSPIAŃSKI
– MAJAKOWSKI)

P

ojawienie się mieszczanina (beurgeois, burger) jako jednostki należącej do
określonej warstwy społecznej oraz „małego człowieka” jako bohatera
literackiego związane jest z okresem średniowiecza i powstaniem nowej
kategorii społeczno-administracyjnej – miasta1. I mieszczanin, i miasto, i „mały
człowiek” przeżyli poważną ewolucję. Mieszkańcy miast powoli przekształcali
się w nową warstwę społeczną – trzeci stan, czyli mieszczaństwo. Pierwsze utwory literatury mieszczańskiej powstały w XIII stuleciu, a wraz z nimi nowi bohaterowie i nowe ideały. Utwory te często łączyły się w cykle, jak przygodowo-awanturnicza Powieść o Lisie czy liryczna Powieść o Róży. Nowością był bohater,
który reprezentował trzeci stan i ucieleśniał jego zasadnicze cechy i wartości.
Renart (Powieść o Lisie) – mądry, sprytny awanturnik, który zwycięsko wychodził
z najtrudniejszych perypetii; Poeta (Powieść o Róży) – wędrowny twórca, wierny
miłości. Utwory te także cechowała krytyczna wizja współczesnego świata.
1

Chodzi o miasto nowego typu, powstające na gruzach miast starożytnych, rozwijające
i zmieniające ich strukturę lub powstające niezależnie.
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Dzielny i sprytny sługa, który radzi sobie w życiu lepiej od swego pana, stał
się typowym bohaterem mieszczańskiej literatury odrodzenia. Tworzy ona
galerię reprezentantów trzeciego stanu przedstawiających kulturę narodów
zachodniej części Europy i uosabiających cechy społeczne typowe dla
mieszczaństwa: Rabelaisowski Panurg, Cervantesowski Sancho Pansa i inni.
W przewidywaniu losów trzeciego stanu najdalej poszedł William Shakespeare: on pierwszy w literaturze dokonał społecznego podziału reprezentantów
tej grupy na drapieżników – właścicieli (Kupiec wenecki – Shylock) i gromadę
typów ubogich, lecz wesołych, na czele z Falstaffem, który choć miał pochodzenie arystokratyczne, to zubożał i nabył cech ludzi prostego stanu. Ta
barwna gromada stanie się „bohaterem zbiorowym”, bardzo popularnym w literaturze XIX i XX wieku. Natomiast twórczość wcześniejsza, XVII, a zwłaszcza XVIII stulecia ideowo przygotowywała społeczeństwo do rewolucji.
Pierwszym, który się odważył otwarcie powiedzieć o społecznym znaczeniu
mieszczaństwa, był Molier. W komedii Mieszczanin szlachcicem w groteskowo-satyrycznym ujęciu pokazał arystokrację, a mieszczanina Jourdaina ośmieszył za jego dążenie, by dostać się do grona szlachty.
Coraz bardziej pozytywny stosunek do mieszczaństwa (widoczny zarówno
w działaniach i ideach politycznych, jak i w sztuce) brał się ze stopniowego
rozwoju trzeciego stanu, związanego też z kumulacją bogactw, rozwój ten
jednak wstrzymywała sytuacja prawna mieszczaństwa – warstwa ta nie miała
ani praw społecznych, ani politycznych. Dążono więc do zmian, które miały
zapewnić mieszczaństwu miejsce w strukturze społecznej odpowiadającego
jego roli i potencjałowi. Najwyraźniej dążenia te ujawniły się w literaturze
angielskiej i francuskiej, w których reprezentant trzeciego stanu pojawiał się
jako bohater pozytywny – mądry, aktywny, odważny, walczący o swoje prawa, np.: u Voltaire’a (Kandyd, czyli optymizm), Denisa Diderota (Zakonnica,
Kuzynek mistrza Rameau), Jeana-Jacques’a Rousseau (Nowa Heloiza), Daniela Defoe (Przypadki Robinsona Crusoe). W kształtowaniu i popularyzacji
bohatera-mieszczanina ważną rolę odegrały pierwsze w historii literaturoznawstwa prace teoretyczne i artykuły Diderota w encyklopedii, jak: Salony,
Paradoks o aktorze, Rozmowy o „Synu naturalnym”, O poezji dramatycznej i in.
Jego koncepcja literatury i kultury była zupełną nowością dla ówczesnych
zachodnioeuropejskich intelektualistów. We wspomnianych rozprawach autor
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wyznaczył coś, co moglibyśmy nazwać drogowskazami dla rozwoju kultury.
To Diderot postawił przed sztuką zadanie – odtwarzać prawdę życia, pokazywać człowieka w czasie zmian społecznych, nie ubierać bohatera w szaty
minionych epok, a przedstawiać w naturalnej postaci, by reprezentant trzeciego stanu mógł zobaczyć w dramacie czy poznać w czytanej powieści siebie, swoją rodzinę, swój dom i bliski mu świat.
Galeria takich postaci rozpoczyna się od sługi, który dokładnie wykonuje
swoje obowiązki, ale jest mądrzejszy i porządniejszy od swego pana i potrafi
mu udowodnić, że pracowitość, rozum i uczciwość w nowych warunkach
życia są cenione wyżej niż arystokratyczne pochodzenie. Idee te wypowiedział Pierre-Augustin Beaumarchais, tworząc tytułowego bohatera Wesela
Figara (1784). Figaro został zrodzony przez rewolucyjne przemiany społeczne i polityczne, jak aktywizacja walk o prawa trzeciego stanu i dążenia do
wolności narodów Europy. Intensyfikacja tych procesów przypada na okres
zanikania feudalizmu i tworzenia państw ze scentralizowaną, zazwyczaj absolutystyczną władzą. Zmianom tym towarzyszyły walki zbrojne i rewolucje.
Rewolucja francuska miała ogromne znaczenie dla całej Europy, a nawet
świata. I Beaumarchais, i jego bohater Figaro stali się swoistym kodem epoki.
Król Francji Ludwik XVI bał się takich utworów, Wesela Figara przez pięć lat
nie można było ani publikować, ani przedstawiać w teatrze.
Bohater mieszczański przeżył gruntowną przemianę, ponieważ życie społeczne zmieniało swoje zasady, a wraz nim zmieniał się też charakter rewolucji. Twórcy albo przewidując zmiany, albo idąc ich śladami, kreują nowy typ
bohatera, odpowiedniego dla każdej rewolucji i każdej epoki. Taka ewolucja
bohatera została przedstawiona w oryginalny sposób w dramatach trzech
literatur, gdzie dokonały się najbardziej znaczące rewolucje: rewolucja francuska 1789 roku „urodziła” mądrego optymistę trzeciego stanu (Beaumarchais, Wesele Figara, 1784), przemiany zwiastujące nadchodzenie rewolucji
1905 roku w Imperium Rosyjskim – zbiorowego bohatera w sennym tańcu –
chłopstwo (Wesele Stanisława Wyspiańskiego, 1901) i wreszcie proletariacka
rewolucja październikowa 1917 roku w Rosji – paplę, zdrajcę, leniucha Iwana
Prisypkina z przybranym imieniem Pier Skripkin (Pluskwa Włodzimierza
Majakowskiego, 1929). We wszystkich trzech utworach została wykorzystana
tradycyjna fabuła wesela, bohater prezentuje się jako przedstawiciel „nizin
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społecznych” i jako przedstawiciel głównej warstwy społecznej odpowiedniego okresu historycznego. Jednocześnie taki bohater jest uczestnikiem rewolucji, w którego życiu widoczne są jej skutki. W każdym z utworów wesele
jest podstawowym wyznacznikiem miejsca i czasu akcji, ma ono też dwa
znaczenia – realistyczne i alegoryczne. Przypomnijmy, że wesele kończy się
zwycięstwem zakochanej pary (Zuzanny i Figara) tylko u Beaumarchais’go.
W dziele Wyspiańskiego następuje koniec somnambuliczny: wszystkich
uczestników ogarnia sen i pary krążą w błędnym kole powolnego tańca. Majakowski wesele kończy pożarem, w którym giną wszyscy z wyjątkiem karykaturalnego Iwana Prisypkina i pluskwy.
Na przykładzie wybranych utworów można prześledzić przemiany motywu wesela w świetle ewolucji ideowych i zmian tradycji artystycznych. Motyw wesela w literaturze każdego narodu należy do grupy motywów „wędrujących”, wykorzystywanych w każdym czasie i przez wszystkie gatunki literackie. Najbardziej przekonująco motyw ten realizowany jest w dramacie,
zwłaszcza zaś w inscenizacji dramatu, ponieważ wtedy dopiero motyw ten
może być w pełni rozwinięty – dzięki synkretyzmowi teatru (na odbiór
wpływa już nie tylko słowo, ale też muzyka, gra aktorów, cały ruch sceniczny,
kostiumy, scenografia). Badane utwory stworzone w nawiązaniu do rewolucji
łączy bohater – „mały człowiek”, temat wesela w ujęciach realistycznym i alegoryczno-filozoficznym, oraz pewien cel – pokazać typowego przedstawiciela
swej (to znaczy odpowiedniej) epoki jako „materiał ludzki”, którego ta epoka
potrzebuje. Każdy utwór jest ściśle związany z okresem historycznym, w którym
powstał, każdy też dotyczy współczesności autorów, ich bohaterów i osobliwości życia danego narodu (danej grupy społecznej) w danym czasie. Trzeba
jednak podkreślić, że wszystkie trzy dramaty są nadal aktualne i wciąż obecne w światowym repertuarze teatralnym.
Figaro, którego możemy interpretować też jako przedstawiciela osiemnastowiecznego francuskiego mieszczaństwa i wyraziciela jego zasad, rozpoczyna walkę z własnym panem – hrabią Almavivą. Bohater broni własnej
godności, godności, której Beaumarchais nadaje znaczenie społeczne. Hrabia
kocha swoją żonę Rozynę i dla udowodnienia tej miłości likwiduje prawo
pierwszej nocy. Lecz taki stan trwa niedługo – dopóki nie spodobała mu się
narzeczona Figara, Zuzanna. Pod pozorem perypetii komicznych rozgrywa
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się prawdziwy dramat społeczny: pan, arystokrata, próbuje znieważyć bezbronnego prostego człowieka, swego sługę, który w dodatku był dobry i posłuszny. Almaviva przed samym weselem daje Figarowi aż trzy polecenia
związane z wyjazdami. Mądry sługa jednak rozszyfrowuje wybiegi swego
pana. Góruje on nad hrabią nie tylko rozumem, ale i taktem. Potrafi przechytrzyć Almavivę i jego sługusów, jednocześnie postępując godnie. Figaro
świetnie rozumie, że arystokrata nigdy nie ustąpi miejsca zwykłemu człowiekowi. I kiedy hrabia zwraca się do Figara z propozycją awansu, co prawda
pod kierownictwem Almavivy, to sługa się śmieje. „Talent drogą do awansu?
Wasza Dostojność żartuje, mierność i płaszczenie się: oto środki do wszystkiego” (Beaumarchais 1993, 13–14).
Wesele Figara zostało opublikowane w roku 1784, na pięć lat przed rewolucją,
ale bohater Beaumarchais’go już wówczas stał się wyrazicielem jej wartości:
równości, wolności, braterstwa. Nawet sam autor podkreślał, że jego komedia
została dobrze przyjęta przez lud, bogatszą część trzeciego stanu, a nawet
przez arystokrację. Ludowi podobały się rozum, spryt i żywiołowe siły Figara.
Arystokracja nie rozumiała powagi sytuacji historycznej, bawiła się prostodusznością, a nawet głupotą Almavivy i „wybaczała” bogacącemu się pisarzowi kpiny z hrabiego. Arystokracja nie zrozumiała też, że pod pozorem
ośmieszania i dowcipów ukryte są wezwania do przemiany świata i walki
burżuazji o należne jej miejsce w nowoczesnym społeczeństwie, że ten „szeroki” widz już był gotów do burzenia Bastylii. Idea utworu tkwiła w monologu Figara:
jesteś wielkim panem, uważasz się za geniusza!… Szlachectwo, majątek, stanowisko, urzędy, wszystko to czyni tak pysznym! Cóżeś uczynił dla zyskania tylu przywilejów? Zadałeś sobie ten trud, aby się urodzić, nic więcej. Poza tym człowiek
dość pospolity; gdy ja, do kata, zgubiony w lada jakiej ciebie, jedynie, aby istnieć,
musiałem rozwinąć więcej talentów i rachuby, niż ich zużyto od stu lat, aby rządzić całą Hiszpanią. I ty chcesz walczyć (…) (Beaumarchais 1993, 127).

W tym monologu ważne są dwa składniki: autobiograficzność i typowość.
Pierwszy – związany z osobistym losem autora, który w swoim życiu wykonywał wiele zawodów, żeby zarobić na życie. Za swoją twórczość znalazł się
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przed sądem i musiał na kolanach wysłuchać skazującego wyroku, był nawet
ścigany, nie cieszył się poważaniem wśród ludzi – dopóki się nie wzbogacił i nie
zdobył popularności dzięki swej twórczości. Takie wówczas były losy młodych ludzi „z poddaszy” i „z suteren”, wprawdzie mądrych i zdolnych, ale
nieposiadających arystokratycznego pochodzenia. Z powodu przynależności
do niższych warstw społecznych, nie mogli oni zająć w społeczeństwie miejsca odpowiadającego ich wartości, a sługami być nie chcieli.
Najbardziej przezornym „wielbicielem” okazał się król Ludwik XVI, który
wpadł we wściekłość po obejrzeniu Wesela Figara. Według wspomnień
współczesnych powiedział: „Wpierw trzeba by zburzyć Bastylię, aby sztuka ta
nie stała się niebezpiecznym zagrożeniem!” (Beaumarchais 1993, 156). Komedia Beaumarchais’go była grana w czasie rewolucji, podczas burzenia Bastylii i po straceniu króla. A pozornie lekkie, prawie śpiewne kuplety, którymi
autor kończył sztukę, były otwartym wezwaniem do „wesołego” burzenia
niesprawiedliwości.
Różnie ludzi los obdarza:
Królem ten, pastuchem ów;
Traf różnicę całą stwarza,
DUCH ją zatrzeć może znów;
Tysiąc królów z ołtarza,
Śmierci zmiótł wszechmocny gest:
Wolter nieśmiertelny jest…
(Beaumarchais 1993, 153)

Można zrozumieć zachwyt Dantona po obejrzeniu Wesela Figara, który
wyrażał się między innymi w stwierdzeniu, że to Beaumarchais „wykończył
arystokrację” (Зонина 1971, 21), podobnie zresztą wypowiadał się Napoleon, twierdząc, że „Wesele Figara jest rewolucją już w działaniu” (Зонина
1971, 21). Autor omawianego dzieła, wykorzystując śmiech, wesele i radość,
pomógł ludziom wesoło rozstać się z tragiczną i niedoskonałą przeszłością.
Popularności utworu sprzyjał ogólny nastrój w społeczeństwie, widoczny
także w działaniach bohatera – aktywnego reprezentanta trzeciego stanu,
który chciał rewolucji, bo tylko ona mogła zmienić strukturę społeczną i pozwolić mu zająć należyte miejsce.
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Skomplikowane węzły fabularne, krzyżujące się losy dość dużej liczby bohaterów nie przeszkodziły Beaumarchais’mu konsekwentnie rozwijać opisywanych zdarzeń, przenikać w głąb duszy bohaterów, nadać im trafne społecznie
i psychologicznie charakterystyki oraz doprowadzić akcję do szczęśliwego
finału. W taki sposób autor Wesela Figara rozszyfrował ideowy sens komedii:
artystycznie wymyślone wesele staje się świadectwem, a dokładniej zwiastunem rewolucji realnej, otwierającej nowy okres historii ludzkości.
Motyw wesela, także w nawiązaniu do ewentualnej rewolucji (ale innego
rodzaju) zaprezentował też Stanisław Wyspiański. Przemiany historyczne i społeczne wymogły na artystach poszukiwania nowego typu bohatera, reprezentującego układy społeczne przełomu XIX i XX wieku. Taką rolę mogło odegrać chłopstwo, któremu Wyspiański poświęcił swój alegoryczno-filozoficzny
dramat. Także motyw wesela został przez autora ożywiony i rozwinięty. Od
dnia premiery dramatu Wyspiańskiego minęło ponad 100 lat. Ale do dzisiaj,
moim zdaniem, żaden z utworów literatury polskiej nie może rywalizować
z nim ani pod względem dotyczącej go literatury krytycznej, ani pod względem liczby interpretacji. Przewidując popularność Wesela w przyszłości, Tadeusz Żeleński (Boy) z właściwą sobie ironią pisał:
Już stąd widzę, jak jakiś młody uczony zostanie docentem polonistyki za obszerną
rozprawę, w której wykaże metodą naukową, że Lucjan Rydel nosił binokle, a że
„kurdesz” to był np. gatunek wódki specjalnie ulubiony w kołach Młodej Polski.
Strach pomyśleć, co za fantazje będą czytały z pietyzmem nasze prawnuki na
temat tego lub owego szczegółu z Wesela (Żeleński 1975, 189).

Wracając do problemu zmian motywu wesela, warto podkreślić, że Wyspiański łączy w bardzo swoisty sposób wesela z tańcem. Są to oczywiście
bardzo popularne motywy – zarówno w literaturze światowej, jak i w polskiej, także w łączonej postaci. Były też na przestrzeni dziejów różnie wykorzystywane i interpretowane – mogły być wiązane zarówno z wesołą zabawą,
z beztroską, ale też z filozoficznym namysłem, z tajemnicą, romantyzmem
czy symbolizmem. Pewne cechy romantyzmu są zresztą widoczne w literaturze Młodej Polski, poddane są jednak istotnym przetworzeniom, wariacjom,
ponieważ zmieniły się i warunki życia, i sami ludzie. Wesele Wyspiańskiego
jest wyrazistym dowodem zachodzących zmian.
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Jak pisał Tadeusz Boy-Żeleński, „stosunek poety [Wyspiańskiego – S.M.]
do rzeczywistości był w Weselu inny niż zazwyczaj: anegdota była nie punktem wyjścia, ale samym najistotniejszym materiałem twórczym” (Żeleński
1975, 290). Wyspiański wprowadził do dramatu autentyczne postaci, nie
zmieniając ich wyglądu zewnętrznego, charakteru, sposobu mówienia, a czasem i imion:
I każdemu, kto patrzył z bliska na ludzi i wydarzenia splatające się w Weselu,
czymś najbardziej podziwu godnym jest to właśnie, jak drobnymi lekkimi dotknięciami Wyspiański umiał codzienną rzeczywistość przeczarować w poezję, jak
mało odbiegając od anegdoty umiał jej nadać olbrzymie rozpięcie symbolu (Żeleński 1975, 290).

To „rozpięcie symbolu” autor wydobył z życia i podniósł je do poziomu
kunsztownej poezji. Wprowadzając samo życie do dramatu, stosował metodę
„widzenia bliskiego” (określenie Zofii Nałkowskiej), prezentując rzeczywistość i ludzi jako bohaterów, wydobywając z ich natury cechy najbardziej
typowe i charakterystyczne, a jednocześnie pozostawiając ich bliskimi realnym postaciom, czyli prototypom. Z kolei metodę „widzenia dalekiego” Wyspiański stosuje przy rozstrzygnięciach dotyczących problematyki społecznej,
możliwości rewolucji w Polsce i w rozważaniach o tragedii narodu polskiego.
W „widzeniu dalekim” autor sięga do odległej przeszłości – okresu wielkiej
potęgi Rzeczypospolitej, wprowadzając autentyczne zdarzenia i postaci historyczne czasów minionych. Dlatego tak oryginalnie wykorzystuje retrospekcję, alegorię i symbole. Dzięki tym środkom artystycznym Wyspiański „rozbudowuje” akcję w czasie i przestrzeni, przeciwstawiając wielką przeszłość
ojczyzny jej teraźniejszości nikłej, śpiącej, somnambulicznej. O wielkości
świadczą symbole (złoty róg, czapka z piór, miecz) i wodzowie (Wernyhora).
Świadectwem teraźniejszości krytykowanej przez autora jest przedstawiony
w dramacie stan psychiczny, fizyczny i społeczny bronowickich gości: znikają
symbole wielkości i wszyscy zapadają w sen. W tej sytuacji nie ma znaczenia
ani podział społeczny, ani zjednoczenie chłopów i szlachty czy chłopów i inteligencji. Te procesy nabierają w dramacie sensu satyrycznego. „Wyście sobie,
a my sobie / Każden sobie rzepkę skrobie” (Wyspiański 1975, 14).
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Zbiorowy bohater – naród polski – pozostaje otumaniony snem, w odróżnieniu od bohatera Beaumarchais’go. Jeżeli aktywność i mądrość Figara król
Ludwik XVI uznał za obrazę dla siebie, bo odgadł nastrój rewolucyjny trzeciego stanu, to chłopstwo polskie nie chciało się wyrwać z marazmu. I choć
może nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka, oba te utwory – z całą świadomością ich różnic – mają wiele wspólnego. Obaj dramatopisarze stworzyli
swoje dzieła na przełomie stuleci, przewidując niejako – lub tylko odczytując
– nastroje społeczne, zbliżające się zmiany historyczne i rewolucje. Obaj mieli
wpływ na kształtowanie się nowego typu teatru dramatycznego i zadbali o jego
demokratyzację, wyrażając nadzieję na łączenie ludu i mieszczaństwa (Beaumarchais), chłopstwa i inteligencji (Wyspiański). Obaj zwrócili uwagę na
bohatera pochodzącego z ludu: mieszczanina (Beaumarchais) i chłopa (Wyspiański) jako „małego człowieka”. Także oba utwory były bardzo niebezpieczne dla władzy. Strach przed możliwością buntu lub rewolucji stał się
przyczyną zakazu wystawiania zarówno Wesela Figara Beaumarchais (XVIII
wiek, Francja), jak i Wesela Wyspiańskiego (początek XX wieku, teren zaboru
rosyjskiego w Polsce). Warto zwrócić uwagę na główne idee każdego z utworów i zadziwiające przeczucie przez dramatopisarzy rewolucji. Beaumarchais
przewidywał jej zwycięstwo, dlatego też zdemaskował arystokrację i doprowadził do pozytywnego zakończenia wesele, które było symbolem zwycięstwa społecznego. Autor dokładnie określił przyczyny, które doprowadziły
Francję do rewolucji. „Szalony dzień” przygotowania do wesela staje się symbolem zmian w państwie. I wydawałoby się, że różnego rodzaju drobnostki
przedślubnych kłopotów nie mają znaczenia, a jednak urastają one do rangi
społecznej i państwowej, a ich pokonanie staje się symbolem zwycięstwa
mieszczanina jako reprezentanta nowej siły społecznej. W starciu dwu systemów wartości wygrywa mieszczaństwo ze swoimi ideami. Problem walki
i rewolucji w XX wieku w Polsce wygląda inaczej. Wyspiański na te sprawy
patrzy pesymistycznie. Pokazując wesele chłopki i poety, odwołując się do
symboli narodowych, operując tajemnicą i niedopowiedzeniami, rysuje
dość pesymistyczny obraz – nie wierzy ani w możliwość odzyskania niepodległości kraju, ani w zwycięstwo rewolucji. Autor zwraca uwagę na romantyczne urojenia inteligencji polskiej, które uważa za jedną z przyczyn
tragedii kraju i narodu.
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Duch się w każdym poniewiera,
że czasami dech zapiera…
i chciałby się wydrzeć, skoczyć,
ręce po pas w krwi ubroczyć,
ramię rozpostrzeć szeroko,
wielkie skrzydła porozwijać,
lecieć, a nie dać się mijać
(Wyspiański 1975, 46)

Wzniosłe przemówienie poety, jak i łatwowierną gotowość do walki chłopa Czepca („ino kto by nos chcioł użyć – kosy wisom nad boiskiem”) demaskuje ojciec panny młodej: „Toście zawdy mocny pyskiem” (Wyspiański 1975,
50). Mądrością, trzeźwym stosunkiem do życia Wyspiański obdziela chłopów
i nie wierzy w możliwość pojednania chłopstwa z inteligencją. W odróżnieniu od Beaumarchais’go, który „zwalczył arystokrację”, Wyspiański tylko
skrytykował inteligencję, zarzucił jej brak działania, oderwanie od rzeczywistości, a czasem i od ziemi ojczystej.
Antyteza my – oni, czyli chłopi – inteligencja, zawarta jest prawie we wszystkich wypowiedziach postaci, w scenograficznym projekcie umeblowania i wyposażenia chaty, od zewnątrz chłopskiej, od wewnątrz podzielonej swoistą granicą społeczną, której obie strony wyraźnie dowodzą podziału społeczeństwa. Po
„chłopskiej stronie” są przedmioty i narzędzia pracy i życia wiejskiego. Po stronie inteligencji – biurko, papiery, wytworne meble. Podobnego podziału autor
dokonuje też w stosunku do gości, prezentując mieszkańców wsi i przybyszów
z miasta, ale przy tym podkreślając, że Gospodarz domu stał się chłopem. Poeta
jako zaproszony na wesele gość rozumie, że chłop to potęga, ale jednocześnie
przywłaszcza sobie prawo oceniania jego roli, którą traktuje w sposób romantyczny, nieodpowiadający rzeczywistości: „w oczach naszych chłop urasta do
potęgi króla Piasta, / (…) Bardzo wiele, wiele z Piasta; / chłop potęgą jest i basta”
(Wyspiański 1975, 48–49). Poeta w tym procesie zostaje na uboczu i na wsi czuje
się niepewnie, jest niby pogrążony w swoich chorobliwych urojeniach. Do
trzeźwej postawy przywołuje go chłop – znowu w sposób ironiczny: „Weź pan
sobie żonę z prosta: duza scęścia, małe kosta” (Wyspiański 1975, 52).
Świat dramatu jest dwupłaszczyznowy: pierwszą płaszczyznę można określić jako realistyczną (wesele pokazane jako fakt zawarcia małżeństwa między
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chłopką i młodym poetą). Akcja rozgrywa się na małej przestrzeni wsi podkrakowskiej, a czas ograniczono do długości wesela odprawianego według
tradycji ludowej. Bohaterowie, bardzo przypominający swoje rzeczywiste
„prototypy”, jednocześnie odzwierciedlają indywidualność swoich pierwowzorów i reprezentują cechy charakterystyczne epoki. W pewnym sensie jest
to Polska początku XX w pigułce.
Płaszczyznę drugą nazwałabym filozoficzno-alegoryczną. To w niej poddana artystycznemu namysłowi była idea niepodległościowa, którą żywiła się
literatura polska XIX wieku. Wyspiański dążenia niepodległościowe – i w ogóle
ideowy wymiar dzieł romantycznych z Panem Tadeuszem na czele – poddał
rewizji. Nostalgia obecna w dziele Adama Mickiewicza jest jeszcze podszyta
nadzieją i optymizmem, dlatego zaręczyny i projekt wesela Zosi i Tadeusza
zostają wzmocnione ideowo ich zamiarem, by dać wolność chłopom. W dramacie Wyspiańskiego jednak znikają wszystkie świadectwa potęgi i uczestnicy wesela pogrążają się we śnie. Okazuje się, że nic nie pozostało z chwilowej
gotowości do walki o wolność. Tylko w obłokach bohaterowie dramatu widzą
gromadę żołnierzy, „gonitwy konne”, „rycerzy ogromnych”, a w rzeczywistości doczekali się tylko piania koguta. Sami chłopi przyznają, iż „zniknął
czar!” (Wyspiański 1975, 207). W tej płaszczyźnie dzieła istotne jest też pojawienie się Chochoła, który pełni podwójną funkcję: fabularną i ideową.
Uczestnicząc w zdarzeniach zarówno realistycznych, jak i fantastycznych,
Chochoł podsumowuje całą wyprawę związaną z realną egzystencją bronowickiego chłopstwa i gości z miasta. Dlatego tak ważnego znaczenia nabiera
jego piosenka, refren której nie jeden raz powtarza się w sytuacjach demaskujących pasywność nie tylko chłopów, lecz całej Polski.
Miałeś, chamie, złoty róg,
miałeś, chamie, czapkę z piór:
czapkę wicher niesie,
róg huka po lesie,
ostał ci się ino sznur,
ostał ci się ino sznur
(Wyspiański 1975, 174)

Warto zwrócić uwagę na odwołanie do popularnego w bajkach ludowych
motywu zrzucenia brzydkiego okrycia (często skóry zwierząt lub gadów), po
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którym ujawnia się piękno bohatera. Wyspiański sygnalizuje możliwość podobnego przeobrażenia Chochoła, który w odpowiedniej porze zrzuci słomiane
okrycie i zamieni się w kwitnący krzak róży. Nie jest łatwo rozwiązać wszystkie znaczeniowe i symboliczne szarady utworu. Tym bardziej, że w stosunku
do Polski Wyspiański proponuje kilka wizji:
– satyryczną:
Masz tu kaduceusz polski,
mąć im wodę mąć…
mąć tę narodową kadź,
serce truj, głowę trać
(Wyspiański 1975, 96–97);

–
–

wzniosło-romantyczną: „Polska to jest wielka rzecz” (Wyspiański
1975, 105);
filozoficzno-pesymistyczną:

POETA
Po całym świecie możesz szukać Polski,
panno młoda,
i nigdy jej nie najdziecie,
PANNA MŁODA
To może i szukać szkoda
(Wyspiański 1975, 174)

Pesymistyczna wizja możliwości odzyskania niepodległości przez Polskę
czy dokonania rewolucji jest w pewnym sensie dialogiem z wizją Mickiewiczowską, pełną patosu i wiary, że Polacy osiągną swój cel. Wyspiańskiemu
bliżej było do rzeczywistej sytuacji społecznej, co można uzasadnić i ówczesną sytuacją polityczną (Polska pod zaborami, świat przed I wojną światową),
i estetycznymi nurtami epoki (znacząca w kulturze Młodej Polski rola katastrofizmu), choć Wyspiański krytykował przybyszewszczyznę, przeciwstawiając ją sztuce ludowej obecnej w tańcach i śpiewach weselnych, obrzędowości
i duchowości wiejskiej (w oryginalny sposób skondensowanych w piosence
Chochoła). Można powiedzieć, że sam Chochoł jest zrodzony z melodii,
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rytmu, ruchu, słowa i sensu piosenki ludowej. Autor wyznacza mu rolę swoistego reżysera ostatniego aktu Wesela: wprawić wszystkich w zaczarowane
koło tańca i uśpić, żeby kiedyś obudzić do walki. Taką interpretację potwierdzają także badacze – Stefan Treugutt uważa, że Wyspiański pokazuje Polaków na początku XX stulecia „w zaklętym kręgu tradycji”:
[Polacy – S.M.] w zaklętym kręgu tradycji jak w magicznym kole zakreślonym
obcasem Jacka kręcą się niezdolni do wyjścia z izby weselnej, niezdolni do przekroczenia wyobrażeń przekazanych przez dziadów i pradziadów. Więźniowie
świetnej przeszłości, skazani na wspólnotę symboli wzruszających, ale politycznie
martwych (Treugutt 1993, 33–34).

Chochoł bezlitosny na swój sposób („Będą tańczyć cały rok” – Wyspiański
1975, 207) jest ważnym dowodem trafności rozważań Treugutta. Jednak dla
Wyspiańskiego „Polska to jest wielka rzecz” (Wyspiański 1975, 105), a to
znaczy, że przed ludem stoi zadanie wyzwolenia ojczyzny. I już nie słomiany
Chochoł, lecz czerwone róże będą symbolem walki i zwycięstwa. O tej wolnej
Polsce marzył Wyspiański i być może na przykładach „dowodu nie wprost”
chciał poderwać chłopstwo do walki.
W historycznych zmianach motywu wesela specjalne miejsce zajmuje
dramat radzieckiego poety i dramatopisarza Włodzimierza Majakowskiego
Pluskwa (1929), który autor określił mianem „komedii feerycznej”. W odróżnieniu od Beaumarchais’go który słusznie żywił nadzieję na rewolucję burżuazyjną, i Wyspiańskiego, który niesłusznie nie miał nadziei na rewolucję
chłopską, Majakowski uczestniczył w rewolucji nowego typu – proletariackiej, którą przyjął całym sercem, był najdłużej nią zauroczony, wysławiał ją,
propagował jej wartości. Ale ta rewolucja nie spełniła jego oczekiwań. Poeta
rozczarował się głęboko i kilka razy próbował dokonać samobójstwa, które
ostatecznie popełnił w roku 1930. Swoją „komedię feeryczną” pisał nie jako
prowadzony „gorącymi śladami” zdarzeń rewolucji, lecz jako świadomy aktu
twórczego artysta. A był to akt przemyślany, swoisty skok w zamęt, w mroczną
wizję przyszłości. Do komedii Pluskwa i do rozrachunków z rewolucją i własnym życiem Majakowski podążał świadomie. Pluskwę ukończył na rok
przed śmiercią, ale zdążył sprawdzić jej popularność: 11 stycznia 1929 roku
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na spotkaniu z wielbicielami swej twórczości sam ją odczytał. Następnego
dnia powtórzył spotkanie autorskie z czytaniem komedii. Wśród obecnych
słuchaczy był też wybitny reżyser, Wsiewołod Meyerhold, który po wysłuchaniu utworu powiedział:
Dzieło Majakowskiego dla nas jest ważne przede wszystkim dlatego, że rozstrzyga
bardzo wnikliwie najbardziej współczesne problemy… Główny kierunek – to
krytykować wady dnia dzisiejszego. Przenosząc nas w rok 1979, Majakowski zmusza nas nie do przyglądania się zmianom, które zaszły w świecie, lecz do przyjrzenia się tej samej chorobie, która istnieje też w dniu dzisiejszym. On chce pokazać,
że choroby mają bardzo głębokie przyczyny i że ich leczenie potrzebuje dużo
czasu i ogromnego wysiłku… Ten utwór jest tak samo wielki i znaczący jak Mądremu biada Gribojedowa (Катанян 1985, 452)2.

Można z pewnością stwierdzić, że Meyerhold rozszyfrował ukryty sens komedii i tajemnicę Majakowskiego – utratę wiary w możliwość pozytywnych
skutków rewolucji październikowej. Świadczy o tym tragiczny przebieg życia ich
obu, ilustrujący znaną prawdę, że „rewolucja pożera własne dzieci”. Majakowski
został zaszczuty i doprowadzony do śmierci samobójczej. Los Meyerholda był
jeszcze bardziej tragiczny: więzienie, tortury i rozstrzelanie w roku 1940.
Zrehabilitowany został dopiero 48 lat później. Natomiast już 13 lutego 1929
roku w teatrze Meyerholda odbyła się premiera Pluskwy. Można przypuszczać, że recenzenci i badacze twórczości Majakowskiego nie ujawnili właściwego sensu ideowego dramatu ze strachu przed cenzurą partyjną, albo po
prostu nie zrozumieli utworu.
Czasem jednak krytycy niechcący trafiali w sedno sprawy, ale taka analiza
wyglądała jak wykrywanie wad Pluskwy.
Komedia Pluskwa – czytamy w „Czerwonej Panoramie” – z takim samym sukcesem mogła być napisana także na długo przed rewolucją. Jeżeli odrzucić, że Prisypkin to „były robotnik, były partyjniak” (…) bez żadnych zmian można by było
zachować fragmenty o 1979 roku. Nawet talentu Majakowskiego starczyło tylko
na pierwszą połowę komedii, gdzie ratują utwór pikantne słówka i zabawne
okrzyki („Красная панорама”).

2

Wszystkie przekłady z rosyjskiego, jeśli nie zaznaczono inaczej – S.M.
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Autor recenzji nie ujawnił swojego nazwiska, ale zwrócił uwagę na ważny
element utworu: w części pierwszej podkreślił, że bohater to „były robotnik
i były partyjniak”.
W porównaniu z Figarem Beaumarchais’go Prisypkin Majakowskiego wygląda jak człowiek społecznie wykorzeniony. Trzeba jednak podkreślić, że
bohater Pluskwy bynajmniej nie jest głupi, wręcz przeciwnie – bardzo sprytny i praktyczny. Rewolucja nie była ani dla Prisypkina, ani dla Figara, ani dla
chłopów Wyspiańskiego zdarzeniem znaczącym życiowo. Bohater Majakowskiego wykorzystał rewolucję proletariacką po to, żeby żyć „pięknie”, żeby
„dom był pełny, bogaty”, żeby ożenić się z „wytworną panną” itd. Pracować
on nie chce i nie musi, bo „o cośmy się bili, krew przelewali, skoro ja, przodujący hegemon, nie mogę się w towarzystwie tańcem nowoczesnym popisać? Pracować to ja mogłem i przed rewolucją” (Majakowski 1983, 67–68).
Pluskwa została skonstruowana dwupłaszczyznowo i zawiera dwa rodzaje
akcji, odpowiadające dwóm kategoriom czasowym: współczesności (rok 1929,
krótko po dziesięcioleciu rewolucji październikowej) i przyszłości komunistycznej (z wyznaczoną przez Majakowskiego datą – 12 maja 1979 roku). Dzieli te epoki pożar, który zamyka świat rzeczywisty, mówi o tym sam autor:
Trudno mi uważać siebie za twórcę komedii. Opracowany materiał włączony do
komedii to mnóstwo realiów życia społecznego wokół mnie, które trafiały w moje
ręce i w moją głowę ze wszystkich stron. Było to w czasach mojej pracy publicystycznej w gazecie. Praca w gazecie osiadła w świadomości i transformowała się
w to, czym jest moja komedia – publicystyczna, problemowa, tendencyjna. Problemem jest demaskowanie mieszczaństwa dnia dzisiejszego („Огонек”).

Sytuacja rysuje się nieciekawie: proletariusz Iwan Prisypkin, chcąc dostać
się do środowiska mieszczańskiego, zdradza ideały rewolucji, wyrzeka się
swej klasy. Uczy się tańczyć i nosić burżuazyjne ubranie, przybiera „wytworne” imię – Pier Skripkin. W monologach i rozważaniach bohatera autor celowo miesza wysokie rewolucyjne zasady z przedstawionymi karykaturalnie
potrzebami prymitywnego mieszczucha.
O co walczyłem? O lepsze życie walczyłem. Ja mam je w rękach: żona, dom, odpowiednie warunki. Kto wojował, ten ma prawo odpocząć nad cichą rzeczką (…).
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Jestem przeciwnikiem mieszczańskich obyczajów, kanarków i tym podobnych… Nurtują mnie poważne problemy. Aktualnie interesuję się szafą z lustrem
(Majakowski 1983, 19–31).

Nasuwa się tutaj porównanie z komedią Moliera Mieszczanin szlachcicem,
w której mieszczanin Jourdain zostaje ośmieszony dzięki przedstawieniu
w karykaturalny sposób naśladowania przez niego arystokratycznego stylu
życia. W Pluskwie to intertekstualne nawiązanie zyskuje groźny podtekst.
Prisypkin jest zdrajcą rewolucji i swej grupy społecznej, ale jeszcze bardziej
niebezpieczne jest to, że po dziesiątej rocznicy rewolucji zachowały się lub
wyrosły na niezdrowej glebie zwyrodniałe formy życia i takie groteskowe
typy ludzi jak Elzewira Renesans, Bajan (Boczkin) i Prisypkin. Ta „współczesna” część utworu, przy odpowiednim jej odczytaniu, mogła być swoistym
ostrzeżeniem dla ówczesnego społeczeństwa radzieckiego.
W płaszczyźnie dotyczącej współczesności ważne miejsce zajmuje targowisko, które również można interpretować dwojako. Z jednej strony jest alegorią sytuacji społecznej w Związku Radzieckim w latach 20. XX wieku, z drugiej – opowiada o kupczeniu nie tylko towarami, ale także prestiżem i miejscem na społecznej drabinie. Na przykład wysoko ceni się bycie
proletariuszem, posiadanie legitymacji partyjnej lub związku zawodowego.
Owo targowisko w Pluskwie niezauważalnie zamienia się w wesele. Deklaruje
to Prisypkin: „ja za swoje pieniądze żądam, żeby wesele było czerwone i żadnych bogów” (Majakowski 1983, 20). Brutalne żarty mieszczan oraz polityczne i groteskowe dowcipy gości weselnych kończą się bójką i pożarem.
Swoiście wesele podsumowuje strażak: „Żywego żadnego… W trupach jednego brak. Wniosek: na skutek nieznalezienia spłonął detalicznie” (Majakowski 1983, 41).
Pożar w Pluskwie nie jest pożarem rewolucji, ponieważ ta trzecia proletariacka została skompromitowana przez hegemona, proletariusza Iwana Prisypkina. Wesele – jak uczta Baltazara – jest ostatnią zabawą przez zagładą.
Na przykładzie Prisypkina można prześledzić degradację idei rewolucji jako
sposobu walki o sprawiedliwość. Majakowski pokazuje to wyraźnie, opierając
się na materiałach dostarczonych mu przez świat mu dostępny, współczesny,
którym był rozczarowany, chociaż nigdy o tym nie mówił wprost.
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Analizując przyszłość komunistyczną roku 1979, widzimy odtworzony
przez fantazję twórczą autora kraj z pozoru szczęśliwy, w którym rządzi nauka, ale nie ma ludzi. I to pierwszy zauważa rozmrożony Prisypkin. „Gdzie ja
trafiłem? Gdzie mnie umieścili? Ani ludzi, ani koni! Automatony, automatony, automatony”. Jest jeszcze „ogromna sala dla posiedzeń”, są „zamiast ludzkich głosów rury radiowe”, „kolorowe żarówki elektryczne”, „narzędzia dla
regulowania głosów i światła” (Majakowski 1983, 58–59). Zamiast ludzi mechanizmy regulujące ich życie, wszystko się załatwia większością głosów. Tak
przegłosowano rozmrożenie Prisypkina jako eksponatu niedoskonałej przeszłości. Lecz wśród ogółu „szczęśliwych” ludzi przyszłości on jeden zachował
indywidualność, co prawda zgubną, niebezpieczną dla doskonale szczęśliwego otoczenia. Przynosi on ze sobą niezrozumiałe cierpienia: „nie płacił
składki w związkach zawodowych przez 50 lat”, nie może do szklanej ściany
„przypiąć fotki ukochanej”, prosi, żeby mu dać wypić „klina”. Tak, to wszystko jest chybioną przeszłością, ale w szczęśliwej komunistycznej przyszłości
nie ma jednostki, nie ma osoby, jest tylko jednolita społeczność, medycznie
czysta, wyrafinowana, mądra, wszechwiedząca, ale nierozumiejąca, jak można cierpieć z miłości, ponieważ „Z miłości trzeba budować mosty i rodzić
dzieci” (Majakowski 1983, 52). W tym idealnym, ale pozbawionym głosu
społeczeństwie roku 1979 pojawiają się dwie istoty z niedoskonałego okresu
porewolucyjnego – pluskwa i Prisypkin: Prisypkin – to burżuius vulgaris
pomyłkowo odniesiony do kategorii ludzi, czyli homo sapiens. Lecz kiedy
zaczęto pokazywać go idealnej społeczności, Prisypkin poznaje podobnych
do siebie ludzi: „Obywatele! Bracia! Swoi! Rodzeni! Skąd? Ilu was?! Kiedy
was wszystkich odmrozili? Czemu ja w klatce sam jeden? Bracia rodzeni,
proszę do mnie!” (Majakowski 1983, 79).
Podsumowując przedstawione rozważania, można stwierdzić, że:
– analizowane utwory, Wesele Figara Beaumarchais’go, Wesele Wyspiańskiego i Pluskwa Majakowskiego, odgrywają ważną rolę w rozwoju literatury swoich narodów oraz literatury światowej, ponieważ wciąż są
aktualne – zarówno pod względem wartości artystycznej, jak i podejmowanej problematyki;
– motyw wesela w badanych utworach jest związany z motywem i problematyką rewolucji: burżuazyjnej (1789), ludowej, chłopskiej (1905) i pro-
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letariackiej (1917); widoczna w tych utworach jest także ewolucja bohatera – „małego człowieka” jako głównego uczestnika wydarzeń rewolucyjnych;
motyw wesela w każdym z omawianych dramatów ma dwie główne
płaszczyzny znaczeniowe: realistyczno-zdarzeniową i filozoficzno-symboliczną; także w tych utworach ujawnione są skutki rewolucji
(w zakończeniu utworów): w dziele Beaumarchais’go wesele odbywa
się i bohaterowie zwyciężają, w dramacie Wyspiańskiego – pogrążają
się we śnie, oczekując na rewolucję, w utworze Majakowskiego wesele kończy się pożarem i obudzeniem bohatera po 50 latach w społeczeństwie komunistycznym, w którym niestety zniknęła indywidualność;
na tle ewolucji świata odbywa się ewolucja bohatera od mądrego i aktywnego Figara (Beaumarchais’go), przez śpiące chłopstwo (bohater
zbiorowy Wyspiańskiego), do groteskowo-satyrycznego proletariusza
Iwana Prisypkina (Majakowski).
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Swietłana Musijenko
TRANSFORMATIONS OF THE ‘WEDDING MOTIF’ AND THE ‘LITTLE MAN’ ISSUE IN A
REVOLUTIONARY CONTEXT (BEAUMARCHAIS – WYSPIAŃSKI – MAYAKOVSKY)
The article presents the influence of revolution on the fate of the ‘little man’ using the
example of The Marriage of Figaro by Beaumarchais, The Wedding by Wyspiański and
The Bedbug by Mayakovsky. The three dramas reveal the changes of the ‘wedding
motif’ presented both allegorically and realistically as well as the evolution of the
main character, who actively participates in revolution, which, in turn, must always
influence the life of the nations. Figaro and Susanna’s wedding ends successfully and
so does the French Revolution. In Wyspiański’s drama, intelligence and peasantry fall
into sleep, and the 1905 revolution in Russia is bloodily suppressed. Mayakovsky’s
wedding ends up in flames, but Ivan Prysipkin, a former revolutionist of 1917, and a
bedbug survive the fire and are both brought back to life in the communist world
after 1979.
Keywords: drama, literary character, revolution, wedding, evolution
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KONCEPCJE RÓL SPOŁECZNYCH PISARZA
W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM

P

roblem ról społecznych, jakie pełnią pisarze w danym społeczeństwie,
jest istotny dla wyjaśnienia ogólnej pozycji literatury w systemie komunikacji tego społeczeństwa. Okres międzywojenny uznaje się za
bardzo ciekawy z punktu widzenia socjologii literatury, ponieważ właśnie
wtedy, jak podkreśla Stefan Żółkiewski, Polska przekroczyła granicę współczesności i można było zaobserwować procesy, które zaczęły określać dynamikę życia literackiego w XX wieku (por. Żółkiewski 1973, 5). W związku
z tym pojawiły się nowe role społeczne pisarzy, a inne, tradycyjne, poddane
zostały ponownej ocenie ze względu na zmienione warunki polityczne, społeczne i gospodarcze.
Żółkiewski proponuje klasyfikację, według której pisarz w dwudziestoleciu międzywojennym spełnia trzy podstawowe role społeczne: pisarz-ekspert kultury, pisarz-działacz oraz pisarz-technik literacki. Przy czym
badacz podkreśla, że zwraca uwagę jedynie na te role, „które pisarze rzeczywiście odgrywali, a nie te, które sobie w procesach komunikacji literackiej przypisywali” (Żółkiewski 1973, 244). Dla niego funkcje pełnione przez
pisarzy w społeczeństwie są istotniejsze od wartości symbolicznej, związanej z ich pozycją społeczną.
W niniejszym opracowaniu szukam jednak tych wymiarów symbolicznych, dzięki którym komunikacja literacka tworzy własny kontekst społeczny
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i wpisuje się w ogólne procesy interakcji społecznej. Pojęcia roli społecznej
używam w znaczeniu, jakie nadaje mu Robert K. Merton za Ralphem Lintonem, czyli jako „odtworzenie w zachowaniach oczekiwań przypisanych”
(Merton 2005, 41) danemu statusowi społecznemu, rozumianemu jako pozycja, którą zajmuje określona jednostka w systemie społecznym. Przedmiotem
badań są wspomnienia pisarzy debiutujących w okresie międzywojennym.
Ze względu na specyfikę materiału, podstawowym kluczem interpretacyjnym
jest koncepcja Ervinga Goffmana o interakcji społecznej jako swego rodzaju
teatralizacji życia. W tym rozumieniu rola społeczna jest kompleksem obejmującym zarówno te formy zachowania, które zostały narzucone jednostce
przez tradycję kulturową, jak i te, które realizowane są jako świadomie wybrana strategia autoreprezentacji (por. Goffman 1977, 41). Badacz definiuje
rolę społeczną jako „deklarację praw i obowiązków przypisanych danej pozycji” (Goffman 1977, 53).
Merton zwraca uwagę na to, że
podstawowym źródłem zakłóceń w zestawie ról społecznych jest sytuacja strukturalna, w której partnerzy ról jednostki zajmującej określony status są odmiennie
ulokowani w strukturze społecznej. Powoduje to, że wartości i oczekiwania jednostki zajmującej dany status różnią się w pewnej mierze od wartości i oczekiwań
innych ludzi objętych jej zestawem ról (Merton 2005, 42).

Interakcje, w które wchodzą jednostki, realizując dany status społeczny,
stają się coraz bardziej skomplikowane w społeczeństwach wysoko zróżnicowanych. Przykładem takiego społeczeństwa jest środowisko miejskie w Polsce międzywojennej. Rola społeczna pisarzy wyróżnia się dużym zaangażowaniem we własne działania oraz wysokim poziomem idealizacji, wynikiem
czego jest np. takie działanie pisarza, które służy podtrzymywaniu wrażenia,
że działalność twórcza jest jego „jedynym lub w każdym razie najważniejszym zajęciem” (Goffman 1977, 89). Z tej perspektywy wspomnienia pisarzy
stają się wartościowym źródłem informacji, ponieważ stanowią istotne świadectwo bytowania pisarza w przestrzeni publicznej. Obejmują one nie tylko
opis faktów, ale również ich ocenę. W tym sensie odzwierciedlają pewne nastawienia, charakteryzujące koncepcję literatury, jej znaczenie społeczne
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i dopuszczalne formy zachowania ludzi zaangażowanych w komunikację
literacką.
Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku dokonuje się proces profesjonalizacji
pisarstwa. Proces ten jest związany z rozwojem kultury masowej, mediów
(radio, prasa) oraz nowych form rozrywki (kino, kabaret). To rodzi możliwości wykonywania pracy paraliterackiej, która nie tylko zapewnia pisarzom
materialne warunki życia, ale pozwala im dysponować większą ilością czasu
na pracę twórczą oraz uczestniczyć w życiu towarzyskim, typowym dla środowiska artystycznego. W tych warunkach coraz mniej pisarzy wybiera zawód nauczyciela oraz pracę w administracji, co było typowe dla ich kolegów
we wcześniejszych okresach. Status społeczny nauczyciela oraz urzędnika
wymaga dyscypliny oraz ogranicza zachowanie jednostki, a co za tym idzie,
widowiskowe działania artysty mogłyby zakwestionować prestiż instytucji,
w której on pracuje. Praca dziennikarza, felietonisty i recenzenta zapewnia
pisarzowi nie tylko środki utrzymania, ale również autorytet społeczny. Pisarze współpracujący z wpływowymi periodykami nabierają cennego doświadczenia i mają możliwość wpływu na opinię publiczną. Praca paraliteracka
stanowi dla nich często istotny element samorealizacji profesjonalnej i społecznej, przedłużenie twórczości oraz element autoreprezentacji. W swoich
wspomnieniach Jalu Kurek wyraża dumę ze swego statusu społecznego, twierdząc: „jestem chyba jednym z najstarszych czynnych dziennikarzy w Krakowie,
nie zarzuciłem bowiem do dzisiaj działalności publicystycznej, przemawia za
mną prawie pięćdziesiąt lat pracy zawodowej na tym polu” (Kurek 1978, 99).
Analizując możliwości, które otwierają się przed literaturą, pisarz wyróżnia
dwa zawody, które zapewniają materialne utrzymanie oraz wolny czas dla
pracy twórczej i „sąsiadują o miedzę z literaturą” (Kurek 1978, 95), a mianowicie zawód nauczyciela i dziennikarza. On sam wybiera drugą opcję, którą
określa jako „znacznie przyjemniejszą od pierwszej” (Kurek 1978, 95). Wymieniając zalety pracy w redakcji, podkreśla fakt, że zapewnia ona „dużą
swobodę życiową i twórczą” (Kurek 1978, 58). Kilkakrotnie pisarz nadmienia, że nie czuł przymusu dostosowania się do profilu politycznego albo
światopoglądowego pism, w których był zatrudniony jako dziennikarz. Co
więcej, dla autora Mojego Krakowa dziennikarstwo staje się ważnym elementem
statusu społecznego pisarza: „Felietonistykę literacką w prasie czy w radiu
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uważam za istotne a szczęśliwe poszerzenie interwencji pisarza w społeczeństwie, dodatkowo zaś w moim przypadku – za potwierdzenie jedności pisarza i publicysty” (Kurek 1978, 185).
Ocena Wacława Gralewskiego w odniesieniu do zawodowego dziennikarstwa jest znacznie mniej jednoznaczna. Z jednej strony określa on pracę wydawniczą i redaktorską jako potrzebę wewnętrzną (por. Gralewski 1968, 157)
i „skomplikowaną robotę wymagającą czasu trwania, fachowości, uporu
i cierpliwości” (Gralewski 1968, 73). Podkreśla również rolę pism codziennych i periodyków jako narzędzia „skutecznego oddziaływania na opinię
społeczną” (Gralewski 1968, 156). Zwraca uwagę na możliwości przekazania
wiedzy w zakresie organizacji i finansowania działalności wydawniczej, zdobytej podczas pracy w redakcji dużego dziennika, w tym podczas realizacji
inicjatyw literackich, np. przy tworzeniu pisma awangardowej grupy poetyckiej, jakim był „Reflektor”. Jednak Gralewski przedstawia również wiele kłopotliwych cech swojego zawodu:
W pracy dziennikarskiej na prowincji nie było warunków do specjalizacji. Zawodowy dziennikarz musiał być omnibusem i nie mógł uchylać się od napisania
małej kroniki kryminalnej, sprawozdania sportowego, sądowego, felietonu czy
recenzji. (…) Potknąć się nie było wolno. Na każdą gafę czyhała konkurencja, jak
jastrząb na kurczę. Kompromitacja dziennikarza była kompromitacją pisma, toteż
ci, co się potykali, często zmieniali posady (Gralewski 1968, 78–79).

Praca zawodowa dziennikarza jest samodzielnym statusem społecznym,
związanym z konkretnymi oczekiwaniami, narzuca ograniczenia i dyscyplinę. Twórca już nie tylko jest pisarzem z własnym nazwiskiem, ale również
członkiem zespołu, który odpowiedzialny jest za renomę pisma. Czołowy
publicysta okresu międzywojennego, Antoni Słonimski, zwraca również
uwagę na kłopotliwe stosunki twórcy piszącego dla pism codziennych i tygodniowych w kontakcie z ich publicznością. Poeta porównuje prowadzenie
rubryki felietonów do „pisemnego” zadania w szkole, z tą różnicą, że „Nawet
tematów nie dają, a stopnie stawiają kapryśnie. Pisarz pozbawiony poparcia
swojej koterii liczyć nie może na piątki, a często skazany jest na dwójkę”
(Słonimski 1989, 153). Ten przypadek jest bardzo znaczący, ponieważ jest
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dowodem na to, że autorytet pisarza nie przenosi się automatycznie na inne
dziedziny jego działalności, wręcz przeciwnie – szerszy dostęp do opinii publicznej naraża w większym stopniu jego prestiż na zmienną ocenę odbiorców. Jeszcze bardziej krytyczni są przedstawiciele młodszego pokolenia
(Aleksander Maliszewski, Wacław Gralewski, Sabina Sebyłowa, żona poety
Władysława Sebyły). Oceniają oni pracę w redakcjach przeważnie jako źródło dochodów, podkreślając przy tym, że jest ona często obciążająca i ogranicza możliwości rozwoju twórczego. Pokolenie to debiutuje w odmiennej sytuacji. W latach 20. XX wieku ich starsi koledzy, zwłaszcza pisarze z kręgu
Skamandra, zdominowali obszar literatury i pozycje paraliterackie, silnie
ograniczając tym możliwości realizacji późniejszym debiutantom.
Ciekawy przykład stanowi praca pisarzy w dużych wydawnictwach, jak było w przypadku Melchiora Wańkowicza i Aleksandra Wata. Z jednej strony
pozycja ta daje pisarzowi możliwość propagowania pewnych stylów i grup
literackich, aktywnego uczetnictwa w kształtowaniu rynku literackiego. Wat
nawet przypisuje sobie zasługę za dwie kolejne nagrody młodych, przyznawane przez Akademię Literatury, które wręczone zostały autorom powieści
opublikowanych przez Gebbethnera – Michałowi Choromańskiemu za Zazdrość i medycynę oraz Jalu Kurkowi za powieść Grypa szaleje w Naprawie.
Przedstawia siebie jako osobę o wyrafinowanym guście estetycznym, ale
również jako znawcę praw rynku i gustów czytelniczych. W swoich wspomnieniach Irena Krzywicka jest bardzo krytyczna wobec pracy Wata u Gebbethnera:
miałam mu za złe, że w tym prawicowym wydawnictwie popiera – o paradoksie! –
komunistycznych pisarzy, Wasilewską, Kruczkowskiego, podczas gdy współpracownicy „Wiadomości”, choćby Słonimski, a nawet Boy, trzymani byli poza jego
nawiasem. I zdani w końcu na przygodnych wydawców, którzy nabierali ich i nie
dbali o ich interesy, jak mogło dbać to najpoważniejsze wydawnictwo w Polsce
(Krzywicka 1998, 272).

Pisarze i wydawcy, którzy, podobnie jak Jakub Mortkowicz, utrzymują bliskie
stosunki ze środowiskiem literackim, narażają się na podejrzliwość i pretensje
swoich kolegów. Uważa się, że korzystają oni ze swojej pozycji, żeby promo-
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wać określony typ literatury oraz że odsuwają wartości literackie na dalszy
plan, starając się uchronić interes wydawnictwa.
Wpływowe pozycje w życiu literackim dwudziestolecia związane są z pewnym modelem obcowania twórcy z publicznością i kształtowania przez niego
własnego wizerunku, a mianowicie z modelem pisarza-celebryty, który staje
się osobą rozpoznawalną w kręgach towarzyskich. Ważną scenerią realizacji
tej roli jest kawiarnia literacka. Przykładem modelowym staje się „Ziemiańska”, najbardziej popularny lokal epoki. Jak podkreśla Andrzej Makowiecki,
życie kawiarnianie charakteryzuje teatralizacja i hierarchiczność komunikacji
społecznej. Badacz zwraca uwagę na znaczenie centralnej pozycji stolika
kawiarnianego i na specyficzną organizację przestrzeni, która ma na celu
„zaakcentować miejsce »gwiazdy« i podporządkować przestrzennie postaci
satelitów (komparsów)” (Makowiecki 2003, 250). Istotnym czynnikiem jest
również określone zachowanie publiczności: „Publiczność ta musi mieć
określone ambicje wobec środowiska kawiarniano-literackiego: są to ambicje
rozpoznania obiektów fascynacji, snobistyczne nadzieje osobistego poznania
koryfeuszy, a nawet nadzieje na przelotny udział w spektaklu” (Makowiecki
2003, 253).
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na oceny interakcji między pisarzami
i publicznością (w tym przypadkową), które przytaczają pisarze. Krzywicka
kładzie nacisk właśnie na chęć obserwacji literatów, satysfakcję, jaką czują
czytelnicy, którzy rozpoznają twarze przedstawicieli elity literackiej. We
wspomnieniach pisarki pozycja skamandrytów w świecie artystycznym jest
przedstawiona w ścisłym związku z ich życiem towarzyskim, zwłaszcza z codziennymi spotkaniami w kawiarni, wokół stolika, „który stał się przedmiotem zachwytu dla jednych, przedmiotem zawiści i nienawiści dla innych”
(Krzywicka 1998, 202). Sam akt patrzenia staje się w koncepcji Krzywickiej
znakiem zajmowanej pozycji społecznej. Nieprzypadkowo autorka Wyznań
gorszycielki zwraca uwagę na fakt, że kobiety, które pojawiały się na półpiętrze (jak żony poetów oraz Maria Pawlikowska-Jasnorzewska) wyróżniały się
nieprzeciętną urodą. Własny los Krzywicka przedstawia jako modelową karierę literacką. Zaczynając drogę jako pełna entuzjazmu studentka, która
liczy na przyjazd zamożnego krewnego, żeby wejść do „Pikadora” i zobaczyć
podziwianych twórców, staje się pisarką, zawodowym krytykiem i kobietą
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elegancką, którą ludzie rozpoznają na ulicy, w kawiarni i w teatrze. Bardziej
sceptycznie ocenia kawiarnianą popularność pisarzy Witold Gombrowicz,
który także zwraca uwagę na znaczenie aktu patrzenia: „Ów rok 1928 to były
jeszcze czasy, kiedy ze zgrozą i podziwiem patrzano na Boya-Żeleńskiego,
zjadającego bułkę z masłem w kawiarni – co też on może myśleć, kto z nim
siedzi, czy to Krzywicka, o czym rozmawiają?” (Gombrowicz 1990, 129). Ta
rozpoznawalność jednak szybko zmienia się w niebiezpieczne skracanie dystansu między pisarzem a jego publiką: „A dziesięć lat później – jakaż zmiana! Panieneczki ledwie odrośnięte przysiadły się nieproszone do literackiego
stolika, żeby zasięgnąć opinii, co czytać – bardzo pewne siebie, przekonane,
że będą mile widziane i nie wstydzące się ignorancji” (Gombrowicz 1990,
129). Zdaniem autora Ferdydurke, żeby zatrzymać uwagę czytelników, pisarze
pozwalają na zatarcie granicy między twórcą i publicznością, co zagraża ekskluzywnej pozycji literatury, jej autorytetowi.
Nie sposób również nie wspomnieć o dwóch kolejnych modelach, które
podkreślają autonomiczny charakter działalności literackiej i niezależność
pola literackiego. Przedstawiają one pisarza jako osobę, która wyróżnia się
swoim sposobem życia spośród zwykłych ludzi. Są to role twórcy-cygana
oraz poety-ekscentryka.
Cyganeria, jak podkreśla Pierre Bourdieu, powstaje właśnie jako forma
buntu środowiska twórczego przeciw wymogom społeczeństwa i hierarchii
artystycznej narzuconej z zewnątrz (por. Bourdieu 2007). Jednak badacz
literatury młodopolskiej, Jan Tomkowski, zwraca uwagę na fakt, że jeszcze
pod koniec XIX wieku do cyganerii należy nie tylko grono „wiecznych outsiderów i życiowych rozbitków”, ale również „ludzi, których pozycja społeczna
była w miarę ustabilizowana” (Tomkowski 2001, 47), nawet ziemian, kupców
i fabrykantów, występujących w roli „kibiców” i mecenasów. W dwudziestoleciu międzywojennym życie cygańskie nie straciło jeszcze całkowicie znaczenia legendy literackiej, jak można choćby zauważyć przynajmniej w zbeletryzowanych wspomnieniach Tadeusza Wittlina pt. Ostatnia cyganeria. Jednak w tekstach innych autorów, zwłaszcza tych, którzy wchodzą w życie
literackie w latach 30. XX wieku, postawę cygana określa się już jako formę
zachowania towarzyskiego, bez większego znaczenia artystycznego. Z kolei
we wspomnieniach Witolda Gombrowicza i Stanisława Pętaka ówczesna
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cyganeria, do której należą bywalcy modnych lokali nocnych, traci energię
na utrzymanie pozornej pozycji społecznej kosztem prawdziwej pracy twórczej. Cygański tryb życia już nie stanowi formy buntu, ponieważ stał się
atrakcyjny dla elity społecznej (ludzi stanu, wojska i interesu).
Ostatni model, który należałoby przedstawić, ma na celu podkreślenie wyjątkowości artysty. Nie jest on jednak tak agresywnie narzucany społeczeństwu, jak manifestowany był wizerunek cygana (por. Kawyn 2004). Ten mechanizm, w odróżnieniu od opisanych, działa przeważnie w ramach tekstów
retrospekcyjnych, jak np. biografie i wspomnienia. Obraz pisarza (częściej
poety) kształtuje się według pewnego kanonu. Artysta bywa przedstawiany
jako osoba zupełnie oddana swojej twórczości i oddalona od problemów
prawdziwego życia. Jan Śpiewak zwraca uwagę na pewien model jednostki
twórczej, utrwalony w świadomości polskiego czytelnika: „U nas od wielu lat
słowo »dziwak« kojarzy się ze słowem »uczciwość« i decyduje o wartości
twórcy. Być może trzeba zadziwieć, żeby uwierzyć w sztukę i żyć dla swojej
sztuki, dla własnej wizji świata” (Śpiewak 1965, 235–236). Ta koncepcja wywodzi się z kultury romantyzmu, jednak odgrywa istotną rolę w tworzeniu
wizerunku poety w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Należy zauważyć,
że elementy „dziwaczności” występują raczej w tekstach wspomnieniowych,
które retrospekcyjnie powracają do rzeczywistości międzywojennej i nie
należą do świadomej strategii autoprezentacji. Jednak fakt, że stają się konwencją przedstawiania twórców w tekstach ich kolegów, świadczy o tym, że
jest to nieodłączny element komunikacji literackiej, prezentacji życia literackiego przed czytelnikami.
Najczęściej w tej konwencji utrzymane są portrety pisarzy pokolenia młodopolskiego, którzy nadal są aktywni w okresie międzywojennym (np. Leopold Staff, Bolesław Leśmian). Jednak podobną strategię można zaobserwować w opowieściach o innych pisarzach. Ciekawe przykłady to Julian Tuwim
i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Autor Sokratesa tańczącego występuje
nawet we wspomnieniach ludzi z najbliższego kręgu towarzyskiego jako osoba, która żyje poezją. Iwaszkiewicz przedstawia swoje relacje z Tuwimem
jako „braterstwo w poezji”, nastawienie, które określa jako „najcharakterystyczniejszą stronę stosunku Tuwima do przyjaciół. To wszystko inne było
dekoracją, życiem, drobiazgiem życia. Naprawdę Tuwima obchodziła tylko
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poezja” (Iwaszkiewicz 1975, 352). Autorzy wspomnień o Pawlikowskiej zwracają uwagę na rozmaite szczegóły związane z jej wyglądem, opisują wizyty
w pokoju poetki w Kossakówce, jej zachowanie w towarzystwie. Jako podstawową cechę charakteru wyróżnia się ekscentryczność Lilki, jej talent przyciągania uwagi i mocne oddziaływanie na współrozmówcę nawet w zwykłej
sytuacji. Wszystkie te elementy pisarze kojarzą zarówno z osobowością, jak
i z poezją Pawlikowskiej. W oczach otoczenia artystka staje się wcieleniem
własnej twórczości, kobietą, która przeżywa świat za pośrednictwem zmysłu
poetyckiego. Nieprzypadkowo właśnie Tuwim i Pawlikowska-Jasnorzewska
uchodzą za współczesne symbole twórców zatopionych we własnej poezji,
wyidealizowanych „poetów-dziwaków”. Są to postaci związane z kręgiem
„Wiadomości Literackich”, reprezentujących poetycki i towarzyski model
skamandrytów. We wspomnieniach swoich kolegów występują jako wcielenia
własnej twórczości. Inni pisarze zostawiają świadectwa o ich drobnych ekstrawagancjach, pasjach i maniach; podają wiele anegdot, w których postawa
artysty zarówno zakłóca komunikację, jak i ją prowokuje.
Te przykłady są istotne właśnie z perspektywy zachowania autonomiczności sztuki wobec kontekstu społecznego. Stanowią alternatywną możliwość
dla rynku literackiego, tzw. giełdę wartości literackich. Jednocześnie wpisane
są także w pewien mechanizm komunikacji literackiej. Mechanizm ten polega na ciągłym podtrzymywaniu ciekawości czytelnika, skupionej nie tylko na
samych utworach literackich, lecz również na osobie autora. Właśnie w związku z taką potrzebą obcowania z postacią pisarza szerzy się praktyka pisania
biografii, autobiografii, wspomnień oraz książek popularnonaukowych, które
zapraszają publiczność za kulisy życia literackiego.
Oczywiście, jeden artykuł nie jest w stanie wyczerpać wachlarza ról, jakie
pisarze polscy odgrywali w społeczeństwie lat 20. i 30 XX wieku. Nie zostały
omówione np.: kwestie niejednoznacznych stosunków między pracą pisarską
a działalnością społeczną, problem zajmowania stanowisk publicznych przez
pisarzy, miejsce organizacji zawodowych pisarzy w ramach debaty społecznej. Mogą one stać się tematem odrębnego opracowania, ponieważ wymagają
dogłębnej analizy sytuacji politycznej i społecznej w Polsce międzywojennej.
Przedstawione w tekście przykłady są związane z formującą się właśnie w tym
okresie kulturą popularną. Podjęta została próba zaprezentowania różnych
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sposobów funkcjonowania literatów w nowym kontekście. W podsumowaniu
warto wyodrębnić kilka wniosków. Pisarze nie tylko uczestniczą w opisanych
procesach. Występują oni, zwłaszcza w tekstach wspomnieniowych, jako
obserwatorzy mechanizmów życia literackiego, a zarazem ci, którzy to życie
analizują. Oczywiście, ulegają wpływowi koncepcji tradycyjnych, jak i nowych
wymagań publiczności. Starają się jednak utrzymać własny autorytet, kładąc
nacisk na znaczenie swoich tekstów nie tylko jako świadectw, ale również jako
prób interpretacji i syntezy. Należałoby również podkreślić, że same oceny pisarzy są niejednoznaczne. Wysoko ocenia się dobrą znajomość sytuacji literackiej
i sprawne poruszanie się w tej przestrzeni, jednak sukces publiczny nie zawsze
gwarantuje uznanie na polu zawodowym – często staje się nawet powodem
pretensji, wręcz zarzutów wobec jakości twórczości lub postawy moralnej
kolegi. Sama literatura ciągle szuka balansu między własną, autonomiczną
przestrzenią a kontekstem społecznym, w ramach którego funkcjonuje.
Na zakończenie trzeba by zwrócić uwagę na jeszcze jedną charakterystyczną rolę pisarza w dwudziestoleciu międzywojennym, aktualną także
współcześnie. Utrzymanie zainteresowania czytelników wymusza na pisarzu
zachowanie równowagi w procesie kształtowania własnego wizerunku. Z jednej strony twórca będzie dążył do tego, aby dystans między nim a publicznością
coraz bardziej się skracał, gdyż sama możliwość bliższego kontaktu z artystą
imponuje czytelnikowi. Z drugiej strony będzie on starał się zachować ekskluzywność, aby zapewnić sobie uznanie. Gra polega na tym, żeby nakreślić
granicę ledwie widzialną, ale ciągle odczuwalną.
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STACHO JANINY MORTKOWICZOWEJ
– MANIFEST DZIAŁU LITERATURY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W WYDAWNICTWIE JAKUBA MORTKOWICZA

W

historii literatury polskiej Stacho jest utworem mało znanym i prawie zupełnie zapomnianym. Opowiadanie Janiny Mortkowiczowej,
które ukazało się w 1906 roku w wydawnictwie jej męża, stanowi
opis świata dziesięcioletniego chłopca mieszkającego z rodzicami i bratem
w Warszawie w latach 1904–1905. Wychowawczyni, która śledzi jego rozwój
przez półtora roku – od wiosny do jesieni następnego roku – przedstawia
jego znajomych, rodzinę, zajęcia, myśli, stosunek do świata i plany na przyszłość, zwracając szczególną uwagę na działalność społeczną, jak np. redagowanie pisma dla dzieci i założenie stowarzyszenia społeczno-naukowego w celu
dostarczenia książek biednym dzieciom. Do szczęśliwego zakończenia przyczynia się jednak kontekst polityczny. Rewolucja 1905 roku doprowadza do
wydania 30 października przez Mikołaja II manifestu symbolizującego „wiosnę wolności” dla demonstrantów manifestacji 1 listopada, na które Stacho
patrzył, zanim „zasnął, uśmiechając się błogo i szepcząc bezdźwięcznymi
usty »niech żyje wolność«” (Mortkowiczowa 1906, 112).
Mocno zakorzenione w kontekście rewolucji 1905 roku w Królestwie Polskim dzieło Mortkowiczowej stanowi ważne świadectwo tej epoki. Chociaż
wątek Stacha należy do fikcji literackiej, dużo mówi o kontekście historycz-
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nym, politycznym, społecznym, ale też wydawniczym. Jeżeli zastosuje się
metody socjologii literatury i rozważy proces tworzenia opowiadania pod
tym względem, można zrekonstruować niektóre elementy koncepcji pedagogicznej, literackiej i ideologicznej nie tylko autorki, ale też działu, w którym
tekst się ukazał. Dział literatury dla dzieci i młodzieży wydawnictwa Jakuba
Mortkowicza powstał w 1906 roku jako część ambitnego programu wydawniczego, „który wyrażał się głównie w upowszechnianiu literatury współczesnej, w propagowaniu twórczości autorów wybitnych, w krzewieniu postępowej ideologii społecznej i politycznej” (Mlekicka 1974, 271–272). W przeciwieństwie do innych działów, był kierowany przez samą autorkę Stacha.
Można więc przypuszczać, że Stacho odgrywał w nim ważną rolę, zwłaszcza
że był pierwszym utworem autorskim Mortkowiczowej i jedną z pierwszych
książek wydanych w tej serii. Niniejszy artykuł ma na celu uwydatnienie
związków między Stachem i ówczesną myślą pedagogiczną oraz udowodnienie jego wyjątkowej pozycji w dziale literatury dla dzieci i młodzieży jako
syntezy podstawowych pojęć wychowawczych tego czasu i wzoru dla następnych książek młodzieżowych wydanych przez Mortkowiczów.

PRZEDSTAWIENIE
UDANEGO WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO
W Stachu Mortkowiczowa prezentuje swoją wizję wychowania dziecka,
czyniąc z opowiadania syntezę pojęć, które przedstawiła w eseju pt. O wychowaniu estetycznym (Mortkowiczowa 1904). Podsumowując idee różnych
pedagogów, filozofów, krytyków i artystów, autorka wyszła z założenia, że
kultura estetyczna – czyli „poczucie piękna, wrażliwość na piękno, zdolność
odczuwania i wzruszania się pięknem, postrzeganym w przyrodzie i w sztuce, smak i gust artystyczny” (Mortkowiczowa 1904, 1) – zajmuje ważne miejsce w życiu ludzkim, ponieważ „oddziałać może poważnie na rozwój intelektualny człowieka, na ukształtowanie się poglądu na świat” (Mortkowiczowa
1904, 2). Chociaż wrażliwość estetyczna jest instynktowna, „tylko człowiek,
stojący na wyższym szczeblu kultury, doznawać może głębokich, potężnych
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i czystych uczuć i wzruszeń estetycznych” (Mortkowiczowa 1904, 8). To
oznacza, że trzeba kształcić wrażliwość na piękno, że wychowanie estetyczne
jest potrzebne, żeby człowiek potrafił wzruszać się pięknem. Zgodnie z „reformą
estetyczno-pedagogiczną” Mortkowiczowa zaleca rozpocząć tę pracę wychowawczą od dzieciństwa: „Zadaniem reformy pedagogiczno-estetycznej jest
przygotowanie dzieci do odczuwania piękna w naturze i w sztuce, uzdolnienie ich do odbiorczego doznawania wrażeń estetycznych, rozwinięcie w nich
poczucia i smaku estetycznego” (Mortkowiczowa 1904, 15–16).
Dalej Mortkowiczowa próbuje wyjaśnić, jak należy wychowywać dzieci
w kierunku estetycznym, mimo że według niej nie ma żadnej metody. Nawiązując do malarza Eugeniusza Carrière’a, który kształcił swoje dzieci w ten
sposób, że „pokazywał im rzeczy piękne, a potem dopiero próbował im wyjaśnić
cechy tego piękna (…) i wreszcie starał się w nich rozbudzić uczucia podziwu
i zachwytu” (Mortkowiczowa 1904, 16–17), autorka liczy na wyzwolenie tkwiących w dzieciach zdolności patrzenia i widzenia piękna w przyrodzie i sztuce
bez żadnego narzucania wiedzy umysłowej. Inaczej mówiąc, „kierować należy
dzieci do samodzielnej obserwacji i kształcić w tym celu zmysły” (Mortkowiczowa 1904, 22). Kładzie ona zresztą nacisk na kształcenie wzroku w celu
rozróżnienia barw, kształtów i odległości, a wśród środków pomocniczych – co
ciekawe – wymienia „stopniowy szereg (…) wycieczek pod przewodnictwem
nauczyciela, gdzie wzrok ucznia zwracać się będzie ku rozmaitym przedmiotom, do których zbliżać się będzie powoli” (Mortkowiczowa 1904, 25).
„Wycieczki pod przewodnictwem nauczyciela” stanowią znaczący punkt
styczności między esejem Mortkowiczowej i jej opowiadaniem. W Stachu
narratorka-wychowawczyni urządza małemu bohaterowi wycieczki poza
miasto. Już w pierwszym rozdziale zatytułowanym Wiosną idą razem po
kwiaty do parku Szustra, a w następnym wybierają się do lasów wilanowskich
po pierwiosnki; latem też idą co niedziela za miasto. Te wycieczki są niezbędne
dla Stacha, który jest dzieckiem miejskim, niemającym kontaktu z naturą. Jak
wszystkie podobne mu dzieci, Stacho potrzebuje dostępu do natury1, żeby nie
1

„Należy koniecznie wszystkim dzieciom otwierać dostęp do natury, czego wymagają
wszystkie kierunki wychowania, a co dla wychowania estetycznego jest warunkiem pierwszorzędnym” (Mortkowiczowa 1904, 34).
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zostać ślepym na jej piękno: „Ślepota na piękno natury powstaje przede wszystkim stąd, że dzieci miejskie przeważnie nie mają sposobności do obserwacji
przyrody” (Mortkowiczowa 1904, 34). W swoim eseju Mortkowiczowa gorąco
zachęca do pokazywania dzieciom przyrody, żeby kształcić ich poczucie piękna:
Wiedźmy więc nasze dzieci do estetycznej obserwacji przyrody, rozwijajmy w nich
poczucie piękna przyrody! Przyroda jest rozkoszą wzroku, źródłem najbogatszych
wrażeń, cichą przystanią i zarazem pełnią życia. Zdrowy, wesoły, zharmonizowany
człowiek musi umieć odczuwać i kochać przyrodę (Mortkowiczowa 1904, 35).

W pewnym sensie Stacho jest urzeczywistnieniem tego teoretycznego wezwania: wychowanie młodego bohatera polega na „estetycznej obserwacji
przyrody”, a więc – zgodnie z treścią eseju – „rozwijanie poczucia natury”
zajmuje „miejsce pierwszorzędne” w jego wychowaniu estetycznym (Mortkowiczowa 1904, 30).
Chociaż „wszystkie bowiem zjawiska przyrody mogą być źródłem wrażeń
estetycznych” (Mortkowiczowa 1904, 30), Mortkowiczowa przyznaje rozstrzygającą rolę kwiatom:
Ze wszystkich tworów pociągają dziecko najsilniej kwiaty, te arcydzieła i klejnoty
natury. To też pierwsze świadome i celowe ruchy rąk dziecka zwracają się ku kwiatom, o ile znajdują się w pobliżu. Ten pociąg wrodzony daje się u dzieci rozwinąć
w określone upodobanie, w kult kwiatów, który posiada doniosłe znaczenie
w sprawie wychowania estetycznego. Kwiaty dają nam wszakże połączenie tylu
cech piękna: największą obfitość barw i odcieni, największą rozmaitość kształtów
i linii, harmonię proporcji, połysk, miękkość, świeżość, wytworność, subtelność,
wyraz i woń. Kwiaty są wdziękiem natury (Mortkowiczowa 1904, 32–33).

Dzieci odczuwają sympatię i miłość do kwiatów, „z której powstaje zachwyt
i entuzjazm” (Mortkowiczowa 1904, 30). Kwiaty mogą więc być głównym źródłem ich poczucia estetycznego. Stąd wezwanie Mortkowiczowej w O wychowaniu estetycznym: „Wiedźmy więc dzieci do kwiatów, na kwiaty!” (Mortkowiczowa 1904, 33).
Wraz z wycieczkami pod przewodnictwem nauczyciela i obserwacją przyrody kwiatobranie stanowi kolejny ważny punkt styczności między Stachem
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i esejem. W Stachu chłopiec i jego nauczycielka idą za miasto, żeby zbierać
kwiaty, obserwując je „z ciągłym zwracaniem uwagi na cechy zewnętrzne ich
kształtów i barw w celu estetycznym” (Mortkowiczowa 1904, 25):
Dziś wszakże przyszliśmy na kwiaty, stęsknieni za nimi przez całą długą zimę.
I rozpoczynamy od razu troskliwy i uważny przegląd. Są. Te pierwsze – podśniedki – połyskują już z daleka bladym złotem swych gwiazdek na wątłych łodyżkach.
I gorąco-złote dukaty jaskrów ziarnoplonów zasiały już ze swą zdumiewającą
płodnością wszystkie murawy. A tuż przy nich prą się do współzawodnictwa białe
kwiatki sasanek gajowych i żółte jaskrowatych zawilców. A dalej już skromniej –
czyściutki błękit pokornych przetaczników i pospolity fiolet kokoryczów. W najbardziej ocienionym zakątku – błękitne miłe przylaszczki. A na łączce wystawionej na promienie słoneczne – cała kępka ślicznych fioletowych sasanek zwisłych.
Wreszcie nowy wybuch radości Stacha:
– Fiołki, prawdziwe, wonne fiołki! (Mortkowiczowa 1906, 11)

Przegląd kwiatów wywołuje zachwyt chłopca, jakby wyzwolił tkwiące w nim
zdolności patrzenia i rozpoznania piękna w przyrodzie, potwierdzając tezę
przedstawioną w O wychowaniu estetycznym: „Dziecko, które umie patrzeć
na kwiaty z miłością i zachwytem, posiada już pewne przygotowanie estetyczne” (Mortkowiczowa 1904, 33). Kwiaty zrywane są „nie tylko w celach
naukowych – po jednym okazie do zielnika”, ale też „dla ich piękna” (Mortkowiczowa 1906, 10).
Kwiaty odgrywają więc kluczową rolę w wychowaniu estetycznym Stacha i –
podobnie jak wszystkie elementy natury – zbliżają go do sztuki, skoro „droga
do sztuki prowadzi przez naturę i poczucie natury musi poprzedzać poczucie
sztuki” (Mortkowiczowa 1904, 34). W Stachu Mortkowiczowa szkicuje stopniowy postęp od natury do sztuki, co jest widoczne w pierwszym i drugim rozdziale. Po zebraniu pierwiosnków w drugim rozdziale Stacho prosi o powiastkę
i mocno się przejmuje jej treścią: „wrażliwy Stacho siedział nieruchomo i nie
mówił nic” (Mortkowiczowa 1906, 21). W dalszych rozdziałach chłopiec
zwraca coraz większą uwagę na różne formy sztuki – od literatury do muzyki
– i sam staje się coraz bardziej twórczy, zwłaszcza w zakresie społecznym.
Mortkowiczowa uważa, że wrażliwość estetyczna jest ważnym czynnikiem
w wychowaniu moralnym:
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Wrażenia estetyczne wzbogacają nas uczuciowo i moralnie. Odczucie twórcy w jego
dziele jest pogłębieniem i rozrastaniem się własnej naszej duszy. Prowadzi nas to
bowiem do skupienia się, do zstępowania w głębi duszy, do wglądania w tajniki
wewnętrzne. Jednym z zasadniczych rysów sztuki jest sympatia, współodczuwania
cudzych uczuć i wzruszeń, a sympatia stanowi wszakże najpotężniejszą dźwignię
moralności. Platon wierzył, że odczuwanie piękna wpływa na to, iż stajemy się
lepszymi i piękniejszymi wewnętrznie. Ruskin, który uważa piękno za „wielkie
źródło natchnienia do czynów ludzkich, za najwyższe szczęście i najtrwalsze prawo”, wierzył że „poznanie piękna jest prawdziwą drogą i pierwszym szczeblem do
poznania dobra” (Mortkowiczowa 1904, 2).

Aktywność społeczna Stacha, wszystkie jego przedsięwzięcia (np. szlachetne towarzyszenie, tygodnik dla dzieci, teatr amatorski, bezpłatna szkoła
dla wszystkich) oraz rozumienie wydarzeń związanych z rewolucją 1905 roku
wynikają więc z jego wychowania estetycznego. Dzięki temu kształceniu Stacho stał się dobrym człowiekiem i prawdopodobnie będzie wzorowym obywatelem walczącym o wolność kraju.
W ten sposób Mortkowiczowa przedstawia w Stachu udane wychowanie estetyczne. To znaczy, że treść utworu stanowi transpozycję głównych myśli zawartych w O wychowaniu estetycznym. Innymi słowy można powiedzieć, że
esej jest podstawą ideologiczną i pedagogiczną opowiadania. Nawet w szczegółach można zauważyć związki między dwoma tekstami. Na przykład fakt, że
Stacho powołuje się do „zbożnego kultu piękna” (Mortkowiczowa 1906, 32),
przypomina „znaczenie piękna-kultu, piękna-ideału” (Mortkowiczowa 1904,
2), do którego Mortkowiczowa nawiązuje w eseju. Można także porównać
przynoszenie kwiatów do domu i strojenie nimi pokojów w Stachu (Mortkowiczowa 1906, 10) do koniecznego ozdobienia pokoju dziecinnego w celu wywołania wrażliwości estetycznej od początku życia. Niemniej jednak podobieństwo między opowiadaniem i esejem polega przede wszystkim na spójnej
wizji wychowania dzieci i na wierze w moralną władzę wrażliwości estetycznej.

PIĘKNA I DOBRA KSIĄŻKA DLA DZIECI
Tymczasem kwestia wychowawcza nie ogranicza się do treści opowiadania, Stacho bowiem jest nie tyle książką o wychowaniu, ile książką wycho-
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wawczą, czyli dążącą do wychowania młodych czytelników. Jej publikacja
zbiegła się w czasie z powstaniem działu literatury dla dzieci i młodzieży, w odniesieniu do którego Mortkowiczowie mieli duże ambicje. W katalogu wydanych przez siebie książek młodzieżowych do roku 1913, wydawca z żoną
opisali działalność tego działu następująco:
Zaraniu naszej działalności wydawniczej na polu literatury dla dzieci i dla młodzieży przyświecało hasło: „Dajmy dzieciom to, co mamy najlepszego”. Pozostaliśmy mu wierni po dzień dzisiejszy.
Prosiliśmy wówczas o piękne i dobre książki dla dzieci tych, co takie – świąteczne – z głębi dusz swych wysnuwać potrafią. Nieśli je nam chętnie i ofiarnie.
Wierzyliśmy wówczas, że ten siew wzniosłych myśli, szczerych uczuć, prawdziwego piękna, rzucany w dusze dziecięce, wzejdzie w nich ziarnem plennym i bujnym.
Dzieci pokochały nasze książki.
Marzyliśmy wówczas, że dążenia nasze spotkają się ze zrozumieniem (Mortkowicz, Mortkowiczowa 1913, 1).

Mortkowiczowie byli przekonani, że książki z tej serii stanowią „siew
wzniosłych myśli, szczerych uczuć, prawdziwego piękna”, mając nadzieję, że
jego rzucanie „w dusze dziecięce” uczyni z tego siewu „ziarno plenne i bujne”.
Metafora ogrodnicza zdradza ich pragnienie, aby mieć trwały wpływ na
umysłowy, moralny i estetyczny rozwój dzieci. W ten sposób ich książki miały
zajmować pierwszorzędne miejsce w wychowaniu nowoczesnym, które według Mortkowiczowej musiało właśnie wpływać na strony umysłowe, moralne i estetyczne w dążeniu do „harmonijnego całokształtu człowieka”: „Ideał
nowoczesnego wychowania stanowi równomierny rozwój wszystkich uzdolnień dziecka dla osiągnięcia harmonijnego całokształtu człowieka. W imię
tego ideału żądamy rozwijania i kształcenia w dzieciach zadatków estetycznych obok strony moralnej i umysłowej” (Mortkowiczowa 1904, 10–11).
Chociaż Mortkowiczowa w swoim eseju skupiała się na wychowaniu estetycznym, nie pominęła wychowania umysłowego i moralnego; była świadoma, że – chociaż stanowi jego najważniejszą podstawę – wychowanie estetyczne było tylko częścią ogólnego wychowania dzieci. Natomiast nie tłumaczyła roli książek dziecięcych w wychowaniu młodego pokolenia. Obok
kwiatów i natury Mortkowiczowa wymieniała zabawy, obrazy, książki obraz-
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kowe, zdobienia pokojów dziecięcych i architekturę jako środki pomocnicze
w zbliżaniu dzieci do sztuki, ale nie pisała o literaturze. To oznacza, że kiedy
opublikowała O wychowaniu estetycznym w 1904 roku, nie miała ostatecznego poglądu na temat literatury młodzieżowej i jej miejsca w wychowaniu
dziecięcym. Tymczasem kiedy powstał dział literatury dla dzieci i młodzieży
w 1906 roku, już miała precyzyjną wizję tego typu literatury i – jako kierowniczka – wiedziała, że chce wydawać „piękne i dobre książki dla dzieci”, żeby
rozwijać ich umysł, moralność i poczucie piękna.
Żeby zrozumieć wizję książek dla dzieci i młodzieży, która dominowała
w tym dziale i dominowała w koncepcji Stacha, należy się odwołać do innego
tekstu pedagogicznego. Obok eseju O wychowaniu estetycznym w 1904 roku
ukazał się inny esej w pedagogice polskiej – Nasza literatura młodzieżowa
Stanisława Karpowicza i Anny Szycówny. Szycówna i Karpowicz byli przeciwnikami pozytywizmu i inicjatorami pedagogiki współczesnej na przełomie XIX i XX wieku. Karpowicz, uważany za „niepraktycznego marzyciela,
idealistę i utopistę” (Michalski 1979, 13), chciał zmienić wychowanie dzieci
tak, żeby stały się niezależnymi osobami potrafiącymi przekroczyć ramy klasy społecznej. W tym procesie wyzwoleńczym przyznawał literaturze rolę
pierwszorzędną.
W opracowaniu Nasza literatura młodzieżowa Karpowicz i Szycówna ostro
krytykowali literaturę dla dzieci, uważając, że „znajduje się wielu autorów
bez żadnego talentu i bez odpowiedniego przygotowania naukowego, którzy
piszą dla młodzieży byle co i byle jak” (Karpowicz, Szycówna 1965, 250).
A przecież literatura dla młodych czytelników ma dorównywać jakościowo
literaturze dla dorosłych: „Że literatura dla młodzieży powinna treścią swą
i zadaniem odpowiadać literaturze w ogóle, jest to niemal oczywiste” (Karpowicz, Szycówna 1965, 248). Dalej wyjaśniają to, co mają na myśli:
Jeżeli literatura dla młodzieży ma być wstępem do poznania piśmiennictwa w ogóle,
to co mianowicie powinna ona przynosić i do czego czytelników przygotowywać?
Utrwalona w piśmie myśl ludzka, myśl rzetelną wiedzą wsparta i bezinteresowną miłością prawdy wiedziona, niekiedy szybująca w krainie rojeń pięknych
i pożądanych do urzeczywistnienia, sprowadza się w ostatecznym rozbiorze do
zakresu trzech wszystko obejmujących zagadnień bytu: 1. do zrozumienia zjawisk
w przyrodzie i życiu; 2. do wytłumaczenia – na zasadzie poprzedniego – stosunku
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człowieka do wszechświata i bliźnich, ażeby na tym się opierając uregulował zjawiska przyrody i warunki społeczne odpowiednio do celów najpełniejszego życia,
a to nie tylko pojedynczych ludzi, lecz każdego i wszystkich; 3. do możliwie idealnego ustosunkowania bądź poszczególnych zjawisk, jak to się dzieje w sztukach
pięknych, bądź całokształtu życia jednostki do warunków przyrodzonych i społecznych, jak to widzimy w mitologii, etyce i w idealnych pomysłach ustroju społecznego.
Słowem, istotnym zadaniem najwyższych wzlotów ducha było zawsze i jest poznanie otoczenia w celu zastosowania warunków życia naprzód do potrzeb chwili
bieżącej, a następnie w myśl ideałów poezji i na koniec socjologii. Literatura powszechna roztacza przed nami obraz prac i walk ludzkich o zdobycie i wcielenie tych
prawd, które albo chwilowe dać mogą ukojenie nędzy i boleści, albo ku trwałej,
ogólnej szczęśliwości społeczeństwo prowadzą (Karpowicz, Szycówna 1965, 251).

Obok pierwszego wątku Stacha, który wiąże się z estetycznym wychowaniem chłopca, Mortkowiczowa widocznie dostosowała się do zaleceń Karpowicza i Szycówny. Można bowiem podsumować drugi wątek toczący się równolegle do pierwszego jako „poznanie otoczenia w celu zastosowania warunków życia naprzód do potrzeb chwili bieżącej” (Karpowicz, Szycówna 1965).
Ponadto jest skonstruowany wokół trzech zagadnień wymienionych przez
oboje pedagogów. Po pierwsze Stacho odkrywa nie tylko przyrodę, ale też życie. Pod tym względem wstęp książki jest szczególnie ważny. Wychowawczyni-narratorka pragnie pójść ze Stachem za miasto, by „powitać wiosnę w przyrodzie” (Mortkowiczowa 1906, 4), ale chłopiec jest nachmurzony i rozdrażniony:
nie chce chodzić w wiosennym palcie, ponieważ „wytarte jest, przycerowane
przy kieszeniach i guzikach, za krótkie ma rękawy” (Mortkowiczowa 1906, 3).
Dlatego wychowawczyni zmienia plan i prowadzi go ulicami Warszawy, przy
których mieszkają biedne dzieci, żeby widział chłopców ubranych w daleko
brzydsze palta od jego, i by przekonać go, że przy nich wygląda „nie jak żebracz,
ale jak panicz” (Mortkowiczowa 1906, 4). Widząc „nieskończony korowód biednych, smutnych palt” (Mortkowiczowa 1906, 6), Stacho rozumie, że „palto nie
jest jeszcze zniszczone – całe, ciepłe, czyste” (Mortkowiczowa 1906, 7).
Pierwsze zagadnienie (w duchu Karpowicza i Szycówny) polega więc na
wytłumaczeniu ubóstwa i nierówności klasowej, żeby bohater zrozumiał, że
powinien uregulować „warunki społeczne odpowiednio do celów najpełniejszego życia, a to nie tylko pojedynczych ludzi, lecz każdego i wszystkich”
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(Karpowicz, Szycówna 1965, 251) w ramach drugiego zagadnienia. W tym
celu nauczycielka rozpoczyna poważną rozmowę:
Siedzieliśmy potem długo we troje z matką, udobruchaną już zupełnie. I mówiło się
różnie. O palcie Stacha ani słowa. Ale za to o tym, że wszyscy chłopcy powinni mieć
palta całe, czyste, ciepłe. A później dużo, dużo o tym, że biedni chłopcy tak wcześnie
pracować zaczynają i czy to musi być i dlaczego? I czy inaczej być nie może? I kiedy
będzie. I jeszcze – gdyby w taki pierwszy dzień wiosny odebrać wszystkie dzieci
z fabryk, z warsztatów, z pracowni, ze sklepów, wyrwać je z ciasnych, dusznych murów
i zaprowadzić na kwietne, wonne łąki – na święto wiosny (Mortkowiczowa 1906, 7).

Rozmowa ta nie tylko uczula Stacha na biedę i nierówności w społeczeństwie, ale czyni go aktywnym w walce o równość klasową. Mając świadomość, że przyjaciel mieszka w gorszych warunkach od niego, Stacho twierdzi,
że „to wstyd mieszkać w czterech pokojach, kiedy tam u stróża w jednej izbie
śpi aż troje dorosłych i pięcioro dzieci” (Mortkowiczowa 1906, 24) i prosi
mamę, żeby oddała dwa pokoje tej rodzinie. Zatem można zinterpretować
ten gest jako „uregulowanie warunków społecznych odpowiednio do celów
najpełniejszego życia”, a rozmowę jako „wytłumaczenie stosunku człowieka
do wszechświata i bliźnich”.
Niemniej jednak rozmowa ma również wpływ na dążenie Stacha do „idealnego ustosunkowania” do „warunków przyrodzonych i społecznych” (Karpowicz, Szycówna 1965, 251). Można bowiem połączyć projekt bezpłatnej
szkoły dla wszystkich dzieci z trzecim zagadnieniem, które według Karpowicza i Szycówny powinno byś poruszane w literaturze młodzieżowej:
Będziemy z Bronkiem nauczycielami i założymy sobie ogromną bezpłatną szkołę
dla wszystkich dzieci. Zobaczysz – nie będzie już wtedy tych dzieci opuszczonych,
wałęsających się po ulicy i tych chłopców, co żebrzą i tych, co kradną. Wszyscy
będą w naszej szkole – będą siedzieli w widnych, dużych salach i będą słuchali
różnych ciekawych rzeczy – opowiada Stacho i patrzy na mnie z zadowoleniem
(Mortkowiczowa 1906, 61).

Stacho uważa, że założenie szkoły byłoby idealnym rozwiązaniem problemu przymusowej pracy dzieci; chodzi więc dosłownie o idealne ustosunkowanie do warunków społecznych.
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Można dojść do wniosku, że w Stachu Mortkowiczowa śledzi program
Karpowicza i Szycówny ze względu na treść, ale też na formę. Żądają bowiem
pedagodzy „krótkich, zwięzłych i jasnych opowiadań, skreślonych logicznie,
bez żadnych wycieczek dowolnych, ściśle z istotą przedmiotu nie związanych”. Mimo że Stacho liczy 112 stron, jest raczej krótką powieścią. Mortkowiczowa nazwała ją „opowiadaniem” w podtytule, jakby chciała dokładnie
się dostosować do ich wymagań. Wybrała zresztą konwencję realistyczną, co
przypomina, że zależało jej na tym, aby „fantazja autora nie przekraczała
granic zdrowego rozsądku, nie wybiegała poza świat możliwy – dla dziecka
zrozumiały – i nie tłumiła zmysłu krytycznego w rozpalonej złudzeniami
głowie” (Karpowicz, Szycówna 1965, 259). Realizm dotyczy również zobrazowanego czynu, który musi być „wykonalny, jeżeli nie natychmiast i nie
całkowicie, to stopniowo i choć w części” (Karpowicz, Szycówna 1965, 266),
oraz sytuacji społecznej. Według Karpowicza i Szycówny forma jest też ważna z powodów estetycznych, w związku z czym Mortkowiczowa dbała o styl
i język, nie zlekceważyła też układu książki. Pod względem zaleceń zawartych
w Naszej literaturze dla młodzieży, opowiadanie Mortkowiczowej jest więc
piękną i dobrą książką dla dzieci.

„DAJMY DZIECIOM TO,
CO MAMY NAJLEPSZEGO”
Stacho jest przykładem typowym i prawdopodobnie najbardziej reprezentatywnym dla książek, które Mortkowiczowa chciała wydawać w dziale
literatury dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Dajmy dzieciom to, co mamy
najlepszego”. Z jednej strony szukała najlepszych utworów dla dzieci w literaturze światowej, jak Serce ubogich Eugeniusza Demoldra i Moi chłopcy
Gustafa af Geijerstama, które przetłumaczyła na język polski w 1906 roku;
potem zatrudniła kilku tłumaczy i sama przełożyła jeszcze wiele książek,
w tym Cudowną podróż Selmy Lagerlöf, Przygody Piotrusia Pana Jamesa Barrie’ego, Chłopców z placu broni Ferenca Molnara, książki o doktorze Dolittle
Hugha Loftinga. Z drugiej strony sama pisała i współpracowała z młodymi
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pisarzami, żeby wydawać nowe oryginalne utwory, które z pewnością jeszcze bardziej odpowiadały jej ideałom pedagogicznym. Stacho stanowi pierwszy taki utwór i jako pierwszy niewątpliwie zajmował miejsce wyjątkowo
ważne.
Nie wiadomo, jak Stacho faktycznie funkcjonował w wydawnictwie Mortkowicza, ponieważ archiwa zostały zniszczone w czasie powstania warszawskiego. Niemniej jednak dzięki wspomnieniom córki wydawców mamy informacje o funkcjonowaniu działu literatury dla dzieci i młodzieży, w związku
z czym wiemy, że Mortkowiczowa nadzorowała postępy autorów w pisaniu
książek dla dzieci:
Matka wyszukiwała książki, oceniała je, rozmawiała z autorami i tłumaczami,
utwory obce sama często tłumaczyła, potem robiła korekty. (…) Matka była
w swej pracowitej działalności najzupełniej samodzielna. Mąż miał całkowite
zaufanie do jej smaku i wyboru, dawał jej wolną rękę. (…) Janina Mortkowiczowa
sama czytała wszystkie rękopisy i prowadziła rozmowy z autorami (czasem brał
w nich udział Jakób Mortkowicz) (Mortkowicz-Olczakowska 1962, 159–160).

Można przypuszczać, że Mortkowiczowa kierowała pracą pisarzy tak, żeby
dostosowywali się do jej poglądów wychowawczych i realizowali w książkach
to, co uważała za idealne. Musieli wtedy pisać „piękne i dobre książki”, które by
się zgadzały z hasłem „Dajmy dzieciom to, co mamy najlepszego”, z koncepcjami pedagogicznymi przedstawionymi w opracowaniu O wychowaniu estetycznym oraz z zaleceniami Karpowicza i Szycówny. Analiza Stacha pokazała
bowiem, że oba eseje były główną inspiracją Mortkowiczowej. Pisarze musieli
więc tworzyć dzieła mające cechy treściowe i formalne podobne do Stacha,
który stanowił sumę teoretyczną i pierwszą realizację literacką jej koncepcji
książki dla dzieci. Stacho symbolizował „to, co miała najlepszego”, więc niewątpliwie miał służyć jako wzór dla następnych projektów literackich kierowanych
przez Mortkowiczową.
Uprawniona jest hipoteza mówiąca, że zanim autorzy zaczęli pisać książki,
Mortkowiczowa dawała im Stacha do przeczytania, aby zrozumieli, czego od
nich oczekiwała. Stacho mógł służyć za wzór, zwłaszcza dla autorów niemających doświadczenia w tym zakresie, jak np. Bolesław Leśmian podczas pisa-
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nia Klechd sezamowych (1913)2. Analiza porównawcza sugeruje, że Leśmian
zwrócił większą uwagę na poczucie piękna przyrody niż Albert Ludwig
Grimm w Powieściach z tysiąca i jednej nocy i Antoine Galland w Tysiącu
nocach i jednej, którzy go zainspirowali (Zimand 1971, 392–393). Otóż Leśmian starał się uwrażliwiać młodych czytelników na wszystko, co mogło być
estetycznie poruszające, podkreślając przede wszystkim piękno oraz zmysłowe efekty natury. Można podać przykład z adaptacji Ali Baby i czterdziestu
zbójców: scenę w lesie, kiedy Ali Baba idzie po drewno i znajduje jaskinię
zbójców. Ubogi drwal jest pod wrażeniem piękna natury. Promienie słoneczne oślepiają go i olśniewają: „Słońce świeciło tak jasno i złociście, że trzeba
było zmrużyć oczy” (Leśmian 2012a, 246). Wydaje mu się, że ptaki „też mrużą na słońcu swoje błękitne i czerwone oczy w żółtych i czarnych obwódkach”, np. „papugi pąsowe, zielone i białe” i kolibry, które „w oczach migały
mu co chwila” (Leśmian 2012a, 247). Temu kolorowemu obrazowi towarzyszy piękna melodia śpiewana przez małpki oraz przyjemny zapach: „Kwiaty,
zagrzane słońcem, pachniały” (Leśmian 2012a, 248). To wszystko pobudza
zmysły Ali Baby, który zadziwia się lasem i wykrzykuje z podziwem: „Żaden
pałac nie jest tak piękny jak las” (Leśmian 2012a, 248). Zachwyt Ali Baby
przypomina zachwyt Stacha na widok fiołków w lesie. Ponadto w obu wypadkach wrażliwość estetyczna głównego bohatera przyczynia się do szczęśliwego zakończenia, co sugeruje, że opowieść Stacho rzeczywiście oddziaływała na Klechdy sezamowe.
Podczas gdy Leśmian nie wyjaśnia, skąd pochodzi wychowanie estetyczne
Ali Baby, Janusz Korczak odwołuje się do roli matki w wychowaniu estetycznym Maciusia w Królu Maciusiu Pierwszym: „Pamiętał Maciuś swoją mamę;
to ona właśnie nazwała go Maciusiem. Chociaż mama jego była królową, ale
wcale nie była dumna; bawiła się z nim, klocki z nim ustawiała, opowiadała
bajki, obrazki w książkach pokazywała” (Korczak 1971, 13). Krótki fragment
sugeruje, że Korczak znał pozycję O wychowaniu estetycznym i zwrócił uwagę
2

„Piszę tak dużo, żem nigdy tyle nie pisał. Wkrótce się do dramatu zabiorę. Prócz tego
drugi tom poezji chcę dla Mortkowicza przygotować. Mam od niego kilka zamówień (Bajki
arabskie, książka oryginalne dla dzieci i przekład de Costera) i to mi też dużo czasu zabiera”
(Leśmian 2012b, 373–374).
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na refleksję Mortkowiczowej na temat zabaw i obrazów w rozwoju dziecka.
Korczaka i Mortkowiczową łączyło również optymistyczne zaufanie, jakim
darzyli dzieci. W Królu Maciusiu pierwszym trzeci król mówi Maciusiowi: „–
Wiesz, Maciuś, zawsześmy źle robili, że dawaliśmy reformy dorosłym, spróbuj ty od dzieci, może ci się uda…” (Korczak 1971, 78), co przypomina
twierdzenie Mortkowiczowej: „W dzieciach spoczywa całe nasze jutro, na
nich budujemy nadzieje i marzenia nasze” (Mortkowiczowa 1904, 10).
Poza wspólną wizją pedagogiczną można też znaleźć w dziele Korczaka
ślady wpływu Stacha. Podobnie jak Stacho, Maciuś zaczyna wprowadzać
reformy po tym, jak dowiaduje się od doktora o ubóstwie i nędzy, w jakich
żyją inne dzieci:
– Czy wszystkie dzieci są zdrowe jak ja?
– Nie, Maciusiu. (…) Nie, Maciusiu, jest bardzo wiele dzieci słabych i chorych.
Wiele dzieci mieszka w niezdrowych, wilgotnych i ciemnych mieszkaniach, nie
wyjeżdżają na wieś, mało jedzą, często są głodne, więc chorują.
Maciuś znał już ciemne i duszne mieszkania i znał głód. Przypomniał sobie
Maciuś, jak czasem wolał spać na zimnej ziemi na dworze niż w chałupie chłopskiej. Przypomniał sobie Maciuś, jak dzieci na krzywych nogach, bardzo blade,
przychodziły do obozu i prosiły o trochę zupy z żołnierskiego kotła i jak łapczywie
jadły. Myślał, że tylko podczas wojny tak jest, a tymczasem słyszy, że i bez wojny
dzieciom chłód i głód często dokucza.
– A czy nie można zrobić – zapytał się Maciuś – żeby wszyscy mieli ładne
domki z ogródkami i pożywne jedzenie? (Korczak 1971, 81–82).

Maciuś nie tylko chce „uregulować warunki społeczne odpowiednio do
celów najpełniejszego życia”, ale dąży do „idealnego ustosunkowania” do
„warunków przyrodzonych i społecznych”. W tym celu wymyśla trzy reformy,
które przypominają społeczne przedsięwzięcia Stacha:
1.
2.
3.

Żeby zbudować we wszystkich lasach, na górach i nad morzem dużo domów.
Żeby dzieci biedne mogły wyjeżdżać na całe lato na wieś.
Żeby we wszystkich szkołach były huśtawki i karuzele z muzyką.
Żeby w stolicy urządzić wielki ogród zoologiczny, gdzie w klatkach byłyby
dzikie zwierzęta: lwy, niedźwiedzie, słonie, małpy i węże, i ptaki (Korczak
1971, 83).
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Chociaż trzeba pogłębić badania nad recepcją Stacha w gronie autorów
tworzących literaturę dla dzieci i młodzieży w wydawnictwie Mortkowicza,
można już stwierdzić, że Stacho stanowi w niej tekst kluczowy. Po pierwsze,
jest syntezą podstawowych pojęć pedagogicznych, ideologicznych, społecznych, filozoficznych i literackich głoszonych w esejach O wychowaniu estetycznym i Nasza literatura młodzieżowa, a więc podsumowuje cały program
działu literatury dla dzieci i młodzieży pod rządami Mortkowiczowej. Po
drugie, opowiadanie Stacho służyło jako wzór dla młodych pisarzy zatrudnionych do napisania nowych książek dla dzieci, żeby właśnie zrealizować
ten program. Można przypuszczać, że ten wzór odgrywał swą rolę nie tylko
w twórczości Leśmiana i Korczaka, ale też Marii Dąbrowskiej, Zofii Rogoszówny, Ewy Ostrowskiej, Heleny Bobińskiej i innych, co oznacza, że Stacho
był o wiele ważniejszy, niż się wydaje. Silny i głęboki wpływ opowiadania
przekraczał wymiar literacki, sięgając do filozofii i polityki wydawniczej,
jakby był manifestem działu literatury dla dzieci i młodzieży w wydawnictwie Jakuba Mortkowicza.
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STACHO BY JANINA MORTKOWICZOWA
– CHILDREN’S LITERATURE MANIFESTO
IN JAKUB MORTKOWICZ’S PUBLISHING HOUSE
The article aims to prove that Janina Mortkowiczowa’s Stacho (1906) was an essential
publication in Jakub Mortkowicz’s publishing house. The writer presented there her
own view on aesthetic education, which she had previously explained in the text
entitled O wychowaniu estetycznym (1904). She referred to the literary program suggested by Stanisław Karpowicz and Anna Szycówna (Nasza literatura dla młodzieży,
1904). Stacho can be regarded as a serious theoretic manifesto – a guideline for authors such as Bolesław Leśmian and Janusz Korczak, who also published their works
at Mortkowicz’s publishing house.
Keywords: Polish literature, children’s literature, pedagogy, aesthetics
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H

istorię wczesnej awangardy można postrzegać również jako historię
dwóch spójników / dwóch konstrukcji syntaktycznych odzwierciedlających dwa różne podejścia do przeszłości i – co za tym idzie –
dwa różne podejścia do teraźniejszości. Spójniki / konstrukcje, o których tu
mowa, to b a r d z i e j niż (albo wariant z negacją m n i e j niż) oraz t a k
s a m o jak. Pierwszy jest syntaktycznym środkiem do wyrażania stopnia
wyższego przymiotnika: ktoś/coś posiada pewną jakość w stopniu wyższym
niż ktoś inny/coś innego. Drugi wyraża to, iż dwa elementy (osoby lub
przedmioty) posiadają tę samą jakość w tym samym stopniu.
„Zatem na początku była przełomowa wypowiedź: ryczący samochód,
który zdaje się pędzić po taśmie karabinu maszynowego, jest piękniejszy od
Nike z Samotraki” (Marinetti 1987, 35). Słowa te, arcyznane i świadomie
prowokatorskie, wiele razy następnie powtarzano i przetwarzano, wymieniając zarazem poszczególne człony porównania, syntaktyczna struktura zdania
pozostała jednak niezmieniona: „Akademia i Puszkin – mniej zrozumiali od
hieroglifów” (Chlebnikow, Kruczonych, Majakowski 1912, cyt. za: Woroszylski 2000, 36); „Aparat telegraficzny Morsego jest 1000 razy większym arcydziełem sztuki niż Don Juan Byrona” (Jasieński 1921, 1–2). Oczywiście, zdaję
sobie sprawę z tego, że każdorazowa zawartość poszczególnych członów nie
jest pozbawiona znaczenia. Wielce znamiennym faktem jest to, że w zdaniu
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macierzystym Marinettiego drugi człon porównania – to, co jest odrzucane –
należy do dziedziny sztuki, podczas gdy rosyjscy i polscy futuryści wyrzucają
świętych autorów (swojego) literackiego panteonu. Niemniej jednak świadomie abstrahuję tu od treści członów („pojemników”) składniowych i wracam
do logiki, na której się opierają. Oczywiście, podstawowa struktura „A jest
lepsze niż B” nie zawsze musi być wyrażana w ten sposób. Zamiast tego możemy spotkać rozkazy typu „niszczmy, wyrzućmy” itd., albo – inaczej –
„niech żyje to i owo” itp. Jednak one też zakładają porównanie między dwoma członami, z których jeden przedstawia odrzucaną przeszłość, drugi – owo
afirmowane nowe. Ta retoryka porównania jest charakterystyczna dla pierwszej fazy myślenia awangardy i wyraża ideę ostrej opozycji między przeszłością a teraźniejszością albo przyszłością. Jest to zjawisko, które Fredric Jameson nazwie percepcją radykalnej różnicy (por. Jameson 2011).
Po I wojnie światowej jednak (z wyjątkiem Polski, która musiała w ciągu kilku
lat dogonić europejskie osiągnięcia w dziedzinie estetyki i literatury) prosta
struktura opozycji wyewoluowała w strukturę ekwiwalencji lub wręcz tożsamości. Moglibyśmy ją streścić prostym zdaniem: „A jest jak B”, gdzie A oznacza
nowoczesność (albo cokolwiek może ją reprezentować), a B przeszłość, tradycję
itp. Tutaj też zdanie to nie musi być wyrażane dosłownie jak wyżej, może być
wypowiedziane w bardziej złożony sposób np. za pomocą słów i obrazów, jak
w wypadku sekcji poświęconej samochodom w rozdziale książki Le Corbusiera
W stronę architektury, zatytułowanym Oczy które nie widzą. W tym znanym
fragmencie Le Corbusier zestawił samochody i starogreckie świątynie w celu
udowodnienia swojej teorii o konstrukcji i standardach. Gdy się ukazał, tekst Le
Corbusiera nie był mniej odważny i obrazoburczy niż manifest futuryzmu, autor
mówił jednak coś innego: nie twierdził, że nowe jest lepsze od starego i powinno
je zastąpić, lecz że nowe jest jak stare, jest (lub może się stać) tak samo wartościowe jak stare, z wartością dodaną większej adekwatności do nowych czasów.
Zdaję sobie sprawę z tego, że – jak pokazuje nowa interpretacja Panayotisa Tournikiotisa (Tournikiotis 2015, 10–19) – Le Corbusier w istocie nie twierdzi, że
samochody nowszej generacji są nowoczesnym Partenonem:
Pokażmy więc Partenon i samochód, by zrozumieć, że chodzi tu, w dwóch różnych dziedzinach, o wyselekcjonowane produkty, z których jeden już się zużył,
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drugi znajduje się na drodze postępu. To przydaje samochodowi szlachetności.
A zatem? A zatem pozostaje tylko porównać nasze domy i pałace z samochodami.
Tutaj właśnie coś nie gra, nic nie gra. To tutaj nie mamy swoich Partenonów (Le
Corbusier 2012, 175).

Przyszły Partenon nie doczekał się jeszcze realizacji i nowoczesne samochody mogą służyć za wzór do naśladowania. Niemniej, niewątpliwie przeszłość jest tutaj przywoływana już nie jako coś, czego powinniśmy się pozbyć,
przeciwnie, potwierdza się jej rolę jako modelu dla teraźniejszości, nawet jeśli
modelem tym nie wypada kierować się w sposób niewolniczy, jak to nieraz
bywało w przeszłości. Postawę tę wprawdzie powiązano z powojennym prądem retour à l’ordre, jednak topika ekwiwalencji w latach 20. nie ograniczała
się do tego prądu i nie musiała mieć nawet tego nieznacznego odcienia konserwatyzmu, który przecież zachowuje w słowach Le Corbusiera.
Zacytowałem Le Corbusiera nie tylko z racji teoretycznej relewancji jego
tekstu dla całego pokolenia, lecz także dlatego, iż malarz i architekt ułożył tu
w nowym porządku syntaktycznym elementy, które były prymarnymi składnikami awangardowej narracji. Samochód nie był już przeciwwagą dla tradycji, lecz nowym środkiem do tego, by stworzyć coś, co będzie potencjalnie
równe wielkim osiągnięciom przeszłości. Piękno samochodu nie różniło się
ontologicznie od piękna Partenonu, było tym samym pięknem, osiągniętym
za pomocą tych samych standardów. Jednak piękno samochodu było jeszcze
niedoskonałe – i właśnie w tym tkwi cała problematyka metonimii.
Jednym z pierwszych czytelników artykułów, które będą się składać na
przyszłą książkę W stronę architektury, był Tadeusz Peiper. Założone przezeń
czasopismo, „Zwrotnica”, okazało się tą platformą, na której uwidoczniły się
z czasem wszystkie różnice pomiędzy jego na wskroś afirmatywną wizją modernizacji a wizją futurystów, zachowujących dużo bardziej ambiwalentny
stosunek do nowoczesności (por. Zaworska 1963, 212–226; Gazda 1974, 89–
100; Wyka 1977, 17–22). Zatem „Zwrotnica” zainaugurowała drugą fazę polskiej awangardy i stanowiła swoisty ekwiwalent „L’Esprit Nouveau”, wprawdzie w odróżnieniu od organu francuskiego puryzmu miała ona profil zasadniczo literacki, ale była czasopismem otwartym na sztuki plastyczne i na
architekturę.
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W drugim numerze z 1922 roku Peiper opublikował tekst tradycyjnie
uchodzący za jedno z największych osiągnięć teoretycznych krakowskiego
twórcy, głębią i nowatorstwem refleksji nieustępujący innym współczesnym
mu próbom analizy fenomenu nowoczesnego miasta, jak eseje Georga
Simmla lub Waltera Benjamina – mam na myśli oczywiście obszerny esej
zatytułowany Miasto. Masa. Maszyna. W tych trzech aliteracyjnych członach
dostrzegał Peiper najważniejsze wyznaczniki współczesnego życia i za ich
pośrednictwem kreślił program zdecydowanej akceptacji teraźniejszości.
Jednakowoż akceptacja ta nie odbywa się drogą gwałtownego odrzucenia
przeszłości, lecz w sposób bardziej subtelny i zniuansowany. Analiza roli
miasta we współczesnym świecie jest bardzo odkrywcza. Z dala od temperatury emocjonalnej futurystycznych manifestów Peiper usiłuje zbadać, jak
doszło do tego, że miasto, definiowane jako skupienie „ludzi, złączonych ze
sobą względami na korzyści wynikające ze współżycia”, stało się tym, czym
jest. Z jego natury skupiska ludzi i jego celu (korzyści wspólnej) Peiper wyciąga wniosek, że „m i a s t o o d n a w i a ł o s i ę c i ą g l e (podkr. – E.R.)”
(Peiper 1979, 8) zgodnie ze zmieniającymi się interesami społeczeństwa. Zatem „miasto stało się producentem ciągłych nowości” (Peiper 1979, 8). Jednak tak się złożyło, że zmieniało się szybciej niż ludzkie upodobania,
które bardzo wolno ulegają ewolucji (…) Toteż każde miasto w każdym z okresów
swojego rozwoju musiało być brzydkie dla współczesnych. Mogło posiadać budynki i ulice uznane za piękne, ale były to na pewno budynki i ulice o charakterze
antycznym. Ale to, co stwarzało się samorzutnie, jako wyraz życia, budziło ze
strony mieszkańców gest negacji, i dopiero wtedy kiedy powlekało się siwizną
czasu, kiedy wrastało w melancholijną mgłę przeszłości, dopiero wtedy zaczynało
przekupywać uczuciowość widza (Peiper 1979, 8–9).

Drugim powodem niechęci ludzi do miasta było jego „podłoże społeczne”.
Klasa społeczna, która ustanowiła wartości – intelektualiści na usługach arystokratów oraz kler – pogardzała klasą zamieszkującą miasta. Negatywny
stosunek do miasta nie zmienił się po rewolucji francuskiej, która wprawdzie
przekazała klasie średniej ekonomiczną władzę nad światem, lecz nie przyznała jej „władzy moralnej” (Peiper 1979, 10). Wreszcie socjalizm w XIX wie-
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ku począł zwalczać mieszczaństwo, w efekcie „zawiść z góry i nienawiść z dołu”
przyczyniły się do negatywnej percepcji miast (Peiper 1979, 10).
Trzeci powód negatywnego stosunku do miasta jest powodem natury czysto fizjologicznej. Peiper operuje tu zagadnieniami, które dziś zaliczylibyśmy
do dziedziny proksemiki, i czyni to, kierując się logiką filozoficznego lamarkizmu, bardzo popularnego prądu w tamtym czasie (sporo tego można znaleźć u Marinettiego). Zgodnie z tą koncepcją, ludzkie organy nie były pierwotnie przeznaczone do funkcjonowania w miejskim kontekście, lecz na
wolnym powietrzu. „W warunkach tych człowiek musiał czuć się źle fizjologicznie” (Peiper 1979, 10). Ze złego fizjologicznego samopoczucia wynika
estetyczne.
Oko człowieka zbudowane jest dla wielkich odległości, dla tych odległości, wśród
których żył człowiek pierwotny. W zamkniętych przestrzeniach miasta mięśnie
motoryczne, biorące udział w procesie akomodacji wzrokowej, znajdują się stale
w stanie przystosowanym do małych odległości, a więc w stanie, w którym pierwotnie znajdowały się bardzo rzadko i krótko, jedynie tylko przy pewnych, specjalnych zajęciach człowieka. (…) Kiedy człowiek znajdzie się poza miastem, oko
odnajduje znowu odległości, do których było pierwotnie przystosowane; mięśnie
motoryczne oka powracają do stanu zgodnego z ich naturą (…) Z n a c z n a
część piękna każdego podziwianego krajobrazu pochodzi
n i e z j e g o k s z t a ł t u i b a r w y, a l e z r o z k o s z y m i ę ś n i o k a , p o w r a c a j ą c y c h d o s w e g o s t a n u n a t u r a l n e g o (podkr. E.R.) (Peiper
1979, 11–12).

Jednak Peiper uważa, iż ten stan rzeczy wkrótce przeminie ze względu na
powolny zanik przyczyn negatywnego stosunku do miasta. Konflikt z nowościami miasta słabnie z racji pewnego rodzaju inflacji prawdy (Peiper podejmuje tu temat szeroko rozpowszechniony w literaturze futurystycznej, zarówno włoskiej, jak i polskiej):
Uczestniczymy w czasach, w których prawdy żyją krócej aniżeli ludzie. Żadna
prawda nie ma dosyć życia, ażeby dotrwać do drugiego pokolenia i znaleźć się
jako osad w jego duszy. Z drugiej strony także pewne nowości miasta tworzą się
inaczej. Już nie spontanicznie. Już nie jako samorzutny i nieskrępowany wyraz
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potrzeb, ale według planu. Według planu artystycznego z góry ułożonego. Miasto,
które poprzednio było swego rodzaju naturą, staje się dziełem sztuki. Dziełem sztuki
tworzonym w zgodzie z panującymi pojęciami estetycznymi (Peiper 1979, 13)

Także stosunek do klasy średniej się zmienił. Jej rola w kulturze jest coraz
bardziej uznawana i doceniana. Mieszczaństwu zawdzięczamy ogromny rozwój kulturalny XIX wieku. Ono to tworzyło sztukę, tradycję, wspierało artystów. Teraz zasługi te zaczynają owocować.
A w r e s z c i e t a k ż e f i z j o l o g i c z n e p r z y c z y n y (podkr. E.R.) niechęci
człowieka do miasta zaczynają powoli zanikać. Organizm człowieka przystosowuje się do miasta, a miasto przystosowuje się do organizmu człowieka.
To właśnie miałem na myśli, mówiąc o Lamarckizmie. Natura ludzka nie jest
dana raz na zawsze, lecz zmienia się w zależności od nowych warunków życia. A odkąd rozwój miasta jest podporządkowany pewnej planowej myśli, przy budowie
każdego domu, przy wykreślaniu każdej ulicy i każdego skweru uwzględnia się
coraz troskliwiej postulaty fizjologiczne mieszkańców (Peiper 1979, 14).
Proces przystosowania miasta do człowieka już się rozpoczął i przyczynił się
w niemałym stopniu do złagodzenia istniejącego między nimi konfliktu. Zanik
przyczyn, które ugruntowały niechęć człowieka do miasta, oczyszcza teren ich
wzajemnego stosunku z czynników obcości i waśni. Na oczyszczonym terenie
mogą pojawić się nowe ustosunkowania uczuciowe. Miasto może nie tylko przestać być brzydkim, ale może zacząć być pięknym. Może wywrzeć silny wpływ na
twórczość artystyczną. Trzeba tylko d o j r z e ć w n i m r e a l i z a c j ę n o w e g o
p i ę k n a (podkr. E.R.) wcielenie w życie nowych praw estetycznych. Nie wystarczy obierać miasto jako temat artystyczny, jak to dzisiaj praktykuje wielu poetów,
nie zmieniając przy tym negatywnego stosunku do nowego tematu. Chodzi o przytakiwanie miastu, jego najgłębszej istocie, temu, co jest specyficzną własnością
jego natury, co go odróżnia od wszystkiego innego i co skutkiem tego nie powinno być oceniane miarami estetycznymi, zapożyczonymi z innych dziedzin. Ulice
dzisiejszego Berlina, będące jednym z najwspanialszych widowisk świata, budzą
antypatię we wszystkich tych, którzy bezmyślnie i z pozorami znawstwa powtarzają wyczytane lub podsłuchane formułki, a nie umieją spojrzeć na ten kamienny
pomnik nowego życia spojrzeniem sięgającym w głąb rzeczy i wyprowadzającym
z nowych warunków życia prawidła nowego piękna. A o to właśnie chodzi. Dojrzeć piękno w prostych, długich, potrzebami życia wykreślonych bulwarach, wyciągniętych jak struny, na których koła wozów i obcasy ludzi grają pieśń nie sły-
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szaną gdzie indziej. Dojrzeć piękno w murach pokrytych barwnymi afiszami
i radować się tą niezwykłą epopeją, która stale o tydzień naprzód opiewa życie
miasta. Dojrzeć w wystawach sklepowych piękno równe pięknu kaplic katedralnych. Dojrzeć w srebrnych połyskach, płynących po szynach tramwajowych,
piękno rywalizujące ze słońcem rozpryskanym na czole fali rzecznej. W nowocześnie i umiejętnie ubranej kobiecie śpieszącej trotuarem podziwiać motyla, jakiego
nie umiałaby stworzyć natura. W płynnej jeździe automobilu widzieć tę samą
słodycz, co w linii opadającego ptaka. O to chodzi. W ten sposób dojdziemy do
zupełnie nowych kryteriów estetycznych i uzyskamy nowe zupełnie pojęcie piękna
(Peiper 1979, 14–16).

Ostatni fragment sekcji poświęconej miastu doskonale wyraża ów topos
ekwiwalencji, o którym pisałem przed chwilą: miasto = natura; miasto = sztuka; przeszłość = teraźniejszość / przyszłość. W rzeczywistości Peiper stosuje tu niezupełnie nowe metafory. Na przykład metafora linii opadającego ptaka jest rodzajem konceptualnego obrazu (domniemanej) niepowtarzalności form naturalnych w kulturze. Nie przypadkiem lot ptaka
pojawia się w jednym z tzw. Kallias-Briefe Friedricha Schillera, w liście do
Körnera z 23 lutego 1793 roku. W liście tym Schiller wyprowadzał piękno
z wrażenia wolności przedmiotu, innymi słowy: jego autonomii albo wręcz
(jak sam pisze) heautonomii, czyli zdolności do samodeterminacji. Kluczowe
jest to w wypadku tworów organicznych, które zawdzięczają swój wygląd
zasadom wymykającym się rozumowi (róża czy lot ptaka dają się opisać za
pomocą równań niesłychanie bardziej złożonych niż trójkąt) i przez to sprawiają wrażenie wolności, której w istocie według Schillera nie posiadają.
Szczególnie obdarzone tą własnością są obiekty, w których siła żywa ich natury zdaje się przezwyciężyć masę, stąd swobodny lot ptaka staje się obrazem
o zasadniczej wadze pojęciowej, gdyż człowiek na zasadzie analogii jest
skłonny przyznać przedmiotowi taką samą wolność, jaką on nosi w sobie
(Schiller 1992, 199–217)1.
Schiller dotknął tu zagadnienia związku piękna z organicznością, które
w epoce modernizmu stanie się kluczowe wobec niesłychanego rozwoju
1

Przekład fragmentu tego listu mojego autorstwa ukazał się w „Autoportrecie” („Autoportret” 2016, 71–73).
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techniki i – co za tym idzie – pojawienia się pytania o możliwość sztucznego
życia. Zatem równouprawnienie jazdy samochodowej z lotem ptaka jest kolejną deklinacją hasła Marinettiego, tym razem ze znaczącym przesunięciem
akcentu. Podobnie zestawienie witryn z kaplicami katedralnymi jest też aktualizacją tego samego motywu, tym razem w odniesieniu do sztuki (albo szerzej: do kultury). Pierwsza, rewolucyjna faza awangardy się skończyła, nadchodzi nowa – era konstrukcji. W fazie tej, prowadzącej niewątpliwie do
konstruktywizmu, skądinąd bliskiego sercu Peipera, on sam zajmuje miejsce
pośrednie. Jego pociąg do konstrukcji nie posuwa się tak daleko, by postulować mechanizację produkcji, jak tego chciał jego współpracownik i przyjaciel, Władysław Strzemiński.
W eseju Peipera maszyna i miasto pozostają w ścisłym związku ze sobą, ale
funkcjonują też osobno, podczas gdy u konstruktywistów dojdzie do całkowitej identyfikacji miasta i maszyny – do idei, że miasto powinno być maszyną, jak w kapitalnym eseju Szymona Syrkusa z 1926 roku, opublikowanego w pierwszym numerze czasopisma polskich konstruktywistów „Praesens”
(Syrkus 1926, 8). Idea miasta jako maszyny do mieszkania jest oczywiście
rozwinięciem myśli Le Corbusiera. W tym sensie jednak koncepcja Peipera
jest bliższa wizji francuskiego architekta, który wprawdzie w eseju W stronę
architektury wymienia standardy jako niezbędne przesłanki konstrukcji, jednak wierzy też, że architektura (jako sztuka) zaczyna się tam, gdzie kończą
się standardy. Jeśli chcemy, można się tu dopatrzeć swoistego rozwinięcia
owego Schillerowskiego sojuszu piękna z organicznością: podobnie jak u Schillera wrażenie piękna sprawiały przedmioty rządzące się zasadami niedającymi
się sprowadzić do biernej aplikacji reguł i przez to sprawiające wrażenie
„wolności w zjawisku”.
Partenon nie jest niewolniczą aplikacją standardów, dochodzi tutaj jeszcze
coś, co nie może zostać sprowadzone do prostych reguł – a tym czymś jest
właśnie sztuka. Zatem w idei miasta jako dzieła sztuki mamy do czynienia
z kolejną modernistyczną utopią, noszącą ślady elitarnej koncepcji kultury
i sztuki, dalekiej od ludowej i ludycznej idei sztuki jako wydarzenia i performansu, charakterystycznej dla dada i dla dadaizującego polskiego futuryzmu
– jednak dalekiej także od konstruktywistycznej idei redukcji sztuki do produkcji przemysłowej, pozbawiającej ją mieszczańskiej aury. Wreszcie tekst
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Peipera stanowi pierwszą na gruncie polskim przełomową teoretyczną próbę
akceptacji miasta. Próba ta w kontekście polskim posiada wydźwięk szczególny ze względu na długie trwanie sarmackiej tradycji pochwały wsi i na
ziemiańskie modele kulturowe, tak przecież podstawowe do dziś dla polskiej
tożsamości.
Odnajdziemy dalekie odgłosy tej koncepcji jeszcze w jednym z największych osiągnięć urbanistyki XX wieku, w niezrealizowanym planie Warszawy
sporządzonym przez Jana Chmielewskiego i Szymona Syrkusa z pomocą interdyscyplinarnej grupy specjalistów, po czwartym spotkaniu CIAM w 1933
roku. Studium zostało opublikowane w 1934 roku pod tytułem Warszawa
Funkcjonalna i wywołało podziw Gropiusa i Le Corbusiera (Chmielewski,
Syrkus 2013). Szczególnie we wstępie do drugiego wydania, napisanym przez
Nikolausa Kelena, rozwój miasta jest przedstawiany jako wyjście z chaosu
i przypadkowości w stronę planowanego porządku. Raczej niż z przypadkowością Peiper wiąże początki miasta z rodzajem organicznego stanu natury:
miasto wzrasta w sposób homeostatyczny niczym rodzaj samoregulującego
się systemu. Kierunek jest jednak ten sam: nastąpił czas, kiedy każdy element
miasta powinien być planowany w sposób racjonalny (i estetyczny). I struktura Warszawy funkcjonalnej, swym kształtem przypominającej ważkę, choć
powstała z pogłębionej i racjonalnej analizy rozmaitych czynników wpływających na możliwy rozwój miasta, nie jest pozbawiona swoistej elegancji –
jakby chciała przez to urzeczywistnić najgłębsze marzenie nowoczesności:
organiczne połączenie sztucznego z naturalnym.
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TADEUSZ PEIPER AND THE IDEA OF THE CITY AS A WORK OF ART
The article author analyses Tadeusz Peiper’s idea of the city as a work of art with
reference to the avant-garde and futurist theories. Referring to Marinetti, Jasieński or
Le Corbusier, the article author proves that in Peiper’s essay, the city and the machine are closely connected and must be interpreted according to futurist theories.
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NIEZNANA WERSJA
PALĘ PARYŻ BRUNONA JASIEŃSKIEGO1

B

runon Jasieński w swojej kontrowersyjnej powieści Palę Paryż opisuje,
jak w kapitalistycznym Paryżu szaleje epidemia dżumy, jak miasto jej
ulega, by w końcu odrodzić się jako republika socjalistyczna, odbudowana przez proletariuszy, którzy dzięki odizolowaniu więzienia, w którym
odbywali swoje kary, przeżyli dżumę. Po opublikowaniu tej powieści w komunistycznej francuskiej gazecie „L’Humanité” w roku 1928 Bruno Jasieński został
wydalony przez władze francuskie z kraju, gdzie przebywał od trzech lat.
Wygnany z Paryża Jasieński przyjechał do ZSSR, gdzie powitano go z entuzjazmem. Tam zaczął na nowo karierę jako radziecki pisarz piszący po rosyjsku.
Powieść Jasieńskiego szybko zdobyła rozgłos i została przetłumaczona na
kilka języków europejskich, co nie obyło się bez konsekwencji dla tekstu,
który to podlegał różnym modyfikacjom. Na przykład polskie wersje wydane
w roku 1929 i 1931 poddano cenzurze i częściowo wykropkowano. Praktykę
tę powtórzono w wersji jidysz. Badacze tacy jak Edward Balcerzan, Nina
Kolesnikoff i Krzysztof Jaworski dyskutowali, jak drastycznie zmodyfikowana

1

Tego artykułu nie mogłabym napisać bez pomocy profesora Mitsuyoshi Numano, doktora Valeriya Zolotukhina [Золотухин Валерий] oraz doktor Yukiko Hama, którzy zrobili
dla mnie kopie i zdjęcia rosyjskich wersji Palę Paryż wydanych w 1928, 1929 oraz 1930 roku,
niedostępnych poza Rosyjską Biblioteką Państwową w Moskwie.
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została wersja rosyjska wydana w 1934 roku, zgodnie z zasadami realizmu
socjalistycznego.
W niniejszym artykule chciałabym zaprezentować zupełnie inną wersję
omawianej powieści, która według mojej wiedzy nie była do tej pory badana.
Z braku materiałów dzisiaj trudno ustalić jednoznacznie, kto i w jakich okolicznościach napisał tę wersję. Jednak na podstawie istniejących relacji i materiałów spróbuję postawić najbardziej prawdobodoną hipotezę.

NIEZNANA WERSJA
Z DODATKOWYM ZAKOŃCZENIEM
Punktem wyjścia poszukiwań nieznanej wersji Palę Paryż jest wersja japońska tej powieści wydana w roku 1967. Wersja kończy się inaczej niż polska
wydana w roku 1957 po rehabilitacji autora. Jak wiadomo, Jasieński został
aresztowany przez NKWD 31 lipca 1937 roku i rozstrzelony jako polski szpieg
we wrześniu kolejnego roku (Jaworski 2009, 223). Zrehabilitowano go w 1956.
„Standardowa” wersja Palę Paryż kończy się sceną przewidującą przyjście
nowego i lepszego świata: apel Komuny Paryskiej o solidarność przeciw wrogom ZSRR transmitowano z radia w całej Europie. Ludzie w reakcji na te
wydarzenia zaczynają śpiewać Międzynarodówkę:
– Mówi Paryż robotniczy. Robotnicy! Chłopi! Ludy ujarzmione! Wojna z ZSRR, to
wojna przeciwko wam, to wojna przeciw naszej komunie, której będziecie bronić,
jako międzynarodowego rewolucyjnego bastionu w morzu kapitalistycznej Europy. Wszyscy do broni! Wszyscy na stronę rewolucyjnego Paryża! O niez… pok…
z Związ… (…) Niech żyje Paryż, stolica Francuskiej socjalistycznej Republiki Rad!
Czarne paszcze głośników zagrzmiały mosiężną fanfarą „Międzynarodówki”.
Tłumy, zdawało się, ogarnął jakiś szał. Ludzie biegli, gniotąc i tratując się nawzajem. Tysiące rozwartych podziwem ust podchwyciły cichnący refren „Międzynarodówki”.
I pod wzdętymi żaglami pieśni masy drgnęły, jak tytaniczne okręty, trzeszcząc
w spojeniach, zakołysały się na mieliznach jezdni i ciężko ruszyły (Jasieński
1957, 358).
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Tak się kończą znane nam wersje, jednak w wersji japońskiej pojawia się
dodatkowy fragment, który w pięciu akapitach opisuje Paryż dwa lata później:
Dwa lata później na kamiennej wyspie, wzniesionej pośrodku czarnego, mętnego
asfaltu Placu de la Concorde – oddzieleni od swoich delegacji i zgubieni w ludzkim morzu wielkiego miasta – stali czterej robotnicy: Chińczyk, Amerykanin,
Rosjanin i Francuz. Nie mieli jeszcze wspólnego języka, mówili do siebie z przerwami pełnym uśmiechem.
Paryż świętuje trzecią rocznicę wolności. Rząd robotników nazwał ten dzień
świętem młodzieży.
W południe pod Łukiem Triumfalnym odbyła się uroczysta parada delegacji
pionierów z całego świata. Na szerokiej Alei Champs-Élysées wracają z parady
uporządkowaną kolumną radosne i hałaśliwe oddziały zaczerwienionych i uśmiechających się dzieci. Stąpając razem po lśniącym asfalcie starego placu, który
kiedyś był świadkiem pierwszej gilotyny, przechodziły jeden po drugim plutony
pionierów chińskich, amerykańskich, rosyjskich, francuskich i afrykańskich.
Na kamiennej wyspie zgubieni w morzu napływających wód dzieci z włosami
w kolorze blond, stali czterej robotnicy: Chińczyk, Amerykanin, Rosjanin i Francuz. Zgubili swoje delegacje, ale nie chciało im się ich szukać. Powietrze wrześniowe było dojrzałe i soczyste jak zgniecione winogrono. Robotnicy nie mieli
jeszcze wspólnego języka. Mieli sobie mnóstwo do powiedzenia, ale nie znali słów,
tylko się szeroko uśmiechali.
Nad miastem z megafonów brzmiała dźwięcznie pieśń solidarności (Ясенский
1930, 287–288; Jasieński 1967, 209–210)2

Wersja ta kończy się utopijnym obrazem, który sugeruje realizację rewolucji światowej.
Szukałam informacji na temat oryginału tej japońskiej wersji3. Okazało się,
że to edycja rosyjska wydana przez Государственное издательство (Wy2

W moim tłumaczeniu z oryginału rosyjskiego.
Japoński tłumacz Palę Paryż, Taku Egawa, nie napisał, która wersja była podstawą przekładu na japoński. W 1979 roku drugi raz wydano Palę Paryż po japońsku, tym razem
w tomie zbiorowym powieści pisarzy rosyjskich. Do książki tej dodano artykuł o Jasieńskim
ze zdjęciem okładki rosyjskojęzycznej wersji książki Palę Paryż wydanej w 1930 w Moskwie
przez Государственное издательство (Wydawnictwo Państwowe) oraz zdjęciami ilustracji
do tej powieści. Egawa już nie żyje, ale jego kolega, Yukio Kudo (znany wśród schulzologów
3
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dawnictwo Państwowe) w 1930 roku w Moskwie. Edycja rosyjska zawiera
przedmowę Tomasza Dąbala, który zapewnił wydalonemu z Francji Jasieńskiemu pracę w Moskwie. Edycja zawiera również osiem ilustracji zrobionych przez znanego wówczas rosyjskiego artystę Jurija Anniekowa. Ostatnia
ilustracja z napisem „Pod Łukiem Triumfalnym odbyła się uroczysta parada”
obrazuje nawet scenę przedstawioną w dodatkowym epizodzie.

HISTORIA O PALĘ PARYŻ
Zanim przejdę do pytania, w jakich okolicznościach zostało napisane to
zakończenie, rozpatrzmy chronologicznie historię powstania powieści, która
była wydana w kilku językach i w różnych edycjach w całej Europie.
W październiku 1927 roku Jasieński zaczął pisać powieść w Paryżu, skończył ją w ciągu trzech miesięcy. Mówi się, że utwór ten został opublikowany
po raz pierwszy po francusku w gazecie „L’Humanité” w 1928 roku (Jasieński
1928a). Tezę tę podważył Krzysztof Jaworski, który ujawnił, że fragment
omawianej powieści ukazał się najpierw po polsku w „Trybunie Radzieckiej”,
komunistycznym tygodniku wydanym w Moskwie, w styczniu 1928 roku
(Jaworski 2003, 137; Jaworski 2009, 157). Fragment ten, pod tytułem W więzieniu Santé, zawiera przypis, w którym czytamy „Urywek niedrukowanej
powieści Palę Paryż, mającej ukazać się niebawem w języku rosyjskim, nakładem wydawnictwa Moskowskij Roboczij” (Jasieński 1928b, 4).
Pierwszym wydaniem powieści była właśnie ta rosyjska wersja opublikowana pod koniec kwietnia 1928 roku w dwumiesięczniku literackim „Роман-газета” („Roman-gazeta”) przez moskiewskie wydawnictwo „Московский рабочий” („Moskowskij Raboczij”) (Jaworski 2009, 157)4. Zajako tłumacz prozy Brunona Schulza na japoński), który tłumaczył razem z Egawą powieść
Jasieńskiego Zmowa obojętnych, napisał do mnie list, w którym wspomniał, że oryginał japońskiego Palę Paryż był wersją rosyjską. Tak więc oryginał japońskiego tłumaczenia musi
być edycją wydaną w 1930 z przedmową Dąbala.
4
O wydaniu rosyjskim pisał także Balcerzan (Balcerzan 1968, 319).
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wiera ona przedmowę T. Ordona i owo dodatkowe zakończenie (Ясенский 1928, 67).
W 1929 roku książkowa wersja rosyjska była wydana przez „Московский
рабочий”. Ta również zawiera przedmowę Ordona oraz dodatkowe zakończenie (Ясенский 1929, 316–317)5. Rok później wydano kolejną wersję rosyjską, która – o czym już była mowa – stanowiła podstawę przekładu japońskiego. Warto zwrócić uwagę na to, że w tym samym roku opublikowano
jeszcze jedną edycję rosyjską, także z przedmową Ordona z wydawnictwa
„Московский рабочий”. Jednak sprawą do zweryfikowania pozostaje, czy ta
wersja ma takie samo dodatkowe zakończenie, jak ta już omówiona6.
W 1934 roku ukazała się wersja dopasowana do zasad realizmu socjalistycznego, drastycznie zmodyfikowana przez samego autora7, nie ma w niej
już dodatkowego zakończenia (Ясенский 1934, 242). Edward Balcerzan pisze, że jest to „w odróżnieniu od tekstów poprzednich – tłumaczenie autorskie pierwowzoru Palę Paryż i zarazem autorska przeróbka tej powieści”
(Balcerzan 1968, 319–320). Jeśli tak, to Jasieński skreślił dodatkowe zakończenie w czasie przeróbek w 1934 roku. Wynika z tego, że w rosyjskojęzycznym kręgu odbiorczym powieść Palę Paryż była znana w wersji posiadającej
dodatkowe zakończenie w okresie 1928–1934.
5

W Rosyjskiej Bibliotece Państwowej w Moskwie znajduje się jeszcze inna edycja wydana
w tym samym roku przez to samo wydawnictwo. Zawiera także przedmowę Ordona i dodatkowe zakończenie (Ясенский [1929], [351]).
6
Według Jaworskiego powieść Palę Paryż ukazała się po rosyjsku nie tylko w „Московский рабочий” („Moskowskij Raboczij”) w 1929 i 1930 roku, ale również w „ГИЗ” („GIZ”)
w roku 1930 i 1931 oraz w „Литература и искусство” („Literatura i Iskusstwo”) w 1932 roku
(Jaworski 2009, 214).
7
O wersji dopasowanej do wymogów realizmu socjalistycznego w szczególności dyskutują tacy badacze, jak Edward Balcerzan i Nina Kolesnikoff (Balcerzan 1968, 326, 321–
328; Kolesnikoff 1982, 84–85). Według Balcerzana w tej wersji Pierre nie spotyka Rene,
„jest tylko ślepym narzędziem rządu imperialistycznej Francji. To rząd, cofając się przed
powstańcami, w walce z nową Komuną Paryską sięgnął po broń bakteriologiczną”. Kolsznikoff konkluduje, że wersja z 1934 roku jest słabsza niż pierwsza. Według przywoływanych badaczy ta wersja realizmu socjalistycznego weszła do wybranych prac Jasieńskiego wydanych po jego rehabilitacji, w 1957 roku w Moskwie (Balcerzan 1968, 319;
Kolesnikoff 1982, 84).
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Wersja francuska Je brûle Paris była publikowana w odcinkach w „L’Humanité” od 14 września do 13 listopada 1928 roku. Nie podano nazwiska
tłumacza, ale istnieje przekonanie, że tekst tłumaczył J. Siderski, tłumacz
literatury rosyjskiej na francuski, który przełożył między innymi Dwunastu
Aleksandra Błoka (Jaworski 2009, 140; Czachowska i Szałagan 1994, 397;
Dziarnowska 1982, 179). Jaworski przypuszczał, że wersja wydrukowana
w „L’Humanité” była tłumaczeniem rosyjskiego wydania z 1928 roku (Jaworski 2009, 158). Jednak w ostatnim odcinku tej francuskiej wersji z 13 listopada 1928 roku nie znalazło się wspomniane już dodatkowe zakończenie
(Jasieński 1928a).
Według relacji badaczki Janiny Dziarnowskiej, maszynopisy tej powieści
były przesłane do Moskwy i do Warszawy:
Z taką dedykacją [Tomaszowi Dąbalowi – A.K.] pierwszy egzemplarz maszynopisu powieści Palę Paryż powędrował do Moskwy. Drugi egzemplarz został oficjalnie przesłany do wydawnictwa „Rój” w Warszawie, aby w paczce przewiązanej
sznurkiem i opatrzonej stemplami pocztowymi przeleżeć spokojnie około dwóch
lat (Dziarnowska 1982, 178).

Badaczka dalej relacjonuje, że „Jasieński niemal co dzień spotykał się w domu Posnerów z Siderskim, który pracował nad przekładami powieści na język francuski, zmagając się zarówno ze swobodą stylu Brunona, z jego wyrażeniami w rodzaju »rozgryźli go«, »namachał referat«, jak i z porównaniami:
»twarz nalała mu się pąsowym sokiem«” (Dziarnowska 1982, 179). Dziarnowska w swojej pracy nie wskazuje na źródło podawanych informacji, jednak te relacje sugerują, że Jasieński, w przypadku edycji francuskiej, zgodził
się z wydaniem powieści bez dodatkowego zakończenia albo nawet z własnej
inicjatywy je skreślił.
W kontekście powyższych rozważań pojawia się jednak pytanie, czy pierwotne maszynopisy, które Jasieński przesłał do Moskwy i do Warszawy, miały dodatkowe zakończenie.
Warto wspomnieć o liście Jasieńskiego do Władysława Broniewskiego datowanym na 22 IV 1928 roku:
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Za czas mego pobytu tutaj sporo pracowałem. Ostatni owoc tej pracy, powieść
moja Palę Paryż wychodzi obecnie po rosyjsku w Moskwie, w wydawnictwie
„Московский Рабочий”. Za jakieś 3 tygodnie dostanę pierwsze egzemplarze
i prześlę je Wam zaraz. Wkrótce pójdzie po francusku w odcinku powieściowym „Humanité”, a potem i w wydawnictwie książkowym. Związany z tym
nawał roboty nie pozwolił mi zająć się energicznie przygotowaniem do druku
polskiego egzemplarza, który siłą rzeczy będzie się mógł ukazać dopiero nieco
później. Obawiam się zresztą, czy nie pokiereszuje go silnie nasza cenzura
(Jaworski 2003, 176).

Wiadomo, że to na prośbę Dąbala z Moskwy Henri Barbusse, redaktor naczelny „L’Humanité”, zdecydował się drukować powieść Jasieńskiego (Jaworski 2003, 138). Nie tylko z relacji Dziarnowskiej, ale również z przytoczonego
fragmentu listu, dowiadujemy się, że edycja francuska była pod ścisłą kontrolą Jasieńskiego. Ponadto z listu wynika, że Jasieński miał zamiar pracować
nad edycją polską przed jej publikacją i prawdopodobnie tak zrobił. Jaworski
porównywał książkową wersję polską z już wspomnianym W więzieniu
Santé” i wskazywał, że Jasieński wprowadzał liczne poprawki stylistyczne
(Jaworski 2003, 137).
Warto też przyjrzeć się zakończeniom polskich edycji. W Polsce powieść miała dwie edycje polskojęzyczne, pierwszą w 1929 i drugą w 1931
roku. Obie były wydane przez wydawnictwo „Rój” w Warszawie, z przedmową Juliusza Kaden-Bandrowskiego i z krótką informacją o historii powstania powieści zamieszczoną przez „Rój”. Obie edycje zostały ocenzurowane. Na przykład na jednej stronie w trzeciej części prawie wszystkie
słowa są wykropkowane. Są to opisy napięć w relacjach politycznych między Polską a ZSRR, które brzmiały realistycznie. Tego rodzaju opisy i nazwa
„Polska” były zastąpione przez czarne punkty. Ta wersja nie posiada dodatkowego zakończenia. W Polsce opublikowano także wersję jidysz w dwóch
tomach w 1929 roku w Warszawie8. Jest to tłumaczenie polskiej edycji,
zatem nie ma dodatkowego zakończenia. Cenzura polskiej edycji jest
obecna także w wersji jidysz.
8

Katalog on-line Uniwersytetu Harvarda informuje o jeszcze innej wersji jidysz publikowanej w Moskwie w 1929 r.
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Poza tym w 1929 roku wydano także jeszcze jedną polskojęzyczną wersję
powieści, tym razem w Moskwie, ozdabiając ją ilustrowaną okładką. Naturalnie ta wersja nie uległa cenzurze polskiego rządu, czyli wykropkowane
przez cenzurę fragmenty można było czytać w całości, jednakże i w tej wersji
brakło dodatkowego zakończenia. Dodatkowego fragmentu końcowego nie
zawiera również francuskojęzyczne wydanie książkowe Palę Paryż z 1929 roku
(nie ma też obecnych w wersji rosyjskiej ilustracji). Edycje polskie i francuskie, nad którymi Jasieński prawdopodobnie pracował starannie, nie miały
dodatkowego zakończenia.
Powieść Palę Paryż, dystrybuowana w dwóch wersjach z różnymi zakończeniami, szybko stała się bestsellerem w Europie. Do 1930 roku była publikowana w formie książkowej nie tylko po rosyjsku i polsku, ale również po
francusku (1929), czesku (przekład z francuskiego, 1930), ukraińsku (1930),
ormiańsku (1930), fińsku (1930), i w jidysz (1929) (Jaworski 2009, 213; Czachowska i Szałagan 1994, 397). Ukazał się także przekład niemiecki, wydany
w odcinkach w „Arbeiter Illustrierte Zeitung” w roku 1929, w numerach 27–
44 (Jaworski 2003, 140). Ta edycja także pozbawiona była dodatkowego zakończenia (Jasieński 1929d, 8). Nie mogłam dotrzeć do wszystkich edycji, ale
można przypuszczać, że pierwotna wersja Palę Paryż dokończona przez autora w Paryżu nie miała dodatkowego zakończenia.

KTO I DLACZEGO DODAŁ OSTATNI EPIZOD?
Rodzi się pytanie, kto i dlaczego napisał owo dodatkowe zakończenie. Zanim zajmiemy się tą kwestią, musimy ustalić, w jakim języku Jasieński napisał omawianą powieść. Skoro już wiadomo, że Siderski tłumaczył tę powieść
na francuski i że jej pierwsza publikacja była nie po francusku, lecz po rosyjsku, możemy wykluczyć język francuski jako język pierwowzoru. Ponadto
przed wyjazdem do Paryża Jasieński jeszcze nie posiadał takiej znajomości
języka francuskiego, aby pisać w nim powieść. Wspomnienia o jego paryskim życiu także wskazują na to, że Jasieński we Francji żył głównie w polskojęzycznym kręgu.
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Dwie pozostałe możliwości to rosyjski i polski. Jasieński urodzony w 1901
roku na terytorium Rosji Imperialnej, chodził do liceum w Moskwie i dopiero później wrócił do Krakowa na studia. Mógł pisać po rosyjsku, ale sam
poeta w zeznaniu dla NKWD z datą 11 stycznia 1938 wspomniał o początku
swego pobytu w Moskwie w następujący sposób: „Wiedziałem, że przy moich
zdolnościach językowych bardzo szybko będę pisać po rosyjsku i obcować
z naprawdę milionowymi masami” (Jaworski 1995, 171)9. Mając jednak na
względzie umiejętności, ale i pewne niedostatki językowe, Jasieński najprawdopodobniej napisał tę powieść po polsku i ktoś przetłumaczył ją na rosyjski.
Nadal jednak pozostaje kwestia autorstwa dodatkowego zakończenia w wersji rosyjskiej.
Francuska wersja Palę Paryż zapewniła Jasieńskiemu rozgłos i była przyczyną wydalenia autora z Francji. Stało się to 30 kwietnia 1929 roku. 22
maja Jasieński przyjechał do Moskwy, gdzie od razu przyjął stanowisko
redaktora naczelnego „Kultury Mas”, polskiego miesięcznika literackiego
wydawanego w Moskwie przez sekcję polską Wszechzwiązkowego Zjednoczenia Zrzeszeń Pisarzy Proletariackich, której sekretarzem był Tomasz
Dąbal (Jaworski 1995, 19).
W 1930 roku, w numerze 4–5 „Kultury Mas” ukazały się dwie recenzje Palę Paryż. Autor pierwszej, Jan Wolski, krytykuje powieść z powodu braku
obecności walki klas w fabule, a drugi, Tomasz Dąbal, opiekun Jasieńskiego,
atakuje tego pierwszego, chroniąc Jasieńskiego i podkreślając „rewolucyjny”
charakter powieści10. W swojej recenzji Dąbal pisał: „Co więcej w wydaniu
rosyjskim autor daje obrazek międzynarodowej solidarności proletariackiej,
międzynarodową demonstrację pionierów po zwycięstwie” (Dąbal 1930, 79).
Z jego recenzji dowiadujemy się, jaką reakcję przewidywał Dąbal ze strony
czytelników radzieckich na tę powieść i czym się martwił. Dalej pisał:
9

Nina Kolesnikov wątpi w jego znajomość języka rosyjskiego, wystarczającej do napisania
powieści w tamtym momencie (Kolesnikoff 1982, 91). Przypuszcza, że kolejna powieść Jasieńskiego pt. Człowiek zmieni skóry (1932–33) była redagowana przez użytkownika języka
rosyjskiego, mianowicie jego drugą żonę, Rosjankę Annę Berzin (Kolesnikoff 1982, 109).
10
Tę recenzję drukował Dąbal z niewydanymi w książce ilustracjami Annienkowa z przypisem: „Jedna z niewydanych ilustracji Annenkowa do powieści Palę Paryż” (własność wydawnictwa „Moskowskij Raboczij”)” (Dąbal 1930, 69, 73, 77, 81).
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Można się spierać, czy autor potrafił dostatecznie podkreślić momenty czynnej
walki klasowej, zorganizowanej, rewolucyjnej walki mas robotniczych, lecz uciekać się po prostu do przekręcań i karmić czytelnika dowolnemi wymysłami i do
tego bzdurstwami apokaliptycznemi jest rzeczą niepraktykowaną przez krytyków
naprawdę proletarjackich.
Podkreślając w naszym wstępie do wydania rosyjskiego wielkie zalety formalne
oraz rewolucyjne powieści, zaznaczaliśmy, że powieść posiada swoje strony ujemne. Pozostawiliśmy przy tym czytelnikowi ich ocenę. Czyniliśmy to dlatego, gdyż
autor po raz pierwszy występował przed czytelnikiem sowieckim, który zresztą
ma wyostrzony klasowy sąd o twórczości literackiej (Dąbal 1930, 78–79).

Na podstawie przywołanych okoliczności można przypuszczać, że nowe
zakończenie dodano w Moskwie z inicjatywy Dąbala, który uważał oryginalne
zakończenie za zbyt słabe, aby wydać tę powieść w Związku Radzieckim.
Oryginalna wersja zakończenia tylko sugeruje solidarność ludzi w Europie
z Komuną Paryską. Dąbal czuł potrzebę dodania wyraźniejszego, konkretniejszego zakończenia, które opisuje obraz realizacji rewolucji na świecie.
W ten sposób starał się uniknąć przewidywanych zarzutów ze strony społeczeństwa radzieckiego i zapewnić sobie i Jasieńskiemu bezpieczeństwo.
W zeznaniu napisanym w 1938 roku Jasieński wspomniał, że w Moskwie
znał prawie jedynie Dąbala (Jaworski 1995, 178). Jasieńskiemu trudno było
odmówić Dąbalowi, który był głównym inicjatorem wydania tej powieści.

JĘZYK JAKO BOHATER POWIEŚCI
Istnieją trzy wersje powieści Palę Paryż: przedwojenne, pierwotne wersje,
wersja rosyjska wydana z dodatkowym zakończeniem i w końcu wersja rosyjska przerobiona według zasad realizmu socjalistycznego, wydana w roku 1934.
Wersje rosyjskie z okresu międzywojennego są obecnie bardzo trudne do
odnalezienia, przede wszystkim ze względu na zaszłości polityczne. Przez
około 20 lat od rozstrzelania autora w 1938 roku do jego rehabilitacji w 1956
nie dopuszczono ani do wydań, ani do dystrybucji dzieła Jasieńskiego ani
w Polsce, ani w Związku Radzieckim, a samo posiadanie tych publikacji mo-
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gło narażać właściciela na niebezpieczeństwo. Zapewne zlikwidowano pewną
liczbę jego książek, wśród których były także rosyjskie przekłady Palę Paryż.
Sam autor i jego powieść byli prawie wykluczeni z historii. Stąd też wersja
z dodatkowym zakończeniem była do dziś nieznana.
Obecnie najlepiej znana wersja Palę Paryż to edycja przedwojenna bez dodatkowego zakończenia. Edward Balcerzan, podkreślając wielojęzyczność tej
powieści, informuje, że powojenną wersję polską, wydaną w 1957 roku, opracowano według pierwszego polskiego wydania, ale „fragmenty wykropkowane w wydaniu przedwojennym (ingerencja cenzury) uzupełniono po wojnie według edycji francuskiej i niemieckiej” (Balcerzan 1968, 319). Powieść
Palę Paryż, która opisuje Paryż jako wielojęzyczny tygiel, jest równocześnie
hybrydyczną konstrukcją lingwistyczną oraz fenomenem kulturowym; znaczące jest, że brakuje jej wersji „kanonicznej”, centralnego „oryginału”.
Powróćmy do ostatniej kwestii, mianowicie autorstwa dopisanego fragmentu. Z dzisiejszego punktu widzenia można stwierdzić, że zakończenie jest
zbyt proste, sztuczne i schematyczne. Jednak jeżeli zwócimy uwagę na język
zakończenia, znajdziemy konsekwentne zainteresowanie autora właśnie językiem: „stali czterej robotnicy: Chińczyk, Amerykanin, Rosjanin i Francuz.
Nie mieli jeszcze wspólnego języka, mówili do siebie z przerwami pełnym
uśmiechem” (Ясенский 1930, 288); „Robotnicy nie mieli jeszcze wspólnego
języka. Mieli sobie mnóstwo do powiedzenia, ale nie znali słów, tylko się
szeroko uśmiechali” (Ясенский 1930, 288).
Głównym bohaterem Palę Paryż jest właśnie język. Jasieński opisuje stolicę
Francji jako wieloetniczną i wielojęzyczną metropolię, gdzie zbierają się ludzie z całego świata należący do różnych grup – etnicznych, religijnych, klasowych i politycznych. Grupy te stały się istotne podczas epidemii dżumy –
ludzie autonomicznie uformowali wspólnoty według swoich przynależności
– etnicznych, religijnych oraz politycznych. W ten sposób powstają w Paryżu
społeczności na podstawie wspólnego języka – angielskiego, chińskiego,
francuskiego i rosyjskiego. Dodatkowe zakończenie dobrze odpowiada wcześniejszemu wątkowi tej powieści.
Jasieński, który wędrował z Polski do Francji, z Francji do Związku Radzieckiego, był równocześnie językowym wędrowcem z polskiego do francuskiego, z francuskiego do rosyjskiego. Marzył pewnie o świecie, w którym
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ludzie będą mówić jednym, wspólnym językiem. W Palę Paryż bez trudu
można odnaleźć elementy wskazujące na zainteresowanie Jasieńskiego językiem, które zresztą widoczne było także w futurystycznym okresie jego twórczości. W dodatkowym zakończeniu także pojawia się wątek „językowy”,
dlatego uważam, że zakończenie powieści Jasieński napisał na żądanie Moskwy lub co najmniej uczestniczył w tej przeróbce. Oczywiście jest możliwe,
że uważał to dodatkowe zakończenie za artystycznie niepotrzebne.

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
– REWIZJA TEKSTU DLA JASIEŃSKIEGO
Na sam koniec chciałabym pomyśleć o modyfikacji Palę Paryż. Jasieński
przerobił powieść dwa razy, aby dostosować się do wymagań władz radzieckich, dla których literatura była często jedynie narzędziem propagandy, a użyteczność dzieła sztuki uznawano za ważniejszą niż wartość artystyczną lub oryginalność. Jasieński przystosował się do tego świata. Jednak
wydaje mi się, że za modyfikacją powieści stały nie tylko polityczne czy ideologiczne powody. Jeszcze w okresie polskim, w 1923 roku, deklarował Jasieński koniec futuryzmu, publikując manifest: „Futuryzm jest formą świadomości zbiorowej, którą należy przezwyciężyć. Ja futurystą już nie jestem, podczas gdy wy wszyscy jesteście futurystami” (Jasieński 1972, 223)11. Ten
performatywny manifest pokazuje jego intuicję w odniesieniu do aporii
awangardy, która z biegem czasu staje się tradycją, modą i ideologią. Dla Jasieńskiego literackie dzieło jest także czymś w rodzaju manifestu, który pisze,
by go z kolei przezwyciężyć:
Ruch, ujęty w ramy formuły, jest już ruchem martwym, zaporą, którą trzeba przeskoczyć. Żywymi są ludzie, i to ci, którzy nie tworzą według swego manifestu (…)
Kto nigdy nie miał swojego manifestu, kto nic nie porzucał, nie ma nic w życiu do
powiedzenia (Jasieński 1972, 235).

11

Ten manifest został opublikowany w 1926 w Zwrotnicach.
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Ariko Kato
AN UNKNOWN VERSION OF BRUNO JASIEŃSKI’S BURN PARIS
Jasieński’s controversial novel, Burn Paris, was published in the French communist
journal “L’Humanité” in 1928. After this publication, Jasieński, a former Polish futurist,
was expelled from France, where he had arrived in 1925. He left for the USSR, where
his career of a Soviet author writing in Russian began. In 1934, he rewrote his novel
according to the socialist realism guidelines. The article author discusses the Russian
editions of the novel published in the years 1928–1930 with an additional ending.
They present the image of ‘victory’, which takes place two years after the final epilogue of the current version. The analysis presented in the article allows for a conclusion that this additional ending was written on Moscow’s demand.
Keywords: Bruno Jasieński, Burn Paris, multilingualism, original version, emigration
literature
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MYŚLENIE I ŚWIADOMOŚĆ
W POEZJI CZESŁAWA MIŁOSZA

C

zesław Miłosz był poetą-myślicielem. Piszą o tym krytycy, na temat
swojej postawy autorskiej Miłosz nie raz wypowiadał się też sam, np.:
„Tak zwana twórczość mało mnie obchodzi (…), obchodzi mnie tylko to, co miałbym ludziom do powiedzenia” (Franaszek 2011, 600). W Ziemi
Ulro napisał, że kwestie intelektualne odbiera jako do głębi osobiste (Miłosz
1982, 171), jedną z tych kwestii była też dla niego sztuka poetycka: „Poezja –
to myśl” (Miłosz 1982, 55).
O takiej postawie świadczą również charakterystyczne cechy poetyki Miłosza. Już we wczesnych wierszach mistrza można dostrzec odpowiednio
określonego bohatera lirycznego – na przykład w Opowieści z tomu Poemat
o czasie zastygłym (1933) nazywa go autor badaczem kształtów (Miłosz 2011,
7), w Lądzie – myślicielem (Miłosz 2011, 18); w Ptakach z Trzech zim (1936)
– uczniem marzenia (Miłosz 2011, 57). Podmiot wiersza Biedny poeta z powojennego tomu Ocalenie ma już cechy proroka: „gdyż byłem tym, który
wiedział”, jednak „żadnej z tego dla siebie nie czerpał korzyści” (Miłosz
2011, 209). Natomiast w wierszu Kawiarnia liryczne „ja” upomina się o nieobecność innej wiedzy, „należącej do umarłych kolegów” (czyli ich duchów), którzy „dobrze wiedzą, jak się ginie z okrutnej ręki człowieka” (Miłosz 2011, 211). Od tej wiedzy, na szczęście, został poeta ocalony, co wyraził
w tytule tomu.
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Usposobienie poety przejawiało się też w sposobach budowania narracji
tekstów poetyckich, zwłaszcza poprzez częste formułowanie pytań, skierowanych do siebie i do czytelnika: „Gdzież jest miejsce dla ciebie w tym wieku
zamętu, książko mądra, spokojna, / Stopie elementów pogodzonych na wieki
spojrzeniem artysty?” (Miłosz 2011, 73). Albo: „Miłości moja, gdzież są, dokąd idą / Błysk ręki, linia biegu, szelest grud? / Nie z żalu pytam, ale z zamyślenia” (Miłosz 2011, 151). Moim zdaniem ostatni wers ze Spotkania (1937):
„Nie z żalu pytam, ale z zamyślenia” – można nazwać prototypowym.
Podmiot liryczny tej twórczości dość często mówi, że próbuje coś z g a d n ą ć , pragnie z r o z u m i e ć , „życie ludzkie myślami otwierać” (Miłosz 2011,
173); że chce w i e d z i e ć , s i ę g n ą ć , p o z n a ć , o b j ą ć s ł o w e m poetyckim. „Niemożliwe, żebym umarł, dopóki nie sięgnę” (Miłosz 2011, 521) –
wypowiada autor swoje pragnienie poetyckiego poznania w poemacie Gucio
Zaczarowany (1965), demonstrując użycie czasownika s i ę g n ą ć w znaczeniu ‘dowiedzieć się’, ‘zrozumieć’. Mogę przytoczyć wiele przykładów, w których czasownik m y ś l e ć wyraża stan lirycznego „ja”. Na przykład: „Myślałem o samotności ginących” – mówi w Campo di Fiori; „Myślę o rzeczach,
które dają siłę / Do walki z pustą wiedzą daremnego czasu” – pisze w Myśli
o Azji; „Myślałem, że zrozumiałem, ale już późno i nie rozumiem nic prócz
śmiechu i płaczu” – uskarża się w Na trąbach i na cytrze. „Ciągle za dużo
myślę o zajęciach matek / I o tym, czym jest człowiek zrodzony z kobiety” –
przyznaje się w Przygotowaniu. „Nad tym zdaniem warto rozmyślać przez wiele tygodni”– zaczyna napisany pod koniec życia (2002) wiersz Jedno zdanie.
Nic więc dziwnego, że wskazana postawa ujawniła się w języku poetyckim
autora dużą frekwencją wyrazów należących do semantycznego pola mentalnego, w tym rzeczowników ś w i a d o m o ś ć , u m y s ł , r o z u m etc., pełniących ważną funkcję w kreowanym przez Miłosza obrazie świata. Według
moich spostrzeżeń, wyraz ś w i a d o m o ś ć wykazuje największą częstotliwość w porównaniu do innych rzeczowników mentalnych. Jak poświadcza to
Słownik Języka Polskiego PWN1, leksem ten posiada cztery konwencjonalne
znaczenia, wśród których: jedno ‘charakterystyczna dla człowieka zdolność
1

Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/%C5%9Bwiadomo%C5%9B%
C4%87.html [dostęp: 20.06.2016].
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poznawania i oceniania siebie i otoczenia’ – właściwe jest też rzeczownikom
rozum, umysł, intelekt. W tym artykule podejmuję próbę opisania konceptosfery
świadomości w artystycznym obrazie świata poety poprzez opisanie semantyki odpowiednich wyrazów mentalnych, kreowanej przez bliższy i dalszy
kontekst oraz różnego rodzaju presupozycje.
Jak wiadomo, niektóre teksty Miłosza nawet w tytułach mają leksemy
mentalne, wśród nich słynne eseje Zniewolony Umysł (1953) i poemat Świadomość (1984). Ich głównym tematem jest artystyczne poznanie, refleksja
nad tą podstawową właściwością człowieka. Analizując całokształt poetyckiego dorobku autora, zauważyłam, że konteksty występowania wspomnianej
leksyki często naświetlają pewną niesamodzielność, podległość ludzkiego
umysłu i ujawniają, że może być on pojmowany jako czyjś instrument, a nawet igraszka: Boga (Świadomości Wyższej), daimoniona, „sił i mocy nurkujących w powietrzu” albo innego człowieka. Wpływowi jednych ludzi na
świadomość innych poświęcony został Zniewolony Umysł, w którym tytułowa
kreacja oznacza „umysł poddany indoktrynacji komunistycznej” (Sydiaczenko, 2016a). Sposób życia w systemie komunistycznym nazywa autor w tych
esejach n i e w o l ą p r z e z ś w i a d o m o ś ć ; działania i cele komunistów –
panowaniem nad umysłami, władzą nad umysłami, terr o r e m u m y s ł o w y m ; wśród środków wywierania takiego wpływu wymienia s p e k u l a c j e u m y s ł o w e . Wiedzę szerzoną przez komunistów
traktuje jak zwulgaryzowaną, „która tym się odznacza, że daje poczucie, iż
wszystko jest zrozumiałe i wytłumaczone” (Miłosz 1999, 227). Indoktrynowany ludzki umysł staje się przedmiotem autorskiej analizy zwłaszcza w momentach oporu, gdy ucieka się do a k r o b a t y k i u m y s ł o w e j c z y d o
k e t m a n u 2. Skutki tego przedstawione w utworze dobitnie ilustrują ścisłe
powiązanie języka, myśli i czynów człowieka.
Szereg synonimicznych epitetów: w y s z k o l o n y, w y t r e n o w a n y, charakteryzujących w utworze rozum i konceptualizujących go jako część ciała
(którą, podobnie do mięśni, należy trenować), autor uzupełnia metaforycznym określeniem „rabiniczny umysł”, zawierającym sem ‘wykrętny, chytry’.
2

Ketman w islamie oznacza warunkowe zwolnienie z okazywania wiary, można go stosować wyłącznie w przypadkach ekstremalnych (zagrożenie życia, skrajny przymus).
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Umysł/rozum ludzki w kontekście utworu konceptualizuje się jako ‘własność
mająca hierarchię’; ‘pojemnik’, ‘część ciała’, ‘mechanizm’, ‘żywa istota’, ‘bakteria’ etc., co zresztą nie wychodzi poza ujęcia konwencjonalne.
Na końcu tego słynnego utworu autor kreuje obraz Świadomości Boskiej,
która jedyna „wszystko widzi jasno”, i odmawia świadomości ludzkiej (w tym
też należącej do komunistów) posiadania „stuprocentowej” wiedzy. Oceniając
ludzki umysł bardzo wysoko (‘to, co zmienia świat’), autor nie wartościuje go
jednoznacznie, pokazując, że może on być zarówno ‘drogą do wolności’, jak
i ‘źródłem niewoli’, ponieważ może stać się u m y s ł e m z n i e w o l o n y m .
W poemacie Świadomość (tom Nieobjęta Ziemia, 1984; poniższe cyt. za:
Miłosz 2011) już w pierwszej jego strofie tytułowy rzeczownik wykazuje wiele niuansów znaczeniowych. Najpierw kontekst formuje znaczenie ‘pamięć’,
następnie ‘wiedza’, a dalej ‘przewidywanie’, ‘proroctwo’. W czwartej strofie
narrator przypuszcza, że istnieją zaświaty, sięgając przy tym po metaforę.
Opiera się na pomocniczym temacie gobelinu, kreując swoje wizje transcedentalne. Co istotne, strona gobelinu przedstawiająca życie jest zła, czyli implikuje złe urządzenie tego świata, co możemy wyprowadzić z szerszego kontekstu dzieła autora. Co do drugiej strony gobelinu, czytelnik może wysnuć
wniosek, że zrozumienie jej urządzenia uczyni tajemnicę pierwszej jasną,
zrozumiałą (ale dopiero po śmierci?). W piątym fragmencie narrator najpierw
analizuje swoje życie, młodzieńcze pragnienie bycia grzecznym, uczestniczenie
w obrzędach katolickich. Po czym synekdochicznie personifikuje świadomość-pamięć i w jej imieniu przemawia o pięknie sakralnej muzyki, rytuału
wielkanocnego, o dostojności szat sakralnych. Jednak świadomość przyznaje
się, że jest „czasem wierząca, to znów niewierząca”. W następnym kontekście
dostrzegamy metaforę ontologii świadomości przedstawiającą obraz „źródła,
które nagle ze skały [nieświadomości] wytrysło” (Miłosz 2011, 838). Szósty
fragment rozpoczyna zdanie: „Ja, świadomość, zaczynam się od skóry” (Miłosz
2011, 838) – co może wskazywać jednocześnie i na początki świadomości pojedynczego człowieka, który dotykowo poznaje siebie i, ewentualnie, na ontologię
świadomości, zaczynającej się od percepcji świata przez żywe stworzenia. Po
czym tworzy się szereg przeciwstawień: świadomości ciała, o ile jest podwładne
i innym, nieświadomym siłom; wzajemne przeciwstawienie każdej osobnej
świadomości, co komplikują dodatkowo różnice płci, żeńskiej i męskiej.
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Kulminacją poematu jest ósma strofa:
Ciepło psów i esencja, niepoznana, psiości,
A jednak czujemy ją. W wywieszeniu mokrego języka,
W melancholijnym aksamicie oczu,
W zapachu sierści, innym niż nasz, a pokrewnym.
Człowieczość nasza wtedy wyraźnieje,
Wspólna, pulsująca, liżąca, włochata,
Choć dla psów to my jesteśmy jak bogowie,
Znikający w kryształowych pałacach rozumu,
Niezrozumiałym działaniem zajęci
(Miłosz 2011, 839)

Autorski neologizm p s i o ś ć występuje w przytoczonym fragmencie jako
hiponim pojęcia n a t u r a – w ten sposób poeta określa esencję gatunku
zwierząt niemających jeszcze świadomości jak u człowieka. Narrator wskazuje, że przez poznanie naszych braci mniejszych możemy głębiej poznać
c z ł o w i e c z o ś ć (kontekstowy synonim świadomości). A dalej sensy, które
ponoć przemawiały w poemacie za teorią Darwina, przemieniają się w transcendentalne i kreują pionowy trójczłonowy paradygmat p s i o ś ć – c z ł o w i e c z o ś ć – b o s k o ś ć , ponieważ następna strofa już nie w postaci porównania, a bezpośrednio eksplikuje ‘świadomość wyższą’:
Chcę wierzyć, że siły, które są nad nami,
Oddając się operacjom dla nas niedostępnym,
Dotykają czasami naszych policzków i włosów
I czują wtedy w sobie to biedne ciało i krew
(Miłosz 2011, 839)

Pochodzenie tej wizji można wytłumaczyć wpływem Mickiewicza (por.
zacytowane przez Miłosza w Ziemi Ulro słowa wielkiego romantyka o istnieniu świata duchów, dla których, jeżeli człowiek je poruszy, to taki cud, jakby
między ludźmi pies zagadał – Miłosz 1982, 123). Konceptualizacja ludzkiej
świadomości jako uwikłanej w podrzędne powiązania z „przedświadomością” i w nadrzędne ze „świadomością wyższą” rozwijała się chyba u autora
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od młodych lat, do czego sam się w pewien sposób przyznał: „Miałem zawsze
uczucie, że jestem kosmatym kalibanem, który dotyka lotnego Ariela, istoty
wyższej, i zachowując tego świadomość, ma odruchy buntu przeciwko czystości” (Franaszek 2011, 636). W Ziemi Ulro autor stworzył pionową triadę,
także językiem niemetaforycznym: „nieskończona nędza człowieka wobec
czystego Bytu i nieskończona wyższość w stosunku do zwierząt” (Miłosz
1982, 56). Gdzie indziej, w Guciu zaczarowanym, zmienił niuanse swej myśli,
cytując Zabawy Przyjemne i Pożyteczne z 1776 roku: „Istoty od nicości odległość jest nieskończona” (Miłosz 2011, 521).
W poemacie Świadomość konceptualizacja świadomości człowieka, w moim mniemaniu, jest niekonwencjonalna bądź nienaukowa, ponieważ autor
oprócz wyróżnianych nauką cech pamięci, wiedzy, powinowactwa z psychiką
zwierząt, naświetla też cechy ewentualnego jasnowidztwa i powinowactwa ze
Świadomością Wyższą.
Wiele innych wierszy poety także kreuje obraz świadomości. Na przykład
w powojennym Fauście Warszawskim (1952) mieści się inwektywa: „O niechaj będzie przeklęta – / Świadomość” (Miłosz 2011, 349). Narrator przeklina świadomość za jej „zdolność współ-odczuwania” – cudzego bólu, cierpienia. Przypomnę, że rzeczownik ś w i a d o m o ś ć jest kalką z łacińskiego
conscientia, który definiuje się następująco: ‘wiedza dzielona z kimś’, ‘wspólna wiedza’ – wyeksponowana przez autora cecha ożywia etymologię słowa.
W poemacie Gucio Zaczarowany (opisującym m.in. moment erotycznego
współodczucia kobiety i mężczyzny) poeta łączy, „spokrewnia” tę zdolność
w ogóle z poznaniem, z zamiarem „wejścia w drzewo, w wodę, w minerały”,
czyli odnosi ją do oświecających istotę doświadczeń, w których „stanowiona
była człowieczość i tkliwość” (Miłosz 2011, 525). Po latach, w utworze Do
pani profesor w obronie… (1994) bezpośrednio napisze: „Bo jednak zważmy,
że tylko świadomość / Umie na chwilę przenieść się w to inne, współ-odczuć
mękę i panikę myszy” (Miłosz 2011, 1095). Znowu obok siebie stawia różne
cechy świadomości w wierszu Do natury (2002): „Tylko on, człowiek, pojmuje, współczuje” (Miłosz 2011, 1303) – zmuszając czytelnika do zastanowienia
się, czy współ-odczucie jest skutkiem świadomości czy jej przyczyną.
W Przypowieści jako (ewentualny) bodziec do wynurzenia się istoty ze stanu
nieświadomości (metonimicznie nazwanym w y c h o d z e n i e m z l a s u )
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autor przedstawia ból fizyczny, opisując zachowanie chorego niedźwiedzia
grizzly („podrzędnego okazu” nieświadomej natury). Poetycka wyobraźnia
mistrza sięga po ontologię świadomości również w poemacie Na trąbach i na
cytrze (Miłosz 2011, 573). Użyta w tym wierszu metafora „jare światło świadomości” nawiązuje do etymologii synonimicznego rzeczownika u m
(Фасмер 1973; Brückner 1975) wiązanego z j a w ą . Warto tu też przywołać
kolokację s t a n u m y s ł u , która występuje jako parafraza życia: „Mawet,
mors, mirtis, thanatos, smrt. / Tak oto kończy się s t a n p o s i a d a n i a , /
Wszystko, na co zwykłem był mówić: moje. /Tak oto kończy się stan umysłu
(Miłosz 2011, 1000). Zwrócę też uwagę na obrazowe przeciwstawienie umysłu starzejącemu się ciału: „Ja obok mego niesfornego ciała / Jak w górskim
gnieździe, w jasności umysłu” (Miłosz 2011, 990). Albo: „…spaceruję, udając
oderwany umysł” (Miłosz 2011, 1227).
W jednym z wierszy rzeczownik „umysł” został opatrzony epitetami „dorosły” i „dziecinny”, ale autor użył tych określeń w specjalnym znaczeniu:
„dorosły” dotyczy „dorosłości” ludzkości, którą cechuje umysł naukowy,
a „dziecinny” to taki, który nie wyrzeka się „kruchego człowieczeństwa” poprzednich stuleci. Dziecinny, poetycki umysł podnosi człowieka i jego sprawy
w wyższy wymiar, chociażby dlatego, że jest zakodowany w języku. Stąd i poeta,
i jego zajęcie są dziecinne (Miłosz 2011, 885).
Wrócę jeszcze do obrazów ontologii świadomości. Miłosz nazwał narodziny świadomości „Grzechem Pierworodnym” i „pierwszym zwycięstwem ego”
(Miłosz 2011, 600; 267), przydając nowej treści nazwom biblijnym, ponieważ
nieposłuszeństwo Adama i Ewy traktuje jako „uświadomienie siebie”. W świecie
artystycznym Miłosza świadomość konceptualizuje się w zestawieniu z nieświadomością, która u Miłosza jest synonimem natury. Prawo przemijania
i śmierci nazywa Miłosz w jednym z ostatnich wierszy właśnie prawem nieświadomości
Przeciwstawiając świadomość n i e ś w i a d o m o ś c i - n a t u r z e , Miłosz
stworzył obrazy: drzewa, metaforycznie „myślącego korzeniami o srebrze
podziemnych królestw” (Miłosz 2011, 256); trytonów, które żyły „nieświadome godzin i lat” (Miłosz 2011, 915); chomika, „albo jeża, albo kreta”, które
narrator ma chęć posadzić na teatralnym fotelu i słuchać, jak „mówią o świetle
reflektorów, o dźwiękach muzyki i ruchach baletu” (Miłosz 2011, 509). W meta-
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foryczny sposób określił poeta nieświadomość „zamkniętymi salami bobra
i kreta” (Miłosz 2011, 521); albo metonimicznie jako s r o c z o ś ć i wspomniane już p s i o ś ć . Nieświadomi przedstawiciele natury ‘nie znają czasu’,
‘nie wiedzą o śmierci’, ‘nie posiadają języka’, ‘nie rozumieją zła’ – według tych
cech zakreśla poeta granicę, która na zawsze oddzieliła świadomość od natury. Pod wpływem teologicznych poglądów Simone Weil Miłosz stopniowo
dochodzi do myśli, że natura jest niewinna i przebywa poza dobrem i złem,
tylko obdarzony świadomością człowiek zaczął rozumieć i kategoryzować
zło. Te przemyślenia zostały spektakularnie przedstawione w późnym wierszu Unde malum (2000), kończącym się pointą: „Zniknie ze świata zło, kiedy
zniknie świadomość” (Miłosz 2011, 1195).
Dodam, że w idiolekcie poetyckim Miłosza wyraz ś w i a d o m o ś ć czasem ma synekdochiczne znaczenie ‘człowiek’, jak w poemacie Gucio zaczarowany: „Idzie świadomość gąszczem laurów, hibiskusów” (Miłosz 2011, 521).
Jak podają słowniki, w ogólnym języku tylko wyraz u m y s ł posiada taką
semantykę3. Oczywiście, autor używa rzeczownika ś w i a d o m o ś ć także
w innych konwencjonalnych znaczeniach, jak: ‘stan przytomności, czuwania’:
„Świadomość nawet we śnie przemienia barwy pierwsze” (Miłosz 2011, 528);
może też oznaczać ‘światopogląd’, dlatego bywa „czasem wierząca, to znów
niewierząca” (Miłosz 2011, 836). Określa czasem ‘pamięć’: „Paulina umarła
dawno, ale jest (…) i nie tylko w mojej świadomości”; tak samo, jak i może to
czynić rzeczownik u m y s ł : „zamknięci w jego umyśle odjeżdżają, giną”
(Miłosz 2011, 964). Używa Miłosz ś w i a d o m o ś c i również w znaczeniu
‘wyobraźnia’ (ewentualnie ‘dusza’): „Moja świadomość. Oddziela się ode
mnie, / Szybuje nade mną, nad innymi ludźmi, nad ziemią…” (Miłosz 2011,
927). Tak samo jest z rzeczownikiem u m y s ł : „Co to jest umysł? Szum wiatru w sosnach wyrysowany na zwoju tuszem” – pisze autor w wierszu Zen-codzienny (Miłosz 2011, 1045).
Wspominana już konceptualizacja umysłu jako instrumentu najczęściej
obecna jest w kreacjach obrazu poety, kiedy rozumie on siebie jako np.,
„państwo demonów” (Miłosz 2011, 588) albo „igraszkę sił chichoczących,
3

Zob. Słownik Języka Polskiego PWN: https://sjp.pwn.pl/szukaj/umys%C5%82.html [dostęp: 20.06.2016].
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nurkujących w powietrzu” (Miłosz 2011, 1147). W wierszu Oekonomia divina, metaforycznie opisującym współczesną ateistyczną cywilizację, ponoć
pozbawioną takiej instrumentalności, tak konceptualizuje się świadomość
społeczna: „Pan Zastępów, Kyrios Sabaoth, / Najdotkliwiej upokorzył ludzi /
Pozwoliwszy im działać, jak tylko zapragną, / Im zostawiając wnioski i nie
mówiąc nic” (Miłosz 2011, 610).
Przejdę teraz do opisania wyższego członu wspomnianego paradygmatu.
Koncept Boga werbalizuje się w wierszach Miłosza za pomocą nazw z Ksiąg
Świętych: Pan Zastępów, Kyrios Sabaoth, Duch Święty; ogólnego terminu
Ś w i a d o m o ś ć Wy ż s z a albo, powiedzmy, metaforycznej parafrazy z terminem medycznym: n i e b i a ń s k i d e n t y s t a (Miłosz 2011, 608). Świadomość Wyższą poeta definiuje tak: „świadomość i wola przewyższająca ludzką
świadomość i wolę” (Miłosz 2011, 846); albo: „świadomość, w której się
równocześnie jest, będzie, i było” (Miłosz 2011, 1200). Wśród nazw Pana
występuje w idiolekcie Miłosza także metaforyczna kreacja „Absolutny Głaz”,
będąca transformacją terminu Absolutny Rozum, uzupełniona epitetami
„niedostępny” i „bez-cierpiętliwy” (Miłosz 2011, 1102). Autorskie metafory
określające „twarde” prawa urządzenia świata – prawa przemijania, zabijania,
śmierci – nieraz mieszczą w sobie semantykę kamienia.
Transcendentalną Świadomość nazywa poeta ponadto „nad-umysłem”, w którym „jest obecny nie dający się objąć kalejdoskop czasu w każdej swojej
ćwierci sekundy” (Miłosz 2011, 847). W tekście Dom Filozofa „Wszechwidzące
Oko” modyfikuje ten koncept (Miłosz 2011, 1041). Autor modernizuje tu
bardzo dawne, archetypiczne ujęcie, wiążące widzenie z wiedzą (por. etymologię predykatów widzieć – wiedzieć), poprzez „zaopatrzenie” obrazu
w zdolności techniczne, kreuje „oko mające zdolności nadkamery filmowej”.
Oto cytat:
Czyż umysł, który ma nigdy nie zaspokojone pragnienie szczegółu, nie okazuje
tym samym pokrewieństwa z umysłem absolutnym, świadkiem obecnym w każdym momencie czasoprzestrzeni? Zaiste ten teatr musi mieć widza, choć aktorzy
nie są tego świadomi, tak jak źdźbło trawy nie jest świadome ludzkich oczu, które
nań patrzą. Powtarzajmy tedy znów bardziej niż kiedykolwiek ważną maksymę:
esse est percipi, być to znaczy być postrzeganym (Miłosz 2011, 1040).
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A teraz pointa tekstu, eksplikująca nominację oka:
Tak więc, paradoksalnie, wiek dwudziesty skierował filozofa ku idei Oka (przypomnijmy oko w trójkącie), będącego okiem uniwersalnego świadka, a nawet, kto
wie, nad-kustosza uniwersum czy posiadacza absolutnie doskonałej, bo skierowanej
na wszystko, kamery filmowej. Chociaż filozofowie dawni rozmyślali o wszechwiedzy Boga, nie umiejąc zresztą rozwikłać zagadki Opatrzności, nikt z nich nie obierał
za punkt wyjścia pewnych cech naszego umysłu spotęgowanych przez technikę.
Uczłowieczano Najwyższego, przypisując Mu ludzkie uczucia i ludzką wolę, ale
nie próbowano wyposażyć Go w namiętność fotoreportera (Miłosz 2011, 1041).

Ryszard Tokarski pisze:
Bardzo często (…) poświadczenia artystyczne stanowią kulturowe nawiązania do
tego, co w języku ogólnym nie jest dane wprost, nie jest oczywiste czy ukryte
głębiej. [Aktywizują one – N.S.] konotacje, które są słabiej utrwalone, ale stanowią
logiczne konsekwencje całościowego modelu pojęciowego (Tokarski 2007, 227).

Te słowa jak najbardziej charakteryzują też „poświadczenia artystyczne”
obrazu świata Miłosza.
Poezja Miłosza nieraz po prostu opiewa ludzki r o z u m / u m y s ł , jak ma
to miejsce w Zaklęciu (1968) z tomu Miasto bez imienia, będącym prawdziwym hymnem ku czci tej własności człowieka: „Piękny jest ludzki rozum
i niezwyciężony. / Ani krata, ni drut, ni oddanie książek na przemiał, / Ani
wyrok banicji nie mogą nic przeciw niemu (Miłosz 2011, 597). Wysławiając
rozum, autor jednocześnie, po raz kolejny, przedstawia swoje ujęcie przeznaczenia poezji: być prawdziwą drogą poznania, „sprzymierzoną” z filozofią,
prowadzić ku Dobru, zwalczać Zło. Po latach podobnie wysoko, chociaż nie
w tak ekstatyczny sposób, oceni rozum w wierszu Czego nauczyłem się od
Jeanne Hersch? (2000) twierdząc: „1. Że rozum jest wielkim boskim darem
i że należy wierzyć w jego zdolność poznawania świata. / 2. Że mylili się ci,
którzy podrywali zaufanie do rozumu, wyliczając, od czego jest zależny: od
walki klas, od libido, od woli mocy” (Miłosz 2011, 1181). Jeszcze podobne
cytaty: „Umysł ludzki jest wspaniały, usta potężne” (Miłosz 2011, 511); „Dwa
są dary, jakimi Bóg obdarzył jedynie człowieka (…), są to umysł i mowa,
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równające się nieśmiertelności” (Miłosz 2011, 894). Natomiast w innych tekstach można spotkać ujemne wartościowanie umysłu, powiązane z traktowaniem go jako „kary”, stąd „chimery ludzkiego umysłu” (Miłosz 2011, 924),
„fantomy umysłu” (Miłosz 2011, 1174).
Idiolekt artystyczny Miłosza nierzadko też ujawnia konceptualizuje rozumu
jako ‘produkującego zło’, ‘diabelskiego’. Tak się dzieje, powiedzmy, w przemyśleniach bohatera wiersza Zdziechowski: „Świat ten, gdy go myślą, jako całość,
objąć, bezładem jest i bezrozumem, nie zaś, jak nas uczą, dziełem rozumu: nie
z ręki Boga on wyszedł (Miłosz 2011, 1184), gdzie indziej autor pisze o „diabelskiej pokusie, podejrzewanej w prawdzie rozumu” (Miłosz 2011, 661). Można
podać inne przykłady z tekstów poetyckich aktualizujących sem ‘diabelskości’
w rzeczowniku rozum, jednak najszerzej to znaczenie, zakorzenione w Starym Testamencie, rozwinął Miłosz w prozatorskim tekście Ziemia Ulro, czemu poświęciłam artykuł (Sydiaczenko 2016b), tu tylko krótko przypomnę,
że w utworze tym funkcjonuje szereg kolokwialnych rzeczowników mentalnych,
częściowych synonimów: rozum, umysł, świadomość, intelekt, inteligencja,
światopogląd, mentalność, rozsądek, uzupełniony pochodzącym z utworów
Blake’a wyrazem U r i z e n . Ostatni rzeczownik zyskał w utworze znaczenia
‘lucyferyczny, cierpiący rozum’, ‘abstrakcyjny, pozbawiony boskiej wyobraźni
rozum’ – w taki sposób konceptualizuje się w Ziemi Ulro mentalność ateistyczna. Inny profil tej mentalności werbalizuje kolokacja u m y s ł w y d z i e d z i c z o n y, też zakorzeniona w Biblii, o ile możemy przez to rozumieć
wydziedziczenie, alienację umysłu z raju-ojczyzny, z Boskiej Opatrzności.
Mentalne wyrazy posłużyły autorowi w tym utworze do przedstawienia
własnej tożsamości duchowej (‘człowiek, który sprawy intelektualne odbiera
do głębi osobiście’) oraz do opisu wyjałowionej duchowości cywilizacji XX
stulecia, metaforycznie nazwanej „Ziemią Ulro”. Ateistyczną duchowość
przedstawia autor, używając szeregu synonimicznych do wyrażenia w y d z i e d z i c z o n y u m y s ł kolokacji, m.in.: umysł, który skazuje siebie na
bezdomność; umysł poddany zaprawie racjonalistycznej; umysł rozdwojony;
uciekający od siebie umysł; kształcony na telewizji umysł; emancypowany
rozum; upiór wyabstrahowanego intelektu.
Reasumując, pragnę stwierdzić, iż dla świata artystycznego Miłosza charakterystyczna jest skomplikowana, rozbudowana konceptosfera świadomości
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(umysłu, rozumu), obejmująca pionowy trójczłonowy paradygmat: nie/przedświadomość – świadomość ludzka – Świadomość Wyższa. Koncept ś w i a d o m o ś c i l u d z k i e j częściowo nakłada się z konceptem natury/przedświadomości i częściowo – z konceptem Świadomości Wyższej, ponieważ –
w wyobraźni autora – człowiek jednocześnie posiada zarówno cząstkę zwierzęcą, jak i boską iskrę.
Jak poświadczają analizowane teksty, umysł człowieka może być drogą do
wolności, a może też być źródłem niewoli; jest instrumentem – innego
człowieka/wspólnoty, jak też sił wyższych; świadomość posiada pamięć, wiedzę, fantazję i u niektórych ma zdolności prorocze. Żadna ludzka świadomość (w tym i komunistyczna) nie może posiadać stuprocentowej wiedzy,
którą ma tylko Świadomość Wyższa.
Podobnie do ciała, umysł/rozum należy ćwiczyć i kształcić, jednak jest on
nie u wszystkich jednakowy, podlega hierarchii: jedni są w s p a n i a l e m y ś l ą c y, inni mają p r z e c i ę t n y r o z u m . Obok konwencjonalnych nazw
koncept werbalizuje się w idiolekcie autorskim przy pomocy neologizmów
c z ł o w i e c z o ś ć i m o j o ś ć . N i e ś w i a d o m o ś ć , „natura pożerana
i pożerająca”, nie zna czasu i nie wie o śmierci, „jest niewinna w swojej
okrutności”, dla niej nie istnieje dobro i zło; werbalizuje się w idiolekcie także
poprzez kreacje autorskie: s r o c z o ś ć , p s i o ś ć , z a m k n i ę t e s a l e b o b r a i k r e t a i in.
Świadomość Wyższa (nad-umysł, Boże Oko etc.) – „wszystko widzi jasno”,
„są w niej równocześnie jest, będzie, i było”, „obejmuje niedający się człowiekowi objąć kalejdoskop czasu w każdej swojej ćwierci sekundy” (Miłosz
2011, passim). Umysł człowieka pozbawiony Opatrzności Boskiej staje się
U r i z e n e m – „lucyferycznym cierpiącym rozumem”, „pozbawionym wyobraźni upiorem wyabstrahowanego intelektu”, zostaje u m y s ł e m w y d z i e d z i c z o n y m , alienowanym, bezdomnym etc. (Miłosz 1982, passim).
Wartościowanie ludzkiej świadomości w idiolekcie artystycznym Miłosza
oscyluje w obrębie semantyki ‘daru’ i ‘kary’; wartościowanie Świadomości
Wyższej też nie jest jednoznaczne, stąd antypody: „bezcierplętliwy Absolutny Głaz” i „Jasności promieniste”, mające „sposoby pomagać każdemu”
(Miłosz 2011).
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Natalia Sydiaczenko
THINKING AND CONSCIOUSNESS IN CZESŁAW MIŁOSZ’S POETRY
The figure of a thinker often appears in Miłosz’s works. It is revealed by nouns such as
consciousness, mind and reason. Together with the corresponding concepts they
create a paradigm in Miłosz’s poetry based on the triad: unconsciousness – human
consciousness – divine consciousness. An analysis of the artistic image semantics
(which represents all the elements of the triad) explains the individual vision of humanity presented in Miłosz’s poetry.
Keywords: Czesław Miłosz, consciousness, Urizen, super-mind
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EKSPERYMENTY Z KATEGORIAMI CZASU
W POWIEŚCI
WIESŁAWA MYŚLIWSKIEGO
OSTATNIE ROZDANIE

W

iesław Myśliwski (ur. 1932) jest jednym z najbardziej znanych i niewątpliwie najbardziej utalentowanych przedstawicieli nurtu
chłopskiego we współczesnej literaturze polskiej. Twórczość pisarza, wychodząca daleko poza ramy tematyki wiejskiej i ukazująca problemy
filozofii, psychologii oraz egzystencji ludzkiej, zajmuje ważne miejsce w literaturze polskiej. Myśliwski, podejmując pytania ponadczasowe, związane z przeszłą
lub obecną rzeczywistością polskiej wsi, nie tylko poddaje wszechstronnej
analizie tradycje ludowe, lecz także uwypukla kwestie związane ze skomplikowaną naturą ludzką.
Mimo że tematyka wiejska jest podstawowym rdzeniem wszystkich dzieł
autora, słusznie można go nazwać, w ślad za Januszem Rudnickim, „samotnym białym żaglem polskiej prozy” (Rudnicki 2007, 91). Myśliwski jest literackim samotnikiem – nie należy do żadnej grupy literackiej, jego proza podejmuje niepopularną w literaturze polskiej tematykę – rzeczywistość skupioną na odwiecznych wartościach ludzkiego istnienia oraz pracy służącej
kształtowaniu własnego losu (uprawie ziemi, budowie szeroko pojętego domu, przekazywaniu tradycji rodzinnej), w której najgłębszy sens można odnaleźć w prostych na pozór rzeczach. Utwory pisarza są wynikiem głębokiej
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refleksji na temat przeżyć wielu pokoleń. Krytyk literacki i autor bloga „Czytane za regałem”, Jacek Lech, wskazuje, że
twórczość Myśliwskiego nie wpisuje się nijak w paradygmat prozy współczesnej.
Pisze on swoim rytmem, swoim stylem, zgłębia tematy rzadko podejmowane
przez młodszych pisarzy. Jego twórczości bliżej raczej do klasycznych, realistycznych powieści wieku XIX, do Balzaka, Flauberta czy Stendhala. Bohaterowie Myśliwskiego tracą swe złudzenia względem kondycji świata. Ponosząc klęskę, często
dochodzą do samowiedzy, do samorozpoznania (Lech 2014).

W niniejszym artykule zostanie omówiona powieść Ostatnie rozdanie –
utwór ten, wydany we wrześniu 2013 roku, w roku kolejnym został nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”. Należy zaznaczyć, że Myśliwski, jako jedyny polski pisarz, dwukrotnie otrzymał już tę nagrodę: za powieści Widnokrąg
i Traktat o łuskaniu fasoli. Autor, opowiadając Donacie Subbotko o genezie
utworu, wyznaje:
Jak wydałem Traktat, przyjechali do mnie Jerzy Illg i Małgosia Szczurek z wydawnictwa Znak i spytali, co teraz mam zamiar pisać. Wzruszyłem ramionami: nie
wiem. Oni, że no jak to? I nagle przyszła mi do głowy ryzykowna myśl – poszedłem, wziąłem swój notes i powiedziałem: „Tu jest ta powieść”. Wcześniej nigdy się
nad tym nie zastanawiałem (Myśliwski, Subbotko 2013).

Narracja powieści zbudowana jest wokół notesu pełnego nazwisk, adresów
i telefonów, który bezimienny bohater pragnie przepisać, ponieważ notes
zaczyna się rozpadać ze starości i przez nieustanne użytkowanie, a w całości
utrzymuje go tylko opasująca go guma. Stary notes przywołuje wspomnienia,
skłania do tego, by spojrzeć za siebie, obudzić pamięć zaległą pod gruzami
codzienności i zmuszającą do refleksji na temat życiowej drogi człowieka
w ciągle zmieniającym się świecie. Autor w następujący sposób charakteryzuje ten motyw:
narratorowi przyszedł do głowy prosty pomysł zrobienia porządku z notesem,
który mu się rozlatuje. Pomysł, jaki przychodzi do głowy każdemu w momencie,
kiedy się czegoś nazbiera za dużo. Notes jest niepraktyczny, stary, opasany gumą.
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Mieści mnóstwo nazwisk, które narratorowi nic już nie mówią, inne mówią, ale
wydają się niepotrzebne. Mnóstwo umarłych. Nic wielkiego – wziąć, wybrać adresy ludzi, z którymi ma jakieś kontakty, i przepisać. No tak, ale to pułapka. W każdym porządku kryje się pułapka (Myśliwski, Subbotko 2013).

Pułapka ta polega na zatraceniu się przez bohatera w labiryncie pamięci,
po którym sam wędruje. Jednak w odróżnieniu od poprzednich utworów
(np. Pałacu) motyw labiryntu, a także powiązany z nim motyw podróży oraz
poszukiwania sensu i drogi życiowej, został przedstawiony w Ostatnim rozdaniu w odmienny sposób. To już nie jest poszukiwanie w ogóle, lecz próba
podsumowania przebytego szlaku, który umożliwia człowiekowi w podeszłym wieku dojście do pewnego rodzaju konkluzji.
W utworze widoczne są interesujące eksperymenty z kategoriami czasu,
które można by odczytać jako echa twórczości Marcela Prousta czy Tadeusza
Konwickiego. Plany czasu i przestrzeni są zaburzone, uwydatnia się technika
retrospekcji. Jednocześnie Myśliwski dyskutuje z autorem W poszukiwaniu
straconego czasu: teraźniejszość nie ustępuje miejsca przeszłości, wspomnienie pozostaje jedynie reminiscencją.
Kolejne imiona z notesu odkrywają nowe linie powieściowe: chaotyczne i fragmentaryczne niczym rzeczywiste wspomnienia. Bohater, snując
opowieść o swoim życiu, przegląda się w lustrze historii innych ludzi. Właśnie z tych niepowiązanych ze sobą w żaden sposób wspomnień, na podobieństwo różnokolorowych szkieł w witrażu, formuje się cała powieść. Fragmentaryczność wspomnień, odcinkowość życia doskonale zostały ukazane
w scenie prucia ubrań w zakładzie krawieckim Radzikowskiego, w którym
pracował bohater, gdy zrezygnował ze studiów:
We wszystkim wypatrywałem szwów. Przez szwy widziałem nawet ludzi, a im na
kogoś dłużej patrzyłem, tym bardziej zostawały mi w oczach po nim szwy. Niby
wydawał się cały, ale gdy się dobrze w niego wpatrzyć, okazywał się zszyty z kawałków, kawałeczków, kawalątek i tylko dzięki temu, że zszyty, mógł uchodzić za
całość (Myśliwski 2013, 231).

W Ostatnim rozdaniu można wyróżnić kilka płaszczyzn czasowych: teraźniejszość, przeszłość oraz przestrzeń oniryczną. Nawiązując do tradycji Prousta
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i podążając za pamięcią, bohater podróżuje w różnych kierunkach, przeważnie wyznaczonych przez wyzwalające wspomnienia obiekty. Głównymi kategoriami, będącymi swoistym łącznikiem między przeszłością i teraźniejszością, są: notes bohatera, listy od Marii i fotografie. Każdy z tych przedmiotów
kieruje pamięcią w inny sposób. Listy od Marii wskrzeszają wspomnienia
gwałtownych uczuć: jedynej i straconej miłości; fotografie są pamięcią skrystalizowaną: przedstawiają statyczne sceny z życia, a notes jest najważniejszym czynnikiem: kieruje pamięć bohatera na określone ścieżki.
Trzeba zaznaczyć, iż w powieści pojawiają się również inne notesy: notes
należący do zabitego w latach wojny ojca bohatera oraz notes krawca Radzikowskiego. Tym samym ten jakże banalny przedmiot, posiadany przez prawie każdego człowieka, staje się zapisem dziejów człowieka: w nazwiskach
i adresach mieszczą się niepowtarzalne losy. Zdjęcia w powieści są ściśle powiązane z motywem pamięci, ponieważ zawierają obrazy pomagające człowiekowi „powrócić” do momentu ich zrobienia. W odróżnieniu od powieści
Widnokrąg, w Ostatnim rozdaniu autor podaje w wątpliwość fakt powiązania
wspomnień z emocjami odczuwanymi w danym czasie. Natomiast ludzie na
fotografiach mogliby pozostać nieznajomymi, gdyby nie były one podpisane:
„Niby byli, bo przecież widzimy ich, lecz cóż z tego, skoro nie wiemy, kim
byli, kiedy byli, więc nie jest tak pewne, że byli” (Myśliwski 2013, 19).
Niezbywalną częścią pamięci są również ludzie, którzy już odeszli, ponieważ zakończenie ich istnienia biologicznego nie oznacza ich śmierci w naszej
świadomości – żyją, dopóki są obecne nasze wspomnienia o nich:
Tak naprawdę umarli pracują na nas do końca naszych dni, a umierają dopiero
wraz z nami. Potrzebujemy nieustannie ich obecności, aby nas dręczyli czy, lepiej,
darzyli tym najtrudniejszym dla człowieka doświadczeniem, które jest dopiero
przed nim, bliżej, dalej, lecz nie do uniknięcia, jako że poprzez ich śmierć uczymy
się i własnego umierania (Myśliwski 2013, 22).

Jednocześnie autor dowodzi, że opierająca się na naszej wyobraźni pamięć
nie odpowiada rzeczywistości i jest tylko cząstką przestrzeni człowieka: „Pamięć nie jest od pamiętania, lecz od wspomnienia, a to nie to samo” (Myśliwski 2013, 135). W Ostatnim rozdaniu Myśliwski podjął się próby wyjaśnienia
mechanizmów funkcjonowania ludzkiej pamięci:
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pamięć nie respektuje takich granic i sięga sobie w przeszłość, jak chce, przywołując często to, co najdawniejsze, a pomijając, co niedawne. I nie da się jej zmusić,
żeby pamiętała, co chcielibyśmy, i w takim porządku, jak chcielibyśmy. Pamięć jest
krnąbrna, lubi nam robić na przekór (Myśliwski 2013, 228).

Kolejnym komponentem wiążącym przestrzenie czasowe są listy od Marii,
dziewczyny, z którą łączyła bohatera młodzieńcza miłość. Listy te stają się
świadectwem istnienia bohatera, wskrzeszając obrazy z lat młodzieńczych,
chroniąc je przed zaginięciem w odmętach czasu. Warto podkreślić, że korespondencja Marii zawsze znajduje swego odbiorcę, bez względu na ciągłą
zmianę adresów zamieszkania. Kobiecie, ku zdumieniu adresata, zawsze udaje się namierzyć bohatera, czemu ten daje wyraz, mówiąc: „To odnajdywanie
ciągle zmieniających się moich adresów było dla mnie zupełną zagadką, której w żaden sposób nie potrafiłem rozwiązać. Nie przychodzi mi do głowy
nikt, od kogo mogłaby otrzymywać moje adresy” (Myśliwski 2013, 59). Listy
pojawiające się znikąd, opisujące konkretne „tu i teraz” Marii w umyśle narratora z łatwością komponują się z urywkami przeszłych dni, a czytelnik ulega mistyfikacji wraz z bohaterem. Postać Marii otoczona jest aurą tajemniczości. W chwili, gdy bohater odwiedza miasto, w którym mieszka była ukochana, patrząc na szyld zawieszony przed jej gabinetem medycznym,
dowiaduje się od zamiatacza, że taka osoba tu nie mieszka. Ten epizod po raz
kolejny podaje w wątpliwość istnienie samego bohatera w przestrzeni teraźniejszości.
Kierunki, w których zmierza pamięć bohatera, wiążą się z najważniejszymi
okresami życia podmiotu: czasem dzieciństwa, ściśle powiązanym z matką,
zarzuconymi studiami (motyw artysty), romansem z Marią, pracą w zakładzie krawieckim Radzikowskiego, zbieraniem antyków. Kolejne sceny są jednak tylko wspomnieniami, a nie odgrywaną na nowo przeszłością.
W Senniku współczesnym Konwickiego zaobserwować można kompozycyjną zmienność osób i czasu narracji, nie tylko wyłączną relację Pawła. Podobnie jak w przypadku bohatera Ostatniego rozdania, w Senniku odmiany
narracji odnoszą się do różnych etapów biografii bohaterów, każda z nich
oddaje inną wagę wydarzeń. Jednak w odróżnieniu od prozy Konwickiego,
w której dochodzi do konfrontacji teraźniejszości z przeszłością oraz kon-
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frontacji różnych „ja” tego samego podmiotu, w twórczości Myśliwskiego nie
ma tego przeciwstawienia; widać w niej raczej zgodę na teraźniejszość, jej
całkowitą akceptację. Teraźniejszość przedstawiona jest w sposób oszczędny.
Cała uwaga spoczywa na przeszłości i kategoriach pamięci, motywach niezwykle ważnych w twórczości Myśliwskiego.
Istotne miejsce w tej twórczości zajmują motywy oniryczne: kryjąc w sobie
symboliczne i alegoryczne znaczenia, stają się jeszcze jedną płaszczyzną,
w której prowadzi się narrację. Sny są dla autora immanentną częścią przestrzeni życia człowieka. Jeden z nich wiąże się z jubileuszem, na którego obchody bohater zaprosił wszystkich zapisanych w notesie ludzi. Zaproszeni
sami układają listę gości, decydując, kogo zostawić, a kogo wykreślić. Niezwyczajne okazuje się miejsce „uroczystości” – fabryka rowerów: pomieszczenie zupełnie nieprzygotowane, zagracone. Jubilera, który zjawił się przed
czasem, pracownicy informują o odbywającym się właśnie strajku. Wydarzenie wkrótce staje się istnym pandemonium: tłumy ludzi napływają z różnych
kierunków. Analizując ten sen, zauważyć można, że kluczowym elementem
są alegoryczne drzwi, z których wyłaniają się ludzie. Bohatera dziwi ich niezwykła liczba; są oni niewątpliwym symbolem różnorodnych ścieżek życiowych, którymi może pójść człowiek. Zarazem symbolika drzwi ściśle wiąże
się z niepewnością i ukrytymi lękami, z nieokreśloną przyszłością. Bohater
gubi się w tłumie nieznanych mu osób, nie mając pod ręką notesu, który
w realnej codzienności pomaga mu określić swoje miejsce w życiu. Jedynym
wyjściem staje się ucieczka na rowerze, w którym to obrazie odczytać można
symbolikę koła. Koszmar przechodzi gładko we wspomnienie realnego okresu
lat młodzieńczych, a granica pomiędzy rzeczywistymi wydarzeniami a światem fantastycznym ulega zatarciu, stając się prawie niewidoczna. Nieciągłość
określają tylko słowa nieżyjącej już matki bohatera, do której bohater przyjeżdża na rowerze: „Mam się jeszcze po śmierci z tobą sprzeczać? Zawsze
dobrze chciałam dla ciebie… Szkoda, że tego notesu za życia nie znalazłam…”
(Myśliwski 2013, 35). Mistyfikacja trwa nawet po przebudzeniu na skutek
dzwoniącego telefonu. Rozmówca przeprasza bohatera za to, że nie mógł
wziąć udziału w uroczystości, i pragnie złożyć spóźnione gratulacje.
Równie istotny jest sen, który „nigdy się nie przyśnił”, wymyślony przez
bohatera za młodu, by podtrzymać rozmowę z Marią i zamaskować swą nie-
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śmiałość. W śnie tym młodzi zasypiają razem, lecz budzi się tylko bohater,
natomiast Maria w jednym ze swych listów żałuje, iż nie zrobiła tego samego.
Snowi jest poświęcony jeden z najlepszych obrazów bohatera: Dziewczyna ze
śpiącą lalką, na którym namalował małą jeszcze Marię, ukazując pierwsze ich
spotkanie w ciemnym sądowym korytarzu. Obraz, ujrzany na wystawie przez
dorosłą dziewczynę, ponownie splata ich losy.
W Ostatnim rozdaniu próba przepisania notesu staje się dla człowieka pretekstem do podsumowania swojego życia, dokonań i niespełnionych zamierzeń, znalezienia ładu we wspomnieniach zdarzeń małych i dużych, które
mimo prób ich porządkowania na bieżąco, zaczynają się piętrzyć, przekraczając możliwości ludzkiego umysłu. Cały stworzony porządek jest pozorny
i wątpliwy przez swą umiejscowioną w konkretnym czasie arbitralność, ponieważ: „u podstaw każdego porządku leży decyzja, co zostawić, co wyrzucić” (Myśliwski 2013, 19).
Myśliwski ukazuje świat i bohatera jako byty znajdujące się w ciągłym
ruchu względem siebie. Bohater dąży ku właściwej światu wieczności, lecz
krótkie i chaotyczne życie czyni owe starania próżnymi. Jest to równie
niemożliwe jak powrót do realnej przyczynowo-skutkowej przeszłości:
jedyne, co zostało, to wspomnienia przefiltrowane przez umysł i emocje
bohatera. Analizowana powieść miałaby być – o czym mówi sam autor –
rodzajem drogi do samowiedzy, a raczej wskazaniem, jak trudne jest podążanie nią:
Chciałem napisać coś, co nie ma końca, coś, co składa się z tajemniczych nie do
końca wyjaśnionych rzeczy, coś, co świadczyłoby o tym, jaka skomplikowana
jest droga do samowiedzy. Jakich wysiłków woli potrzebuje poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: kim ja jestem, kim jest współczesny człowiek? (Myśliwski,
Subbotko 2013).

Dariusz Nowacki zauważa, że „Myśliwski jest ostatnim depozytariuszem
mitu tzw. prawdziwej literatury – ważnej i poważnej, pytającej o sens istnienia i tajemnicę bytu, usiłującej ogarnąć całość doświadczenia” (Nowacki
2013) – trudno się z nim nie zgodzić.
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Helena Guk
EXPERIMENTS WITH THE CATEGORY OF
TIME IN MYŚLIWSKI’S NOVEL OSTATNIE ROZDANIE
The article analyses Myśliwski’s latest novel Ostatnie rozdanie (2013). The novel contains interesting experiments with time; they are closely connected with Marcel
Proust’s and Tadeusz Konwicki’s type of writing. The narration focuses on the efforts
of the main character who tries to organize the notes in his notebook. Different
space and time levels are intermingled in the novel. However, Myśliwski does not
follow Proust’s concept as he does not transfer the past tense into the present. The
oneiric motifs that reveal symbolic and allegoric meanings are also important in the
novel. Myśliwski describes the evolution of his character in the changing world
where the past cannot be restored and one can only keep his memories influenced
by one’s feelings.
Keywords: Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie, Marcel Proust, Tadeusz Konwicki

ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

ANNA ŚLIWA
Muzeum Miasta Gdyni
Gdynia, Polska

„CZUŁOŚĆ WSZYSTKIEGO”.
ROLA ZMYSŁÓW W PROZIE
I TAJNYM DZIENNIKU
MIRONA BIAŁOSZEWSKIEGO

M

iron Białoszewski, o którego dziele – wydawałoby się – trudno
powiedzieć coś odkrywczego, wciąż wymyka się schematom, zaskakuje i intryguje. Twórczość pisarza doczekała się licznych
opracowań, analiz, studiów monograficznych1. Raczej nie badano jej jednak
pod kątem kategorii sensualności2, a jeżeli już któryś ze zmysłów poddany
został badaniom, to przede wszystkim słuch. Wnikliwa lektura tekstów pisarza,
1

O recepcji twórczości Mirona Białoszewskiego pisał Mariusz Gołąb (Gołąb 2001, 9–20),
który sporządził bogate zestawienie bibliografii przedmiotowej autora Pamiętnika z powstania warszawskiego obejmujące recenzje, wywiady, artykuły i publikacje z lat 1956–1997 (Gołąb 2001, 127–140). Recepcji poezji i prozy Białoszewskiego poświęcił rozprawę doktorską
obronioną w 2008 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim Piotr Sobolczyk.
2
Pionierskie w tym względzie wydają się badania przeprowadzone w ramach grantu „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie
i sztuce od średniowiecza do współczesności”; zespół projektu tworzą członkowie Pracowni
Poetyki Historycznej IBL PAN (autorzy projektu: Włodzimierz Bolecki, Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Agnieszka Kluba, Maciej Maryl, Magdalena Rembowska-Płuciennik,
Beata Śniecikowska), Anna Gumkowska (UW) oraz asystenci (Maciej Kidawa, Agata Ludwikowska, Krzysztof Niewiadomski).
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zwłaszcza prozy i Tajnego dziennika, pozwala jednak rozpoznać, że pozostałe
zmysły pełniły równie ważną rolę w odbiorze świata, zwłaszcza niesłusznie
niedoceniany przez badaczy twórczości Białoszewskiego wzrok. W niniejszym artykule nieco przekornie, mówiąc o słuchu, przywołam przykłady
synestezyjnego odbioru bodźców dźwiękowych. Zwrócę też uwagę na pozostałe zmysły, podkreślając jednocześnie, że odbiór świata przez pisarza był
niejednokrotnie polisensoryczny.

SŁUCH
Mirona Białoszewskiego przyjęło się uważać za słuchowca, wyłapującego
wrażliwym uchem miejskie „szumy, zlepy, ciągi”. Bez wątpienia pisarz czerpał
z języka codziennego, bawił się słowem, tworzył neologizmy. Już sam Pamiętnik
z powstania warszawskiego przynosi wiele przykładów perfekcyjnego operowania wyrazami dźwiękonaśladowczymi. Ucho i słuchanie, a nie oko i czytanie miało być, zdaniem pisarza, właściwym receptorem literatury. Zacytujmy
fragment tomu prozy Chamowo z soboty, 13 września 1975:
Literatura nie ma materii. Jadwiga z tym się nie godzi. Malarstwo ma, muzyka też,
chociaż można pisać muzykę bez objawów i odbierać, słyszeć bez grania. No właśnie.
– No tak, racja, poezja tak naprawdę istnieje tylko w czytaniu na głos. W pełnym
słyszeniu. I to jest materia. Słuchowa. – Łapię się na tym, że rozmawiam z niewidomą. No tak. Co, słuchowa ma być gorsza od wzrokowej? (Białoszewski 2009, 149).

Autor Donosów rzeczywistości chętnie czytał swoją poezję i prozę. Organizował spotkania literackie dla znajomych i przyjaciół w swoim domu, najpierw przy placu Dąbrowskiego, a następnie przy ul. Lizbońskiej. Lubił też
słuchać muzyki. W Protokole zabezpieczenia spadku spisanym w jego mieszkaniu przy ul. Lizbońskiej 2 m. 62, w dniu 15 listopada 1983, wśród ruchomości pisarza wymieniono: adapter Fonika 1100 z dwiema kolumnami głośnikowymi, magnetofon kasetowy i trzysta płyt gramofonowych z muzyką
poważną (Protokół 1983, 24). Książek naliczono około 50. Już choćby ta dys-
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proporcja mogłaby świadczyć o szczególnym zainteresowaniu autora Rozkurzu muzyką. Ze wspomnień przyjaciół i znajomych Mirona Białoszewskiego
wiemy, że muzyka fascynowała pisarza od wczesnej młodości (Prószyński
1996, 23–24; Prudil 1996, 66; Chotomska 1996, 116; Sobolewski 1996, 235–236).
A podczas wieczorków literackich w domu pisarza była czymś więcej niż
akustycznym tłem konwersacji.
Wiedząc, jak ważny był dla Białoszewskiego odbiór bodźców za pośrednictwem zmysłu słuchu, przywołam dla kontrastu parę przykładów odbioru
muzyki, w którym doznania słuchowe są synestezyjnie percypowane innymi
zmysłami. W twórczości Białoszewskiego bardzo często bodźce dźwiękowe
działają również na smak, wzrok, kinestezję, a nawet na ogólne samopoczucie psychofizyczne słuchacza.
Zainteresowanie Białoszewskiego muzyką i złożonym procesem jej percepcji najpełniej objawia się w prozatorskich tomach pisarza, zwłaszcza w Donosach rzeczywistości, Szumach, zlepach, ciągach, Rozkurzu, Chamowie, a także
w Tajnym dzienniku. Obok jedynie wzmiankowanych nazwisk kompozytorów
i tytułów ich utworów, pojawiają się dłuższe fragmenty poświęcone odbiorowi muzyki – świadectwo wrażliwości percepcyjnej pisarza. Zwraca uwagę
zwłaszcza jego świadomość ulotności wrażeń towarzyszących słuchaniu
utworów muzycznych. Białoszewski każdy kontakt z muzyką traktuje indywidualnie, jednostkowo, zauważając jednocześnie pewne nawracające odczucia odbiorcze, podobieństwo skojarzeń. W opowiadaniu Mniejsze lato z Szumów, zlepów, ciągów tak opisał percepcję utworu Vivaldiego:
Dziś Vivaldi znów mi się odbierał na smakowo. Mocny jak grzybowy sos. Taki
przykład. Couperin – wydawał mi się zawsze charakterystyczny. A inni niektórzy
bezstronniejsi, na abstrakcję. A tymczasem każdy jest charakterystyczny, mocny
w smaku albo taki delikatny, że aż spleśniały w dobrym sensie i leczniczym. I każdy
jest osobny (Białoszewski 1989, 47).

W zacytowanym fragmencie, choć dotyczy on słuchania muzyki, nie znalazły się żadne informacje dotyczące audiosfery. Pisarz nie określił barwy
dźwięków, tempa melodii, jej brzmienia czy rytmu. Percepcja słuchowa muzyki została w zaskakujący sposób zastąpiona zmysłem smaku. Wyrażenie
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bodźców dźwiękowych w kategoriach smakowych powoduje, że opis staje się
mniej dosłowny, pełny metaforycznych znaczeń. Vivaldi – „mocny jak grzybowy sos” – okazuje się dla Białoszewskiego kompozytorem proponującym
słuchaczowi bogactwo silnych, głębokich odczuć. Z kolei odnotowaną przy
utworach innych kompozytorów „spleśniałość w dobrym sensie” można rozumieć jako dojrzałość, smakową pełnię dla ucha. W obu przypadkach zastąpienie percepcji słuchowej – oczekiwanej przez czytelnika – smakową,
niespodziewaną w tym kontekście, powoduje rozszerzenie znaczenia wrażeń
odbiorczych i ich większą niejednoznaczność.
Bardzo ciekawe są też fragmenty prozy, w których słuchowy odbiór muzyki dopełniają informacje przynoszone przez zmysł kinestetyczny. Gwałtowny
ruch i dość karkołomne ułożenie części ciała względem siebie oddają skomplikowanie formy muzycznej, tak jak w poniższych cytatach z Szumów, zlepów, ciągów:
Tak. Duch musi wiać. Muzyka wieje. Od Bacha wieje. Aż kładzie na ziemię. Porywa. Za ucho. Jak za nasionko. I kręci.
Można się przewrócić i od samego siebie, a potem w górę i w dół, i w górę (Białoszewski 1989, 252).
Wracam na łóżko, do Bacha. Preludia i fugi fortepianowe. Niektóre mają się do
siebie, jakby patrzał w górę, potem od razu w dół. Albo prosto przed siebie – i za
siebie. Albo głowa w dół i patrzy w niebo (Białoszewski 1989, 295).

Zasada kontrastu (retoryczno-muzyczna figura antitheton), którą w muzyce uzyskuje się między innymi: przeciwstawiając diatonikę chromatyce, niski
rejestr wysokiemu, kontrastując skale dur i moll, czy stosując szerokie i wąskie interwały, w zacytowanych fragmentach przestawiona została za pomocą
obrazów ekwilibrystycznych układów ciała. Zwłaszcza w drugim z przywołanych cytatów Białoszewski, opisując odbiór preludiów i fug Bacha, posłużył
się porównaniem mutacji muzycznej do niemożliwych niemal do wykonania,
wykluczających się wzajemnie ułożeń ciała: „jakby patrzał w górę, potem od
razu w dół” lub „głowa w dół i patrzy w niebo”. I choć nie można patrzeć
jednocześnie przed siebie i za siebie, ani patrząc w dół, zobaczyć tego, co u góry,
muzyka pozwala na takie paradoksy. Wydaje się potężnym żywiołem, wiatrem,
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który słuchacza porywa, unosi i kręci w powietrzu jak małe, niewiele znaczące nasionko. Kręcenie, wirowanie to ruch, do którego autor Obrotów rzeczy
dość często porównuje zmienne tempo utworów muzycznych. Przykładem
może być fragment z Rozkurzu dotyczący jednej z kompozycji Händla:
„Händel streszcza się. Na przykład idzie melodia, potem śpiew, a potem to się
powtarza, ale coraz szybciej, do jakiegoś takiego zakręcenia w wir w zlewie”
(Białoszewski 1998, 153). W cytacie zauważyć można, charakterystyczne dla
Białoszewskiego, zestawienie sfery wysokiej z niską, w tym wypadku muzyki
z codzienną, kuchenną obserwacją („wir w zlewie”). Autor Pamiętnika z powstania warszawskiego, starając się być jak najbliżej rzeczywistości, nigdy nie obawiał
się takich połączeń. W Tajnym dzienniku dynamika muzyki oddana została
nie za pomocą zapisu doznań zmysłu kinestetycznego, ale przełożona na
wrażenia percypowane wzrokiem i dotykiem. Układy dźwięków, porównane
z misterną konstrukcją pajęczyny czy skontrastowane z nieruchomą rzeźbą,
uzyskały swoistą formę przestrzenną: „Słuchałem Mozarta. Tonacje niższe, coraz
niższe, po pięć pięter w dół. Modulacje. Potem w górę i znów w górę. Potem
drugi raz obok to samo. Jak pająk pajęczynę” (Białoszewski 2012, 612).
Autor Zawału wychwycił też pewne zależności między reakcją ciała słuchacza
i percypowaną przez niego muzyką. W Szumach, zlepach, ciągach odnotował,
że „Mozart przyśpiesza bicie serca” (Białoszewski 1989, 269). W Rozkurzu
pisał o ambiwalentnej – terapeutycznej bądź szkodliwej – roli muzyki w zależności od indywidualnych predyspozycji słuchacza: „Muzyka leczy, ale
zależy jaka i kogo. Jak nie pasuje, to wpędza w chorobę” (Białoszewski 1998,
153). Wpływ percypowanych dźwięków na samopoczucie odbiorcy, somatyczne współzależności rodzą poczucie zadomowienia w muzyce, odczucie
niezwykłej bliskości z ulubionym kompozytorem.

WZROK I DOTYK
O ile nie mieliśmy wątpliwości, że Białoszewski to słuchowiec, o tyle znaczenie wzroku w jego twórczości mogłoby budzić pewne wątpliwości. Białoszewski – zdawałoby się – to przecież pisarz nocy, ciemności. Z wyboru prze-
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stawił się na nocny tryb życia: zaciemniał szczelnie okna, chodził spać o świcie, budził się po południu i w ciemnościach nocy – pisał, czytał, słuchał płyt
z muzyką. To właśnie do późnych godzin nocnych trwały wtorkowe spotkania z przyjaciółmi, w nocy powstawały reżyserowane przez autora Rozkurzu
filmiki w mieszkaniu Klewinów, wreszcie nocą rodziły się jego wiersze i proza.
Postawę autora Mylnych wzruszeń najlepiej podsumowują słowa wypowiedziane
kiedyś do niewidomej Jadwigi Stańczakowej: „ty tak samo jak ja, najbezpieczniej czujesz się sama i w ciemności” (Stańczakowa 1996, 267). W utworze O mojej pustelni z nawoływaniem z debiutanckiego tomiku Obroty rzeczy
nawoływał: „Zgaście światło: / oto magazyn kontemplacji” (Białoszewski
1987, 72). Zresztą w podobnej nocnej scenerii odbywają się medytacje pod
kołdrą – górą Karmel. Przywołajmy cytat z Leżeń z tomiku Mylne wzruszenia:
naprzeciw nocnych szpar
ciemno-ja
mieszkanio-ja
leżenio-ja
(Białoszewski 1987, 233)

A jednak po okresie „leżeń”, nadszedł czas aktywności, zmiany mieszkania, licznych podróży. Białoszewski przeprowadził się z centrum Warszawy
na blokowisko na Saskiej Kępie. Zaczął też podróżować: zwiedził Budapeszt,
zobaczył egipskie piramidy, opłynął wybrzeża Europy, doleciał do Stanów
Zjednoczonych. Oglądał nowe miejsca, zwiedzał muzea, podziwiał dzieła
sztuki. Ten programowy podsłuchiwacz „donosów rzeczywistości” okazał się
równie bystrym obserwatorem, więcej nawet: trafnym diagnostą miejsca
wizualności we współczesnej cywilizacji. Podkreślał zachłanność oczu, badał
wzrokowe złudzenia, majaki i powidoki. Zacytujmy fragment Chamowa,
w którym Miron rozmawia z niewidomą przyjaciółką Jadwigą:
– Mówiłem ci już kiedyś, że wzrok jest zachłanny, panujący, rozpycha się, nieomal
chamski. W tej obecnej cywilizacji szczególnie. Kino, telewizja, tyle że działa
szybko, skrótowo. No, ten sklep. Nie widzisz. Musisz pytać. A wzrokiem zgarnie
się od razu wszystko. Przebiera się. Wie. Z miejsca. Myśl może nie jest szybsza od
oczu. Oczy nieraz szybsze (Białoszewski 2009, 149).
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„Chamskość” wzroku można by w tym kontekście rozumieć jako bezpośredniość, naturalność, ale też brutalność poznania. Dla wzroku nie ma bowiem przeszkód, granic, zapór, do tego pozyskuje on informacje błyskawicznie, niejednokrotnie działa szybciej od myśli. Warto zauważyć, że nową
dzielnicę, w której przyszło pisarzowi mieszkać po przeprowadzce do bloku
przy ul. Lizbońskiej w 1975 roku – i zarazem tom prozy, w której tę nową
rzeczywistość literacko oswaja, nazwał Chamowem. „Chamowo” to przesyt,
bujność – to życie, które wdziera się i panoszy, jakby nie podlegało rygorom
narzucanym przez kulturę.
Na równi z widzeniem intrygował pisarza też problem ślepoty. Przyjaźniąc
się z Jadwigą, dostrzegał, jakie trudności musi przezwyciężyć osoba niewidoma,
by funkcjonować w świecie widzących. Wspierał ją więc, gdy nadchodziła
depresja. Uczył nie tylko pogodzić się z utratą wzroku, ale i uczynić z niej
prawdziwy atut. Zachęcał do czerpania inspiracji ze swojego kalectwa, opisywania świata z punktu widzenia niewidomej. Sam również niejednokrotnie próbował tę rzeczywistość zgłębić, wyobrazić sobie życie bez wzroku. W Chamowie odnaleźć możemy zapisek z środowego poranka, 26 listopada 1975
roku, w którym narrator-Miron konfrontuje percepcję widzącego i niewidomego, zastanawia się nad możliwością zastąpienia wzroku innymi zmysłami.
Bilans wychodzi na niekorzyść ślepoty. Zacytujmy:
(…) Czytam sprawozdanie z oślepłego życia pewnej Żydówki z Ameryki. Uczyła
się sama w pustym domu gospodarować. Niektóre czynności znam. Na przykład
pisanie po ciemku, czyli bez patrzenia, nalewanie na niewidząco płynu do kubka –
zabezpieczam sobie na dotyk palcem od góry nieprzelewanie. Jadam po ciemku
raz na dobę.
Od ślepaków – tak oni siebie przezywają – więc od ślepaków wiem, że po utracie wzroku słuch wcale się nie doskonali, często odwrotnie – słabnie. Przecenia się
też władzę dotyku. Dłoń ludzka jest mała, skąpo obejmuje. Oglądanie rzeźb rękoma nie jest takie śpiewające, jak fama głosi. A już tym bardziej rzeźbienie. Słuchanie z taśmy czy nawet na żywo cudzego czytania męczy po kilku godzinach.
Wodzenie placem po wypukłych literach jeszcze szybciej. Dochodzą przeszkody,
o których widzący nie ma pojęcia. Książka brajlowska jest obszerna, ciężka. Nakłuwane litery wyczytywane palcami tracą na ostrości.
Niewidomy musi tracić dużo czasu na domacywanie się, dopytywanie o to, co
widzący załatwia jednym ogarnięciem wzroku (Białoszewski 2009, 241).
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O tym, że wzroku nie da się łatwo zastąpić, nie trzeba nikogo przekonywać. W powszechnej opinii funkcjonują natomiast sądy, że ociemniali
znacznie lepiej słyszą niż widzący lub że rekompensują utratę wzroku doskonalszym zmysłem dotyku. Białoszewski zdecydowanie odrzuca te stereotypy.
Stworzony przez niego bohater nie tylko posiada wiedzę z pierwszej ręki – od
niewidomych, ale i żyje niekiedy w sposób do nich zbliżony: je w ciemnościach, pisze po ciemku. W tym właśnie bije źródło wyjątkowej intuicji i empatii, która pozwala narratorowi-Mironowi wczuć się w problemy ociemniałych, zrozumieć ich świat.
Zacytujmy dwa fragmenty Chamowa zapisane w kilkudniowym odstępie –
z sobotniego wieczora 22 czerwca 1975roku oraz wtorku 26 czerwca 1975:
Jadwiga oglądała krokami, rękami i nosem mieszkanie. W oknie zobaczyła księżyc. (…)
Pojechaliśmy na jedenaste piętro. Przeszliśmy całą galerię widokową. Widoki ja
opowiadałem. Okazało się, że widoków jest dwanaście (Białoszewski 2009, 33).
Jadzia siedziała na składanym taboreciku na podwóreczku u sióstr, naprzeciw
swojego domu, wodziła palcem po grubej księdze z brajlem i patrzyła w przestrzeń. No tak, ona czyta palcami, to może spoglądać oczami, gdzie chce. Przyznałem jej, że bez widzenia ograniczenie straszne.
– Poszedłem do łazienki, siedzę na sedesie, patrzę na ścianę, na kosz z ubraniem i mam kino. A ty nie masz. Jesteś skazana na same słuchowe. Płyty, radio,
taśmy (Białoszewski 2009, 37).

W obu fragmentach przyciąga naszą uwagę zastosowanie czasowników
„oglądać”, „zobaczyć”, „patrzeć”, „spoglądać” na określenie czynności percepcyjnych osoby niewidomej. Do wykonania wymienionych czynności niezbędny
jest zmysł wzroku, stąd wspomniane czasowniki tak kontrastują ze ślepotą.
Białoszewski jakby wychodzi ponad ograniczenia kalectwa. Pokazuje, że brak
wzroku nie oznacza wykluczenia z poznawania świata, doznawania go. Jadwiga, co prawda, nie „ogląda” już oczami, ale „krokami, rękami i nosem”
(Białoszewski 2009, 33), „wodzi” nie wzrokiem, lecz „palcem”, „czyta palcami” (Białoszewski 2009, 37). Zmysł wzroku funkcjonujący jedynie szczątkowo – Jadwiga dostrzec może co najwyżej światło księżyca za oknem – zastępują więc dotyk i węch. Takie poznanie z konieczności jest ograniczone, ba-
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zuje na relacji drugiej widzącej osoby, resztę musi uzupełnić własna wyobraźnia. Jednocześnie, skoro funkcję wzroku przejął inny zmysł, oczy zostają
niejako wyzwolone, niewidomy może czytać i wcale nie patrzeć na tekst.
Drugi z zacytowanych fragmentów kończy się swoistą pochwałą wzroku.
Skontrastowana z ograniczeniami ślepoty zdolność widzenia otwiera przed
percypującym nieograniczone możliwości wrażeń i doznań. Obrazy nas otaczają: ściana w toalecie, kosz z bielizną, wszystko, na czym zaczepimy wzrok,
może zmienić się w kino: wciągnąć, zaintrygować, ubarwić życie. Niewidomym zostało to odebrane.

WĘCH I SMAK
W hierarchii zmysłów obecnych w twórczości prozatorskiej Mirona Białoszewskiego węchowi przypada miejsce pośrednie. Jest znacznie mniej istotny
niż słuch czy wzrok, które odgrywają główną rolę w doświadczaniu świata
przez autora Pamiętnika z powstania warszawskiego. Niemniej okazuje się
znaczący, zwłaszcza we współtworzeniu atmosfery opisywanych w prozie
wnętrz mieszkalnych, miejskich ulic czy otwartej przestrzeni natury. Pełni też
ważną funkcję w oswajaniu nowego mieszkania, może pomóc zadomowieniu
bądź wzmóc poczucie wyobcowania. Bodźce zapachowe są przez Białoszewskiego zdecydowanie częściej odnotowywane niż doznania przynoszone
przez smak czy dotyk. Pod względem frekwencji zmysł węchu najczęściej
ujawnia się w Szumach, zlepach, ciągach i Chamowie, ale w mniejszym lub
większym stopniu obecny jest we wszystkich tomach prozy oraz w Tajnym
dzienniku.
O pozycji, jaką Białoszewski wyznacza zmysłowi węchu, może świadczyć
chociażby zapis z niedzieli, 14 sierpnia 1976 roku, zamieszczony w Tajnym
dzienniku:
Ze względu na dolegliwości serca nie wychodzę. Spałem cały dzień, po brzegi.
Wieczorem otworzyłem okno, deszcz, zapach liści, nastawiłem czajnik i płytę ze
starocerkiewnym nabożeństwem. Regulowałem, żeby jedno drugiego nie zagłu-
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szało. (…) Nic nie boli. Półsenność, a właściwie nie. Dobrze mi. Chce mi się czytać, słuchać, wyglądać oknem, wąchać. Nie muszę pisać, ale mogę (Białoszewski
2012, 391).

Zapach liści, wyczuwany przez otwarte okno, stanowi tylko jeden z oddziałujących na pisarza bodźców, nie najważniejszy, ale zarazem warty odnotowania. Wtapia się on płynnie w atmosferę pokoju, współtworzy specyfikę
dobrej chwili. Gdy nic nie boli, a sąsiedzi nie sprawiają przykrości nadmiernym hałasem, można ze wszystkiego się cieszyć: czytać, słuchać muzyki, tworzyć. Czynność wąchania wymieniona została przez pisarza zaraz po słuchaniu i patrzeniu.
Podobne miejsce węchu w hierarchii zmysłów można zaobserwować w zapisie z 14 czerwca 1975 roku z tomu prozy Chamowo, w którym opisana została pierwsza doba narratora-Mirona – alter ego Białoszewskiego – w nowym mieszkaniu przy ul. Lizbońskiej na Saskiej Kępie. Poznawanie bloku
rozpoczyna się od obserwacji widoków z okna, a więc rozpoznaniu nowej
sytuacji zmysłem wzroku, a także rozmów z przyjaciółmi – słuchaniu opinii
innych o nowej lokalizacji. O ile wzrok odgrywał za dnia rolę decydującą,
nocą jego funkcję przejmują słuch i węch:
Pierwsza noc w nowym domu.
(…)
Niepokoją mnie nowe układy akustyczne. Winda, góra obok, autobusy skręcające
z Saskiej w jakąś, telewizje i towarzystwa z sąsiedniego dziesięciopiętrowca. (…)
Nie mam do niczego zaufania. W łazience chyba rury tak śmierdzą. Komódka
nowa obok zawiewa sztucznym orzechem. Zapachu tynku już nie czuję. Od samych wąchań mam gorączkę.
W oknie wciągnąłem do nosa coś nowego. Spytałem Le., bo jeszcze wtedy był, co to
– zieleń? Nie.
Nie lipy, nie dzikie bzy.
Le. nie czuł, nie wiedział.
Nagle olśnienie. Moje.
– Woda!
Wisła
(Białoszewski 2009, 8–9)
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Intensywne zapachy nowego mieszkania przytłaczają, wzmagają odczucie
obcości, niepokoją. Narrator-Miron stara się je wszystkie rozpoznać i nazwać, co nie jest łatwe. O ile jednak trudno jednoznacznie określić źródło
bodźców odbieranych zmysłem słuchu – „nowych układów akustycznych”,
o tyle te percypowane zmysłem węchu udaje się po chwili namysłu niemal
bezbłędnie przypisać otaczającym elementom: rurom w łazience, komódce,
wreszcie Wiśle. Silne zapachy wywołują ponadto reakcję somatyczną bohatera – gorączkę. Organizm odreagowuje w ten sposób nadmiar wrażeń percepcyjnych. Kolejną reakcją obronną, którą można zaobserwować w przywołanym fragmencie, jest stępienie węchu na długotrwale obecne wonie, w tym
przypadku „zapach tynku”. Podobną sytuację odnotował Białoszewski w Pamiętniku z powstania warszawskiego. Podczas przeprawy kanałami zmysł
węchu, stępiały po piekle powstańczej Starówki, nie dostarczał bohaterowi
właściwie żadnych bodźców i z konieczności cały ciężar percepcyjny przejęły
kinestezja i zmysł dotyku.
Bardziej metaforycznie znaczenie węchu potraktowane zostało w Szumach, zlepach, ciągach: „Fakty do słów, słowa do faktów. Jak psy do kota?
I węch, i prych. Fakty wylatują ze słów. (…). Słowa odfrunęły, przefrunęły.
Daleko. Oj, moje gołąbki. Grzeszne, pocieszne, plujcie na siebie, prychajcie,
ale się wąchajcie z życiem, faktami” (Białoszewski 1989, 249). Węch, u człowieka znacznie słabiej rozwinięty niż u zwierząt, wciąż jednak spełnia swoją
podstawową, pierwotną funkcję: przestrzega przed niebezpieczeństwem,
pozwala rozróżnić wroga od przyjaciela, obcego od swojego. Przynosi informacje, które nie kłamią, a to o prawdę zawsze Białoszewskiemu – „piewcy
Marszałkowskiej” – najbardziej chodziło. Z deklaracji chwytający to, co pod
ręką, pragnął po prostu być jak najbliżej rzeczywistości, najdoskonalszej „artystki” (Kostrzębska-Petelska 1973, 11). Wezwanie do „wąchania się z życiem” można więc rozumieć jako apel do podsycania w sobie ciekawości
świata, niesłabnącej chęci poznania.
Zapachy w prozie Białoszewskiego sprawiają wrażenie wiernych rzeczywistości. Autor Rozkurzu nie przywołuje woni wyjątkowych, raczej powszednie,
pospolite, dobrze znane, wśród których nie brak i tych waloryzowanych negatywnie, odstręczających. Z młodości opisywanej w Starym życiu z tomu
Rozkurz oraz w Szumach, zlepach, ciągach pozostały wspomnienia „schodów
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krzyczących, śmierdzących, gęstych” (Białoszewski 1989, 67), świec i kadzideł kościelnych (Białoszewski 1989, 228), „zimnej klamki, śmierdzącej mrozem” (Białoszewski 1989, 326) i rozgrzanej pod dachem komórki kotki Mizi.
Zapachy dzieciństwa stanowią zazwyczaj część całościowego doznania dopełnianego wrażeniami innych zmysłów, m.in. słuchu i dotyku.
Dużo wrażeń zapachowych przyniosło ze sobą powstanie warszawskie.
W Pamiętniku z powstania warszawskiego wymieniane są między innymi
zaduch piwnic, intensywna woń karbidówek, smród spalenizny i stęchłego
mięsa:
Wpadliśmy po pachnących betonem, cegłami i niewykończeniem schodach do
głębokich piwnic z grubymi murami. Cisza. I zapach zaduszonej pralni. Wpadły
nam w ucho i w nos. A co wpadło w oko – szkoda gadać (Białoszewski 1988, 32).
Były upały. I nie rozdawało się mięsa z dopiero co zarżniętych świń i krów, tylko
to z wczoraj czy z przedwczoraj. A to z wczoraj czy z przedwczoraj było już zaśmierdziałe. I jak wojsko to gotowało, bo wojsko to gotowało, w środkowych
schronach, w kotłach, kubłach, to smród szedł na całe piwnice. Raz spróbowaliśmy i my to jeść. Aleśmy ze Swenem nie mogli tknąć. Śmierdziało nie do zniesienia. Chociaż byliśmy już bardzo wygłodniali.
W tym smrodzie pamiętam leżących pokotem po nocnej akcji powstańców
z łączniczkami i sanitariuszkami pod jednymi kocami (Białoszewski 1988, 73).

W pierwszym z przywołanych cytatów, podobnie jak we fragmencie Chamowa dotyczącym pierwszej nocy w nowym mieszkaniu, bodźce zapachowe
(„zapach zduszonej pralni”) współwystępują ze słuchowymi. Z kolei drugi
cytat stanowi dobry przykład innego, równie częstego w twórczości Białoszewskiego, połączenia dwóch zmysłów: węchu ze smakiem. Co charakterystyczne, zapachy jedzenia odnotowywane są nie podczas konsumpcji potraw,
ale w chwili głodu. Brak jedzenia zdaje się dodatkowo podsycać wrażliwość
na zapachy. Paradoksalnie jednak smród nieświeżego mięsa zniechęca do
jego spożycia nawet mimo głodu. Narrator-Miron i jego przyjaciel Swen okazują się znacznie bardziej węchowo wrażliwi niż powstańcy i łączniczki, którym odór nie przeszkadzał.
W tomie Zawał przeważają zapachy szpitalne, na które składa się mieszanka woni chemicznych i naturalnych, nie zawsze przyjemnych. Z zapachem
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medykamentów i środków czyszczących miesza się bowiem smród potu,
chorób. Odór ekskrementów nie został wyrażony wprost, ale łatwo można się
go domyślić. Białoszewski nie szczędzi bowiem szczegółów o zapchanych
ubikacjach, zabrudzonych moczem, a nierzadko i kałem oddawanym wprost
na posadzkę, wspomina też o rzędach niewypróżnionych urynałów. To nie
mogło ładnie pachnieć, ale autor Donosów rzeczywistości o tych zapachach
nie wspomina.
W Chamowie za to nie pominął smrodu publicznych wychodków (Białoszewski 2009, 191) ani cuchnących blokowych zsypów (Białoszewski 2009,
81). Co ciekawe wonie sąsiedzkich obiadów nie zostały odnotowane, choć
wątpliwe, by nie były odczuwalne w mrówkowcu. Znacząca aluzja „obiadowa” pojawia się dopiero w Tajnym dzienniku, niewyrażona bezpośrednio
przez Białoszewskiego, ale funkcjonująca na prawach cytatu:
Tadzio powiedział
– Zabronione grać głośno. A czy nie powinny być zabronione smrody gotowania, lecą w okno, straszne! (Białoszewski 2012, 390).

W Chamowie i Tajnym dzienniku przyjemnych wrażeń węchowych dostarczają łąki intensywnie pachnące trawą i ziołami oraz bukiety polnych
kwiatów, którymi autor Rozkurzu przyozdabiał mieszkanie. W Tajnym
dzienniku pojawiają się też informacje o zapachach, których Białoszewski
nie lubił. Wśród nich wymienione są przede wszystkim zapachy innych
ludzi i smród papierosów, na który pisarz po rzuceniu palenia stał się
szczególnie wrażliwy.
Jedną z gorszych rzeczy to są zapachy ludzi. Nie bardzo mogę znieść cudze zapachy w moim domu, nawet po czyimś wyjściu. Nigdy tych zapachów cudzych nie
znosiłem, ale teraz to mi jest chwilami po prostu od nich niedobrze przez kilka
godzin. Było parę osób w życiu, które nie pachniały dla mnie przykro, i z tymi
osobami mogłem z przyjemnością przebywać (Białoszewski 2012, 444).
Wietrzyłem i nie mogłem się dowietrzyć, bo te papierochy powłaziły z dymem
w każdy zakamarek. Pantofle domowe, w które on wlazł, żeby niby nie brudzić
podłogi, bo wyglansowana przez panią Annę z Hożej, tak prześmierdły jego po-
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tem, że musiałem myć te pantofle pod kranem, samą wodą nie pomogło, więc
wodą z mydłem. Potem wietrzyłem. Trochę pomogło. Potem zastanawiałem się,
dlaczego ja tak nie znoszę tych węchowych wszystkich spraw od pewnego czasu.
Wreszcie sobie uświadomiłem, że to dlatego, że ja od trzech lat nie palę i odkąd
nie palę, mój węch stał się bardzo dokuczliwie wrażliwy (Białoszewski 2012, 453).

CZUŁOŚĆ
Na zakończenie przywołajmy inny jeszcze fragment Tajnego dziennika, zapis z 3 grudnia 1982 roku, w którym Białoszewski snuje ciekawą refleksję
dotyczącą roli zmysłów:
Nie ma co tak rozdzielać rzeczywistości od nierzeczywistości. Zmysły i rozum
zawodzą.
Znamy świat bardzo częściowo, reszta jest dla nas wynikła z badań, ale niezmysłowa, czy w ogóle nieodbierana. Zresztą nie wiemy wiele o samej istności.
Wytężone wpatrywanie się i wsłuchiwanie się w rzeczywistość właśnie potrafi
powodować przeskok odbieralności, odczucia mistyczne (Białoszewski 2012, 838).

Jakie odczucia Białoszewski ma tu na myśli? Czy chodzi o swoiste percepcyjne „transy”, w które lubił się wprowadzać? Zmysły, mimo że zawodne, są
z konieczności jedynym dostępnym narzędziem poznania świata. Pełne zaangażowania doświadczanie otaczającej rzeczywistości wyzwala w percypującym moment zrozumienia sensu istnienia, szczególną chwilę epifanii.
Zresztą to, czego się doświadczyło, w istotny sposób zmienia sposób percepcji,
rozszerza go, dodaje konteksty. Osłuchany z muzyką klasyczną narrator-Miron
potrafi nawet w szczekaniu psa usłyszeć echo utworów Bacha. Wychylające
się z okien głowy mieszkańców bloku skojarzy z chimerami z Notre-Dame
(Białoszewski 2009, 87), zaś współpasażerkę z windy – z bizantyńską Madonną lub cesarzową Teodorą z mozaiki zdobiącej bazylikę San Vitale w Rawennie. Zauważanie w tym, co zwykłe, odbicia sztuki staje się dodatkowym
zmysłem, rodzajem umiejętności, którą można określić jako wrażliwość czy –
po Norwidowsku – „czułość”.
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Anna Śliwa
‘THE TENDERNESS OF ALL THINGS’.
THE SENSES IN MIRON BIAŁOSZEWSKI’S TAJNY DZIENNIK AND PROSE WRITING
In Białoszewski’s writing, the world is usually perceived through various senses,
though hearing seems to be the privileged one. Białoszewski’s diagnosis of the visual
perception position in the contemporary civilisation seems very accurate. He was
also intrigued by blindness – confronting perception strategies of a blind and a seeing one, he considered the possibility of replacing eyesight with a different sense.
Białoszewski’s sensual hierarchy also includes smell, which is important while creating the atmosphere of apartment interiors, city streets or the open, natural space.
Reflection on art in common things becomes a type of an extra sense, which can be
described as sensitivity or tenderness.
Keywords: Miron Białoszewski, senses, multi-senses perception, blindness, prose
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WYPĘDZANIE POETY I ZABIJANIE POEZJI.
O MIRONIE BIAŁOSZEWSKIM…

Ze

zjawiskiem Miron Białoszewski zawsze były kłopoty1. Jednych
drażnił jako niepoprawny Poeta, innych uwierał jako niepoprawny Obywatel, jeszcze innym zawadzał jako niepoprawny Człowiek. Gdy w roku 1962 Julian Przyboś zarządzał deratyzację „pewnego typu”
wierszy, a niektórych poetów wypędzał z państwa poezji, jednym z wypędzanych
był właśnie Miron Białoszewski. Przyboś miał wprawę. Jako dwudziestopięciolatek sponiewierał Jana Kasprowicza, Emila Zegadłowicza i Józefa Wittlina (zob.
Przyboś 1926, 203–204). Teraz – jako 61-letni poetycki nestor – usiłował przywołać do porządku poetycką młodzież zabawiającą się tym, co brzydkie (zob.
Przyboś 1962)2. Bronił twórczości Mirona Białoszewskiego Artur Sandauer, ale
i on nie potrafił uwolnić się od społeczno-politycznego ideologicznego imadła3.
1

„Białoszewski – pisał we wrześniu 1956 roku Michał Głowiński o wydanych Obrotach
rzeczy – jako jeden z nielicznych we współczesnej poezji czyni ze swego procesu twórczego
problem poetycki”. I dodawał: „Zbiór Białoszewskiego najróżniejsze wywołał reakcje. Niektórych przeraziło jego nowatorstwo, dziwność składających się nań wierszy” (Głowiński
1957, 129, 130).
2
Wiersz Przybosia przedrukowano w „Nowej Kulturze” z poetycką odpowiedzią Ireneusza Iredyńskiego zatytułowaną Traktat o kazaniu (zob. „Nowa Kultura” 1962, nr 47, 3).
3
W 51. numerze „Życia Literackiego” z 1955 roku – w liście polecającym „debiutanta”
Mirona Białoszewskiego – Sandauer pisał: „Białoszewski jest poetą programowo antyegzo-
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Sandauer przekonywał, że Białoszewski jest najwybitniejszym w powojennym dwudziestoleciu poetą, ale – dodawał – twórczość ta dotknięta jest
sprzecznościami wewnętrznymi i zewnętrznymi. I wymieniał: „sprzeczność
zewnętrzną – z epoką i z krajem, które ją wydały. Z epoką: gdyż kolektywnym jej ideałom przeciwstawia swą uporczywą marginesowość. Z krajem:
gdyż w okresie cywilizacyjnego zrywu obnaża złośliwie popsutą stronę cywilizacyjnych werków” (Sandauer 1985, 390). „Dobrze jest – pisał Sandauer –
że w tej ogólnej harmonii znalazł się ktoś, kto naciska nieużywany klawisz,
kto w dobie kolektywizmu przypomina o prawach jednostki do »zachciankowego rachunku«; kto w dobie dalekosiężnych informacji wierzy tylko w to,
co »sprawdzone sobą«” (Sandauer 1985, 391). I podkreślał, że podstawowym
aksjomatem warszawskiego poety jest „przekonanie o wyższości przedmiotu
popsutego nad zdatnym do użytku, kultury peryferyjnej nad centralną i lumpa
nad obywatelem” (Sandauer 1985, 381). W słownej szermierce Sandauera
obecne są zaklęcia kolektywizacyjnego cudu i magia wieloletnich planów, ale
jego dopominanie się o prawa jednostki do „zachciankowego rachunku” nie
powinno w 1966 roku dziwić.
W dziesiątym numerze „Kultury” paryskiej z roku 1956 Czesław Miłosz
zamieścił szkic zatytułowany Dar nieprzyzwyczajenia…, w którym przyjrzał
się Obrotom rzeczy Mirona Białoszewskiego. „Jest to – dowodził – poezja
metafizyczna, w pierwotnym sensie określenia ta meta physika, czyli to, co
jest koło fizyki” (Miłosz 1956, 40). Poetykę Białoszewskiego łączył z poetyką
Pabla Nerudy, malarstwem Henriego Matisse’a i Pierre’a Bonnarda, a samego
poetę postrzegał jako człowieka, który – „wyczulony na wszystko gorsze,
pogardzane i podrzędne” – „mówi rzeczami”, bo tylko ten język jest mu dostępny (Miłosz 1956, 44). Podkreślał obecną w tej poezji moc kwestionującą
doktrynalno-ideologiczne oficjalne pewniki życia i twórczości oraz wskazywał na jej powszechną hermetyczność. Gustaw Herling-Grudziński w 1957
tycznym, korzystającym z materiałów najbardziej swojskich. Zgiełk warszawskich dzielnic
handlowych, brzydota will podstołecznych, monotonny krajobraz mazowiecki – wszystko to
zyskuje w jego utworach artystyczną wartość. Wprowadza on do naszej poezji potężny ładunek
nowych realiów z pogranicza drobnomieszczańsko-proletariackiego, z terenu zatem, na który
zapuszczali się dotąd prozaicy, nigdy poeci. Zapach nowej, nieodkrytej jeszcze przez nikogo,
rzeczywistości – oto co mnie najbardziej w tych wierszach pociąga” (Sandauer 1955, 4).
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roku pomstował: „Białoszewskiego – prawdziwego poetę o wielkim talencie –
obcięto na wszelki wypadek o połowę. Bo nie jest »społeczny«, a jego wiersze
są «trudne i niezrozumiałe», nie zaspokajają »potrzeb szerokich mas«” (Herling-Grudziński 1957, 3). Był przekonany, że „[ś]wiat poetycki Białoszewskiego (…) składa się przede wszystkim z r z e c z y i trzyma się z daleka od
spraw społecznych” (Herling-Grudziński 1998, 287). Dowodził, że Białoszewski chce „rzeczy przeniknąć w słowach”, ale rzeczy w słowach uwięził i stał się
więźniem słowa. Pozostała ucieczka „[d]o istoty rzeczy, do ich niedocieczonej i wiecznie umykającej tajemnicy” (Herling-Grudziński 1998, 288, 289).
To nie jest – konkludował – „poezja łatwa”, ale poezja „wymaga czasem wysiłku, nie przybiega na pierwsze skinienie palca” (Herling-Grudziński 1998,
287). Warto pamiętać o przestrodze Zbigniewa Herberta: „W interpretacji
większości krytyków Białoszewski uchodzi za poetę, który w czasie upadku
wiar i ideologii porzucił pojęcia abstrakcyjne i zamknął się w małym, ale
pewnym świecie rzeczy sprawdzalnych w codziennym obcowaniu. Reista – wierzący tylko w istnienie przedmiotów, poeta – stroniący od metafizyki i hipostaz,
nominalista – dodający słowa do rzeczy – takie dawano formuły tej poezji. Są
one w zasadzie słuszne, ale jak wszelkie formuły nie wyczerpują żyjącej twórczości” (Herbert 2009, 64). Myślę, że z tymi tezami należy się zgodzić.
Stanisław Dan-Bruzda – niezwykle krytyczny w stosunku do Rachunku
zachciankowego – odnalazł w Obrotach rzeczy „fenomenalizm, bliski Kantowskiemu pojęciu »rzeczy samej w sobie«”, a w postawie Białoszewskiego
wobec świata dopatrzył się mistycyzmu konkretnego (Dan-Bruzda 1961).
Ale i Dan-Bruzda – w obliczu Tryptyku pionowego – pisał: „słowa przestają
mieć ścisłe, konkretne znaczenie – ich semantyka się rozszerza, desygnaty
stają się symbolami” (Dan-Bruzda 1961, 444). Trudny ten Białoszewski. Łączono go – podaję w porządku alfabetycznym – z Paulem Cézanne’em, Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim, Witoldem Gombrowiczem, Bolesławem
Leśmianem, Tadeuszem Makowskim, Claude’em Monetem, Julianem Tuwimem, Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, Emilem Zegadłowiczem. Czesław Miłosz znalazł u Białoszewskiego elementy poetyki Pabla Nerudy, Kazimierz Wyka – Albina Dziekońskiego, Stanisław Dan-Bruzda – Brunona
Schulza. Wszystkich poszukujących próbował pogodzić Stanisław Barańczak,
który przekonywał, że „u Białoszewskiego spotykamy niewątpliwie dorosłego
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(bo utożsamionego z autorem) bohatera-podmiot, posługującego się wszakże
mową, która opiera się na ogólnych zasadach strukturalnych rządzących postępowaniem językowym dziecka” (Barańczak 1973, 155). Barańczak dowodził, że „język tej poezji opiera się na zasadzie błędu językowego, ale błędu
niepozbawionego swoistej, celowo »mylnej« logiki” (Barańczak 1973, 153).
Ale było to już w roku 1973, w epoce gospodarczego skoku Edwarda Gierka.
W roku 1967 Ewa Berberyusz jeszcze pytała Białoszewskiego: „W wielu
pańskich wierszach dużo miejsca zajmuje pozycja z łóżka. Czy to nie jest
pozycja aspołeczna?” (Berberyusz 1967, 4). Pytanie było jak najbardziej zasadne. Rok 1967 nie był w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dobrym rokiem
„na leżenie”, rok 1967 był kolejnym rokiem społecznego dążenia. W uchwale
Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 17 lutego 1961 roku zdecydowano,
że „[p]odstawowym zadaniem planu na lata 1961–1965 jest rozwój sił wytwórczych kraju, który przyspieszy budowę ustroju socjalistycznego w Polsce
i zapewni dalszą poprawę położenia materialnego ludności, zmniejszając
równocześnie dystans dzielący Polskę od wysoko rozwiniętych pod względem gospodarczym krajów Europy” (Dz.U., 131). Postanowiono, że: „Należy
rozszerzyć działalność inwestycyjną w gospodarce narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych dziedzin, od których uzależniony jest szybki rozwój gospodarczy kraju. W tym celu należy intensywnie rozbudować przemysł (…) oraz poważnie zwiększyć nakłady w rolnictwie. Jednocześnie należy dążyć do systematycznego rozszerzania krajowej bazy surowcowej przez
znaczne zwiększenie zakresu wykorzystania znanych bogactw naturalnych
(…). Należy rozbudować nowe okręgi przemysłowe w rejonie Konina, Tarnobrzega, Turoszowa i Lublina, (…) należy zbudować szereg wielkich zakładów przemysłowych (…), należy zapewnić harmonijny rozwój poszczególnych gałęzi przemysłu, (…) należy zwiększyć nakłady inwestycyjne (…).
Należy dążyć do (…) zakończenia (…) oraz skrócenia cyklu budowy obiektów rozpoczynanych w obecnym planie pięcioletnim” (Dz.U., 131–132). Powtarzane niezliczoną ilość razy – jak formuły magiczne – zwroty: „należy
dążyć”, „należy zapewnić”, „należy zwiększyć”, „należy rozszerzyć”, „należy
dokończyć”, „należy przyspieszyć” były zaklinaniem społecznej i ekonomicznej rzeczywistości i – po gospodarsku mówiąc! – nie pozostawiały miejsca na
artystyczne jednostkowe fanaberie. A Białoszewski – wiecie – to typ aspo-
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łeczny. On się wycofał, on się zajmuje wyłącznie sobą, nie angażuje się w sprawy
innych obywateli, nie uczestniczy w życiu społecznym, nie wykazuje pożądanej aktywności w okresie transformacji ustrojowej. On symuluje aktywność
obywatelską. Jak mówi poeta – leń na kanapie.
Pytanie Berberyusz o aspołeczną „pozycję z łóżka” zainicjowało ryzykowną ironiczną grę werbalną. Ironia jako swoiste zjawisko komunikacyjne wymaga – jak pisze Michał Głowiński – rozpoznania, w przeciwnym wypadku
prowadzi do znaczących nieporozumień (Głowiński 2002, 8). Jeżeli – przywołajmy słowa Stephena Muecke – autorka rozmowy „chciała, by jej słowa
zabrzmiały dwuznacznie – ironizowała, jeśli zaś nie zdawała sobie sprawy, że
mają one podwójne znaczenie, (…) na ironię zakrawało, że nie przyszło jej to
do głowy” (Muecke 1986, 246). Nie wiemy, czy ironizowała Berberyusz, czy
ironizował bohater tej rozmowy. Białoszewski podjął wyzwanie i odpowiedział: „Kiedy piszę w łóżku, no to leżę, ale żyję. No i piszę. Więc działam społecznie. Piszę nie tylko o leżeniu, łóżku, mieszkaniu i sobie. Ale o tym co
było, bywa, kiedy jestem między ludźmi. Czyli na nogach. Bo nie tylko leżę.
Ale i chodzę. Nawet jeżdżę” (Berberyusz 1967, 4). Element aspołeczny, lump.
Tyle „gadania o zwykłości” Białoszewskiego, o braku w nim „odświętności”, a na
zamieszczonym zdjęciu Ireny Małek-Jarosińskiej poeta w koszuli i pod starannie zawiązanym krawatem (zob. Berberyusz 1967).
Krzysztof Rutkowski – przyglądając się poetyckim wypowiedziom Białoszewskiego – w 1983 roku konstatował: „Występuje tu zjawisko p r z e d r z e ź n i a n i a (podkr. – F.T.) poszczególnych gatunków mowy współtworzących całość wypowiedzi” (Rutkowski 1983, 44). Już nie dziecko, a kpiarz
pokazujący gatunki mowy w krzywym zwierciadle. W roku 1991 – od 9 do
11 grudnia – w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica odbyła się konferencja
zorganizowana przez Pracownię Poetyki Historycznej w Instytucie Badań
Literackich PAN. „Liczba uczestników tych spotkań, żywość dyskusji, jakość
referatów – czytamy w notce od redaktorów w wydanej dwa lata później
książce pokonferencyjnej – potwierdziły przekonanie organizatorów, że siła
inspirująca Białoszewskiego z biegiem lat nie maleje, lecz rośnie” (zob. Głowiński, red. 1993, 7). Pewno tak jest, od wielu lat w podwórkach i galeriach
przy ulicy Tarczyńskiej odbywają się Mironalia – „przechodnia impreza dla
zakręconych przechodniów” – na uniwersytetach, w instytutach (np. w Insty-
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tucie Mikołowskim) zwoływane są nowe konferencje, powstają kolejne
książki o poetyckich zatrudnieniach Białoszewskiego4, w 2005 roku nakręcono o Białoszewskim film5. Mironczarnia, Mironia, mironiada, mironalia –
jak mantra, jak szereg zaklęć, jak ciąg – tak przez Białoszewskiego ulubionych brzmieniowych skrzepów, zlepów, szumów, ciągów. Dobrze, gdyby ta
wyliczanka miała charakter modlitewnego skupienia, niedobrze, gdyby te
brzmienia przywoływały tylko odklepywanie zdrowasiek.
Z Białoszewskim nadal są kłopoty. Zbudowany układ dwójkowy (wysokie
– niskie) – warto pamiętać przestrogę Herberta – niczego nie ułatwia. Nie
pomaga nawet usytuowanie z Poetą twarzą w twarz. Florentczyk Dante Alighieri na namalowanym pod koniec XV wieku przez Sandra Botticellego
portrecie (tempera na płótnie o wymiarach 54,7  47,5 cm) ma na skroniach
wieniec laurowy, Adam Mickiewicz Walentego Wańkowicza opiera głowę na
lewej dłoni, prawą przyciska do serca i – byronicznie wsparty na Judahu skale
– spogląda „Jak spienione bałwany to w czarne szeregi / Ścisnąwszy się buchają, to jak srebrne śniegi / W milijonowych tęczach kołują wspaniale”
(Mickiewicz 1993, 252). Przy tak wysokich wzorcach podróż do domu Poety
jest podróżą do źródła, spotkanie z Poetą jest spotkaniem z Wielkoludem,
4

Do starych, klasycznych już pozycji, jakimi niewątpliwie są Stanisława Barańczaka Język
poetycki Mirona Białoszewskiego (Warszawa 1974) i Henryka Pustkowskiego Gramatyka
poezji? (Warszawa 1974), warto dołączyć przynajmniej Stanisława Burkota Miron Białoszewski (Warszawa 1992); Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza Twórczość Mirona Białoszewskiego
(Gdańsk 1994); opracowany przez Hannę Kirchner zbiór Miron – wspomnienia o poecie
(Warszawa 1996); Jacka Kopcińskiego Gramatyka i mistyka: wprowadzenie w teatralną osobność
Mirona Białoszewskiego (Warszawa 1997); Małgorzaty Łukaszuk-Piekary „niby ja”. O poezji
Białoszewskiego (Lublin 1997); Anny Sobolewskiej Maksymalnie udana egzystencja: Szkice o życiu
i twórczości Mirona Białoszewskiego (Warszawa 1997); Anny Świrek Z gatunkiem czy bez…
O twórczości Mirona Białoszewskiego (Zielona Góra 1997); Jarosława Fazana Ale Ja nie Bóg.
Kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego (Kraków 1998); Ewy Nofikow Metafizyczne gospodarstwo Mirona (Białystok 2001); Romualda Cudaka Czytając Białoszewskiego
(Katowice 1999); Adriana Glenia „W tej latarni”: późna twórczość Mirona Białoszewskiego
w perspektywie hermeneutycznej (Opole 2004); Elżbiety Winieckiej Białoszewski sylleptyczny
(Poznań 2006) czy Tadeusza Sobolewskiego Człowiek Miron (Kraków 2012).
5
Film (reżyserem jest Andrzej Barański) zatytułowany Parę osób, mały czas – z Krystyną
Jandą i Andrzejem Hudziakiem – zrealizowano na podstawie książki Jadwigi Stańczakowej
Dziennik we dwoje.
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rozmowa z Poetą jest rozmową z Czarodziejem słowa, a czas spędzony z Poetą jest czasem świątecznym.
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, poeta dość niepokorny, jest autorem krótkiego wiersza zatytułowanego Do trzech razy sztuka – poetyckiej refleksji ze
spotkania poetów. Ów niefortunny podróżnik, pielgrzym do literackiej świątyni, do źródła słów pierwszych, w zbudowanym z trzech strof utworze pisze:
kiedy przyjechałem do Mirona
Białoszewskiego (ażeby poznać
poetę) nikt mi nie otworzył
za pierwszym i drugim razem
za trzecim podejściem drzwi w starym
mieszkaniu uchylił mężczyzna
z którym nie umiałem się porozumieć
choć mówiłem mu o przyjeździe
z przemyskiego i nieznanym sobie mieście
dziś myślę że nie mogłem się z nim
dogadać wyciągnąć swoich najlepszych wierszy
bo stał przede mną w majtałasach
(Tkaczyszyn-Dycki 2016, 17)

Uniwersalny słownik języka polskiego odnotowuje „majtadały” i „majtasy”
– czyli „pot. żart. «duże i szerokie majtki»”; „«majtki lub krótkie spodenki,
zwykle szerokie, za duże i niezgrabne»” (Dubisz, red. 2003, 535). Poeta w majtałasach! Co prawda, Tkaczyszyn-Dycki nie przybył do autora Obrotów rzeczy na grzbiecie Pegaza – tak z Wilna do Brukseli podróżował Maciej Kazimierz Sarbiewski, poeta laureatus – prawdopodobnie skorzystał z Polskich
Kolei Państwowych albo z Polskiej Komunikacji Samochodowej, a mieszkający w Warszawie Białoszewski, strudzonego wędrowca z województwa
przemyskiego – adepta sztuki słowa – przyjmuje w „majtałasach”. Poeta, wybraniec bogów i ulubieniec muz, w barchanowych, opadających majtałasach
do kolan! Zgroza! Żadnego jaśniejącego natchnieniem oblicza, żadnej powalającej wielkości, żadnego zginającego kolana dostojeństwa, żadnych muz
wirujących nad głową, żadnych udrapowanych szat, że nie wspomnę o cał-
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kowitym braku liści bobkowych. Mentor i majtałasy. Przewodnik i majtałasy.
Prorok i majtałasy.
Tkaczyszyn-Dycki jest zaskoczony zwykłością, codziennością, nieodświętnością osoby Poety. Kapłan słowa w opadających majtałasach – to mogło
wywrzeć wrażenie, ale przede wszystkim to z Poety opadło kapłaństwo; odświętności, sakralności pozbawione zostaje także miejsce, w którym poeta
przebywa, jak i towarzyszące temu miejscu rytuały.
Dom poety – jak pisał zakochany Krzysztof Kamil Baczyński – „jest jasny,
zbudowany z blasku”, przypomina bańkę powietrza, „która w więcierz / księżycowym rybakom uwięzła / i ma ściany jakby z roślin i światła”; to przestrzeń,
w której w tym samym czasie trwają cztery pory roku, to świat rajskiej harmonii,
znak gościnności, miłości i otwarcia (Baczyński 1979, 261–262). Konstanty Ildefons Gałczyński dokładny opis domu rozpoczął od prowadzącej do niego bramy.
Odnajdziemy na niej klęczących na filarach Kastora i Polluksa, a w górze fronton, „na który miłe światło pada z nieboskłonu / promieniami prostymi jak
struny w gitarach” (Gałczyński 1970, 109). Znakiem rozpoznawczym tego
domu – w jego wnętrzu holenderski świecznik i „holandzkie talerze”, świece
zielone, zegary, lampy, kominek, „półki z książkami i z góry / jakoby dwa
promienie: Pliniusz i Horacy” (Gałczyński 1970, 111) – jest otwartość, gościnność. Gałczyński pisze: „Obok bramy jest furtka; tutaj oko cieszą / dwa
dzwonki: jeden czarny, a drugi zielony; / ten czarny jest dla gości, którzy idą
pieszo, a dla tych, co w pojazdach, oddzwania zielony” (Gałczyński 1970,
109). Gałczyńskiego dom poety to dom kultywujący rodowe tradycje, to dom
zaczarowany, nawiedzany przez marzenia senne, dom, w którym:
Jak konie skaczą cienie, blask izby rozszerza;
tabun cieni w step zmienia mieszkania obszary –
i ożywają miasta w holandzkich talerzach,
lampy lampom coś mówią, zegarom zegary,
zwykły zydel nabiera sekretu rebusa,
a sen różdżką niebieską stuka w drzwi lamusa
(Gałczyński 1970, 111)

W otwartości, gościnności i jednego, i drugiego domu ukrywa się formuła
szlacheckiego dworu otwartego, o której – przestrzegając jej wyznawców
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przed zbyt łatwym krytycyzmem i bezrefleksyjną pełną akceptacją – Zygmunt Gloger pisał: „O którejkolwiek wreszcie porze przybyłeś w dom szlachecki, zawsześ bywał uraczony, czekała na cię zostawiona część obiadu lub
oprawna już kura, a w rychłem zastawieniu pokarmu dla gościa malował się
porządek domu, pośpiech sług, dobroć gospodarza i gospodyni” (Gloger
1985, 208). W gościnności i otwartości tych domów ukryta jest także gościnność miejsca – najbardziej polskiego z polskich – które w pierwszej księdze
Pana Tadeusza anonsował dwuwers: „Brama na wciąż otwarta przechodniom
ogłasza, / Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza” (Mickiewicz 1995, 12;
w. 39–40). Ale – wydaje się – że w obu przypadkach najsilniejsze jest marzenie o takim miejscu, miejscu, w którym – jeżeli tak wolno powiedzieć –
wszystko jest na miejscu. Miejsce dobre, miejsce święte, miejsce łączące
koniec i początek – ludzka kopia kosmicznego zegara i kosmicznego ładu.
Locus amoenus.
Nawet dom poety, o którym niezwykle gorzko pisze Herbert, nie jest wolny od praktyki uwznioślenia. Pisał Herbert: „Kiedyś był tu oddech na szybach, zapach pieczeni, ta sama twarz w lustrze. Teraz jest muzeum. Wytępiono
florę podłóg, opróżniono kufry, pokoje zalano woskiem. Całymi dniami i nocami otwierano okna. Myszy omijają ten zapowietrzony dom. Łóżko zasłano
porządnie. Ale nikt nie chce spędzić tu ani jednej nocy. Między jego szafą,
jego łóżkiem a jego stołem – biała granica nieobecności, ścisła jak odlew
ręki” (Herbert 1996, 34). Ten prozatorski drobiazg umieszczony w czwartym
tomie poezji Herberta w niezwykle bolesny sposób pokazuje proces – bez
nadziei na dostąpienie rejestru długiego trwania – przemieszczania z małego
czasu historycznego w duży czas historyczny, z macierzystego czasu biografii
w czas koniunktur historycznych (zob. Sławiński 1975, 15–21). Przeszłość
przywołana zaimkiem nieokreślonym („kiedyś”) wypełniona była metonimicznie sygnalizowaną obecnością Mieszkańca domu (oddech, obiad, odbicie), teraźniejszość wywołana przysłówkiem „teraz” mówi tylko o Jego nieobecności. Przemiana domu w muzeum powiązana jest nie tylko z zabiegami
porządkującymi przestrzeń po Nieobecnym, ale i z zabiegami – to znak Herbertowskiej gorzkiej ironii – wyjaławiającymi tę przestrzeń ze śladów obecności dawnego Gospodarza. Proces porządkowania był tak dokładny, że
wprowadził obcość, a długotrwały proces wietrzenia doprowadził do tego, że
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dom poety zyskał miano „domu zapowietrzonego”, domu, którego należy
unikać jak zarazy, który należy omijać z daleka. Aby powstało muzeum, należy uśmiercić żywy niegdyś dom, aby Poeta mógł dalej trwać, należy wypędzić
życie („wytępić”, „opróżnić”, „zalać”) z domu Poety. Trzykrotne powtórzenie
– „jego szafa”, „jego łóżko”, „jego stół” – ma moc niemalże zaklęcia, ale i ono
nie potrafi rozbić „białej granicy nieobecności” Poety.
Wznoszone w słowie domy poetów wiele mają z prawdziwych budowli, ale
równie wiele w nich – kto wie, czy nie więcej – z marzenia. Utwór Baczyńskiego zatytułowany Wesele poety powstał między 17 a 18 stycznia 1942 roku.
Krzysztof Kamil Baczyński i Barbara Stanisława z domu Drapczyńska wzięli
ślub 3 czerwca 1942 roku w kościele Świętej Trójcy w Warszawie (zob. Wasilewski 1989, 26), po ślubie zamieszkali na Czerniakowie przy ulicy Tadeusza Hołówki 3 m. 58 (zob. Kmita-Piorunowa 1989, 142–143). Mieszkanko było małe –
na wykonanym przez Baczyńskiego wiosną 1942 roku linorycie widnieje już
nazwisko Baczyńscy, a rysunek przedstawia „domek »ciasny, ale własny«, niemal
na kurzej stopce” (zob. Wasilewski 1979, fot. 29). Opis domu poety Gałczyńskiego pochodzi z roku 1937. Warto pamiętać, że w roku 1930 matka Gałczyńskiego powtórnie wyszła z mąż i wyjechała do Pragi, a „[d]otychczasowy
dom rodzinny przestał istnieć” (Drawicz 1972, 23). Ale rok 1930 był wyraźną
cezurą w życiu Gałczyńskiego – 1 czerwca tego roku poeta wziął ślub z Natalią Awałow i oboje zamieszkali w podwarszawskim Aninie, w skromnym
mieszkaniu przy ulicy Leśnej 18 (Drawicz 1972, 25). Herbert w swoim prozatorskim drobiazgu przenosi dom poety – każdy dom, każdego poety – do
świata uniwersaliów. Mniej go interesuje legenda miejsca, w którym przebywa Poeta, bardziej to, co legenda czyni z bezwolnym Poetą po śmierci.
Mieszkanie Białoszewskiego – Tkaczyszyn-Dycki nie posługuje się słowem
„dom” – dla odwiedzającego nie ma nic z magii, a gościnność tego miejsca
wystawia cierpliwość przybysza na próbę. Przysłowie „do trzech razy sztuka”
w swojej głębi zawiera elementy formuły magicznej i może sugerować, że coś
może nie udać się więcej niż dwa razy, ale może także sugerować, że dopiero
trzecia próba będzie udana. Tytuł wiersza Do trzech razy sztuka sięga po paremiologiczną prawdę, która jest zarazem i radą, i przestrogą. Próbuj – skoro
dwa razy się nie udało, za trzecim razem się uda; uważaj – skoro trzy razy się
udało, to za czwartym razem już się nie uda. Tkaczyszynowi-Dyckiemu się
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udało, czy się nie udało? Poetyckie świadectwo Tkaczyszyna-Dyckiego świetnie oddaje inność, obcość, osobność Białoszewskiego, jego nieprzystawalność
do obowiązujących wzorców i reguł, jego pojedynczość. Ale zarazem to poetyckie świadectwo wpycha autora Obrotów rzeczy w bylejakość, w nieschludność. Żadnej niezwykłości, żadnej dwoistości natury, żadnych znaków po
dotknięciu bogów, żadnych skrzydeł u ramion, co najwyżej – ironicznie mówiąc – „skóra chropawa (…) na goleni” (Kochanowski 1978, 279). Nic z tego.
Jedynie stare mieszkanie, powyciągane majtałasy i ostrożnie uchylone drzwi.
Tragiczność i wyszukane piękno Baczyńskiego, cygaństwo i rozdzwonione
słowa Gałczyńskiego, marmurowe frazy Herberta i rupieciarnia, bylejakość
Białoszewskiego. Dom budowany z blasku, dom budowany z muzyki i księżycowego światła i stare mieszkanie w jednym z warszawskich bloków. Miejsca wymarzone i miejsce rzeczywiste. A przecież także w domu Białoszewskiego odbywa się prawdziwy spektakl, odpust poezji, także w czterech ścianach jego warszawskiego mieszkania wydarza się magia6. To Białoszewski –
przyznając się do głębokiej i prawdziwej radości – pisał, że wystarczy „podnieść (…) wydrążone / pół-globu / dokoła oczu, pod powietrze” i wydarza się
cud: „jesteś niebem i kalejdoskopem”, „masz tyle sztucznych gwiazd”, „tak
świecisz w monstrancji jasności”. To niemalże hymn o miłości, ale kiedy zdajemy sobie sprawę, że w świecie Białoszewskiego w trzymaną w wyprostowanych rękach monstrancję zmienia się unoszona nad głową łyżka durszlakowa, blask nieco przygasa. Dostojność i wyniosłość nie pasują do durszlaka,
nawet jeżeli są to wychodzące z ukrycia, „szare eminencje zachwytu”. A przecież to Białoszewski pisał, że „Piec też jest piękny” (słowo „też” jest niezwykle
ważne), że piec „może być siwy, // srebrny, / szary – aż senny…”, że piec –
„szczególnie kiedy / tasuje błyski / albo gdy zachodzi / i całym rytmem
swych niedokładności / w dzwonach palonych // polanych biało” – ma szczególną moc: „wpływa w żywioły / obleczeń monumentalnych”. To Białoszewski jest autorem słynnej jeremiady na okoliczność zabrania pieca. Wzrusza
gadający kominek Gałczyńskiego, zachwyca – Gombrowicz przewraca się

6

Białoszewski w swych małych narracjach – pisze Michał Głowiński – „wyzyskuje to, co
najbardziej zwykłe dla celów niezwykłych. Zwykłość musi być na tyle niezwykła, aby warto
było o niej opowiadać” (Głowiński 1997, 164).
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w grobie – magiczna moc tego kominka, a piec z mieszkania Białoszewskiego, mimo że „wpływa w żywioły / obleczeń monumentalnych” właściwie nie
istnieje. Piec to nie kominek. Mieszkanie to nie dom.
Porusza „zwykły zydel” Gałczyńskiego, który pod wpływem kominka „nabiera sekretu rebusa”, a krzesło Białoszewskiego – „artykuł prawdy / rzeźba
samego siebie powiązana w jeden pęk / abstrakcja rzeczywistości” – ma
przed sobą długą drogę do wrażliwości odbiorcy. I nawet wyznanie, że połamane krzesło „to też forma”, to „Abstrakcyjne powołanie krzesła”, które przyciąga „całe tłumy rzeczywistości”, które „wiąże w jeden pęk / w składzie
prawdy / rzeczywistość abstrakcji”; że połamane krzesło – w zależności od
tego, jak na nie spojrzymy – przemienia się w świecznik albo w byka, niczego
nie zmienia. W świecie Gałczyńskiego widzimy maga, który przemienia
zwykły stołek, w świecie Białoszewskiego – mimo że obowiązują w nim te
same magiczne prawidła – widzimy człowieka pochylonego nad połamanym
krzesłem.
To zakochanie Białoszewskiego w zwyczajności, w zwykłości – świata, życia, języka i kultury – uruchamia niekiedy całkowicie odmienne mechanizmy. Przywołajmy dwa przykłady. W roku 2007 Anna Barańczak – żona Stanisława Barańczaka, Ambasadorka Języka Polskiego na Obczyźnie, od 1986
roku Preceptor in Slavic Languages and Literatures (Polish) na Uniwersytecie
Harwarda – w rozmowie z Robertem Sankowskim połączyła poezję Mirona
Białoszewskiego i publiczne wypowiedzi redemptorysty Tadeusza Rydzyka:
„Mechanizmy retoryki używanej przez Rydzyka, to, jak on mówi do ludzi –
podkreślała – interesowało mnie od dawna. Zaczęło się od spostrzeżenia, że
używa w swoich wypowiedziach publicznych języka potocznego. To bardzo
wyraźnie łączyło go z Mironem Białoszewskim” (Barańczak 2015). W roku
2015, w rozmowie z Grażyną Wrońską, powiedziała: „Mam ogromną satysfakcję
z mojej pracy. Proszę sobie wyobrazić: po roku nauki polskiego ktoś zaczyna
czytać Białoszewskiego… Chciałabym chodzić na taki lektorat z angielskiego!” (Barańczak 2015). Między jedną a drugą wypowiedzią leży przepaść.
Myślę, że z zestawienia, o którym mówi pierwsza z przywołanych wypowiedzi, nie byłby zadowolony ani Miron Białoszewski, ani Tadeusz Rydzyk. Barańczakowa przywołuje liturgiczność oraz abuliczność Białoszewskiego –
pisał o tym przed laty Jerzy Kwiatkowski – i przekonuje, że „[j]ęzyk Biało-
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szewskiego jest świadectwem abulii bohatera jego wierszy. Idzie po linii najmniejszego oporu. Stąd te wszystkie skróty, opuszczenia, uproszczenia”, ale –
dodaje – „u Białoszewskiego cała ta nieporadność, niezgrabność językowa
czemuś służy. Daje nam szansę podjęcia wysiłku myślowego, który prowadzi
do rozwikłania poetyckiej zagadki” (Sankowski 2007). Barańczakowa dostrzega różnice między Białoszewskim i Rydzykiem: „Składnia – podkreśla
rozmówczyni Sankowskiego – tworzy logiczne powiązania między słowami.
Ona nadaje sens. Rydzyk rozbijając składnię, ten sens niszczy. Pozór braku
sensu jest też co prawda u Białoszewskiego. Ale to tylko pozór. U Rydzyka
inaczej – jego znaczenia nie interesują. Jemu mętność nie przeszkadza. Używa słów, które mają przede wszystkim oddziaływać emocjonalnie. Liczą się
emocjonalne asocjacje słowa, a nie sens zdania” (Sankowski 2007). I chociaż
twierdzi, że „Rydzyk jest przeciwieństwem Białoszewskiego, tak jak demagogia jest przeciwieństwem poezji”, to – zapytana o to, czy łatwo przekształcać
wykłady Rydzyka w teksty Białoszewskiego – odpowiada: „Zajęło mi to ledwie kilka sekund. (…) Białoszewskiego z Rydzyka robi się bardzo łatwo. (…)
To jest samograj. I to bardzo demokratyczny – każdy może spróbować” (Sankowski 2007)7. Pomysł jest dość niezwykły, teza chwytliwa, ale zaprezentowane przez Barańczakową „wiersze” Rydzyka podług Białoszewskiego dowodzą tylko tyle, że zarówno Tadeusz Rydzyk, jak i Miron Białoszewski funkcjonują – jeżeli tak wolno powiedzieć – w niskich rejestrach języka, jednak
Białoszewski czyni z tego rejestru, z tego „gadania” – „mowy niesprawnej,
ględzenia, mamrotania, bełkotania”8 – prawdziwą poezję, „poezja” Rydzyka
jest tylko „gadaniem”. Barańczakowa ma prawo do takich tez, ale niekiedy
dopełniane są one dalszymi ciągami, które już w tak finezyjny sposób nie
służą poezji Białoszewskiego9. Przecież uwaga Barańczakowej o sukcesach
dydaktycznych dowodzi, że poezja Mirona Białoszewskiego jest niezwykłym
7

I próbują. Internetowa machina połknie i przeżuje wszystko. Na internetowych blogach
swoje – muszę tak powiedzieć – poetyckie płody wystawiają i zachwalają przeróżni niewolnicy pióra, ale z poezją ma to niewiele wspólnego.
8
Tak Janusz Sławiński (zob. Sławiński 2001, 557).
9
Zob. chociażby rozmowa HAYQ z amerrozzo z 8 i 9 listopada 2007 roku na stronie internetowej „Polski Portal Literacki. Poeta pragnie szaty niebios”, na forum internetowym
„Poezja współczesna”.
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miernikiem nie tylko dydaktycznej sprawności, że jest nie tylko przydatnym
sprawdzianem stopnia opanowania polszczyzny.
Przykład drugi mieści się na poetyckich antypodach. Hans-Georg Gadamer
zapewniał, że „Poeci z konieczności stali się cisi. Dyskretne wiadomości podawane są cicho, aby nie usłyszał ich ktoś niepowołany, i cicha stała się też mowa
poety. Poeta przekazuje coś temu, kto umie tego słuchać i gotów jest wysłuchać.
Niejako szepcze mu na ucho, a czytelnik, zamieniony w słuch, na koniec skinie
głową. Zrozumiał” (Gadamer 2001, 102). Liryka – zauważa Małgorzata Baranowska – może „tęsknić do absolutu, ale nie musi. Nie jest obowiązana tworzyć
całkiem spójnych systemów. Powinna się jednak odznaczać Sygnaturą, właściwym jednemu tylko poecie sposobem wyrażania świata” (Baranowska 1991, 60–
61). Olga Kubińska – gdańska poetka i wykładowczyni na Uniwersytecie Gdańskim – jest autorką zaskakujących pojemnością i głębokością miniatur10. Fragment XI z tomu zatytułowanego Życie. Wydanie drugie poprawione brzmi:
ja ty on
mnie ciebie ich
mi ja my się
(Kubińska 2014, 59)

Na pozór wydaje się, że mamy do czynienia z mnemotechnicznym ćwiczeniem pozwalającym cudzoziemcowi oswoić się z nieznanym językiem,
wstępną fazą zapoznawania uczniów z zaimkami i z deklinacją zaimków osobowych, a nie z wypowiedzią poetycką. Miron Białoszewski – „stróż latarnik”
nadający z warszawskiego mrówkowca – wołał do wszystkich „latających”
i „popychanych”: „Nie zabłądźcie. // Bądźcie. // Mijajcie, mijajmy się, / ale nie
omińmy” (Białoszewski 1978, 41). Kubińska mówi „mi ja my się”. Apel napotyka grę słów. Ten przypominający szumy i zlepy Mirona Białoszewskiego
wers zaczyna komunikować, że „ja” i „ty” „mijamy się”, „ja” i „on” „mijamy
się”, że „my” i „oni” „mijamy się”, że „my” „mijamy się”. Ruch jest ciągły, pośpiech gorączkowy, na spotkania nie ma czasu, erozji ulega prawdziwość
życia. Ale Białoszewski zostaje na powrót wprowadzony do domu poezji.
10

Piszę o tym szerzej w złożonym do druku szkicu „Proszę o ciszę” – Olga Kubińska.
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Feliks Tomaszewski
EXPULSION OF A POET AND POETRY KILLING.
ON MIRON BIAŁOSZEWSKI
The article begins with a critical and analytical presentation of researchers’ views on
Białoszewski’s life and works. Next, the article author explains how Białoszewski has
been expelled from common and individual memory; he also presents literary
‘homes’ created by various poets (Baczyński, Gałczyński, Herbert, Białoszewski). Finally, the author discusses both successful and unsuccessful, literary and non-literary
strategies enabling the poet to return to his ‘home’ made of words.
Keywords: poet, home, exile, living

ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

PRZEMYSŁAW CHOJNOWSKI

Uniwersytet Wiedeński
Wiedeń, Austria

OBLICZA LIMINALNOŚCI.
METAMORFOZY I PRZEJŚCIA
W LIRYCE PETERA (PIOTRA) LACHMANNA

T

wórczość poetycka Petera (Piotra) Lachmanna jest znana z rozproszonych publikacji prasowych – ukazujących się od końca 1956 roku przede
wszystkim na łamach „Twórczości” i „Tygodnika Powszechnego”, a ostatnio polsko-niemieckiego magazynu kulturalnego „Zarys”1 – oraz dwóch tomików wierszy Niewolnicy wolności (Lachmann 1983) oraz Mniejsze zło (Lachmann 1991). Dorobek poety obejmuje blisko 200 ogłoszonych drukiem wierszy,
poematów i próz poetyckich. Kilkanaście utworów to teksty w języku niemieckim, spośród których pojedyncze liryki włączono do obszernego tomu prozy
autobiograficznej Wywołane z pamięci (Lachmann 1999). Kilka opublikowanych
wierszy Lachmanna ma dwie wersje językowe: polską i niemiecką, toteż utwory
te funkcjonują na prawach autoprzekładu. Upubliczniona część twórczości poetyckiej stanowi mniejszą część całego dorobku poety2. Jego polskie i niemieckie
wiersze przechowywane są w prywatnym archiwum pisarza i czekają na wydanie. Lachmann uprawia poezję w obu językach. Mylące jest rzekome milczenie
poety, gdyż w ostatnich latach twórca nie zabiegał o publikację swoich wierszy.
1

Zob.: „Zarys”: http://www.zarys.de/ [dostęp: 15.11.2016].
Tę informację otrzymałem od autora za pośrednictwem poczty elektronicznej 24 maja
2016 roku.
2
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Niniejszy artykuł koncentruje się na problemach liminalności (przechodzenia / zmiany stanu), transformacji i wielości własnego JA typowych dla
całej twórczości dwujęzycznego pisarza. Są one silnie powiązane ze złożoną
kwestią tożsamości etnicznej bohatera wierszy, a zarazem budowaniem własnego mitu poety. Te kluczowe aspekty jego liryki są przedstawione na przykładzie wybranych tekstów pisarza pochodzących z lat 1979–1994.

W DRODZE „NIE DO SWOICH”
ALBO FIGURY „PODWOJONEGO” ŻYCIA
Utwór Biografia z tomu Niewolnicy wolności (Lachmann 1983) – włączony
później przez Krzysztofa Karaska do antologii obejmującej poezję polską od
roku 19563 – jest bilansem życia – wyznaniem złożonym w chwili śmierci,
która nadchodzi w czasie podróży koleją. Liryk przedstawia dopełniające się
życie w chwili p r z e j ś c i a , odchodzenia ze świata żyjących. Umieranie i narodziny są najbardziej doniosłymi momentami ludzkiego losu. Wiersz obrazuje (symboliczną) śmierć poety – dopełnienie się jego podwójnej, bo dwujęzycznej, egzystencji. Istnienie lirycznego JA dokonuje się w języku będącym
przestrzenią (domem) ludzkiego bytu w rozumieniu Martina Heideggera
(Heidegger 2007).
Pierwsza część utworu koncentruje się na minionym, pełnym konfliktów
życiu bohatera w dwóch światach-domach. Zarysowuje odmienną naturę
obu języków, ich ambiwalentną korelację i konsekwencje „zasiedlenia się”
różnych mów w podmiocie, który jest poetą. Druga część utworu – osadzona
w lirycznym t e r a z – jest paradoksalnym obrazem aktywności twórczej,
której rezultatem – pomimo odchodzenia artysty – jest wiersz. Wyraża ją
sytuacja podróży oraz p r z e c h o d z e n i e w śmierć.
W Biografii życie bezpośrednio utożsamiane jest z mową. Jednoczesna egzystencja w dwóch językach stanowi dla podmiotu wiersza permanentne
3

Do tej samej antologii został włączony również inny wiersz Lachmanna pt. Trumna
Heideggera z tomu Niewolnicy wolności (zob. Karasek 1997, 260–262).
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przebywanie w dwóch światach-domach, które są diametralnie różne – nieprzystające, skonfliktowane i antagonistyczne.
przeżyłem dwa życia
sprzeczne wykluczające się
nieprzetłumaczalne języki
moje rozrywają mi język
którym siebie zjadam
to język jest tym życiem
nieprzetłumaczalnym
(Lachmann 1997, 263)4

Użycie rzeczownika „język” (w znaczeniu „mowy” i „organu ciała”) wprowadza do tekstu celową dwuznaczność. Metafora rozrywanego języka oznacza wewnętrzne rozdwojenie, rozczepienie jednego, choć niejednolitego wnętrza. Różne mowy (jako nośniki odmiennych świadomości i różnego oglądu
świata) są w wierszu przyczyną dysfunkcji, autodestrukcji i samozagłady
lirycznego JA. W poetyckim obrazie język (organ ciała) jest zarazem podmiotem czynności zjadania (samounicestwienia) poety – bohatera wiersza.
Brak przystawalności i diametralna odmienność (obu) języków są odnoszone
w wierszu do zjawiska nieprzetłumaczalności. Parafrazując Heideggera,
można orzec, że doświadczenia powstające za sprawą języka, które konstytuują
ludzki byt, są niewymienialne. Wynika to z faktu, że każdy system znaków
językowych we właściwy dla siebie sposób segmentuje rzeczywistość. W tym
sensie różne są także przywoływane w tekście „języków raje”.
to język jest tym życiem
nieprzetłumaczalnym
na żadny żywy język
uchodzący za doczesny
który gwarantuje pobyt
dożywotni w raju
ale różne są języków

4

Cyt. podaję za antologią: Karasek 1997.
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raje i różne języki
aniołów miecze
w pochwie skóry
(Lachmann 1997, 263)

W utworze – oprócz „języka” (organu mowy), pojawiają się inne elementy
ciała. Są nimi: „pochwa skóry”, „podniebienie krocza” czy „naskórek języka”.
W wierszu ten ostatni „zapala się / od za-sensu” tłumaczonego przez
podmiot „na dwoje” (Lachmann 1997, 263). „Za-sens” (określający tu
treści ukryte za pospolitym znaczeniem denotatu) to neologizm, który powstał jako zapożyczenie strukturalne niemieckiego rzeczownika Hintersinn.
W liryku przyczyną choroby (zapalenia naskórka) jest zatem „wydobywanie”
i dwuścieżkowa translacja utajonych znaczeń, które nie pasują do semantyki
obu języków. Proces tłumaczenia demaskuje wówczas ich granice i zawężony
potencjał.
Dwa życia (= dwa języki) – przeniesione na płaszczyznę jednego ciała –
są przedstawiane w wierszu jako dwupłciowość lirycznego JA. Z punktu
widzenia gramatyki rzeczownik „język” jest rodzaju męskiego, podczas gdy
jego niemiecki odpowiednik die Sprache ma rodzaj żeński5. W figurze obojnactwa podmiot liryczny wiersza ucieleśnia zatem nałożenie się dwóch
przeciwnych rodzajów gramatycznych, co jeszcze silniej akcentuje jednoczesne bycie kobietą i mężczyzną. W Biografii jest to kolejna metafora „podwojonego życia” lirycznego JA, którego podwójna natura płciowa w nim
samym jest przyczyną podejrzeń. Wywołuje je przemycanie pornografii
własnego ciała, co sugeruje – robione w ukryciu przed innymi – rzeczy
zdrożne i wstydliwe:
dwupłciowość moja
budzi podejrzenia
podczas podskórnej

5

Mówi o tym bezpośrednio wiersz Lachmanna Dwa języki napisany ponad 20 lat później:
„język jest płcią / więc jestem / dwupłciowy / w jednym języku / jest kobietą / w drugim /
mężczyzną” (Lachmann 2008, 35–36).
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kontroli celnej
przemycam pornografię
własnego ciała
rozmnożonego cudownie
(Lachmann 1997, 263)

Także ciało staje się w wierszu synonimem „podwojonego życia” mówiącego podmiotu. Cudowne rozmnożenie nie byłoby możliwe bez „promieni
obcej mowy / nie ojczystej / nie macierzystej / nie swojej” (Lachmann 1997,
264). Odwołując się do kontekstów biograficznych autora, nietrudno skonstatować, że chodzi tu o polszczyznę. Dwa ciała podmiotu-poety – to dwie
przestrzenie przeżywania, dwie sfery wrażliwości, doświadczania i wyrażania
rzeczywistości.
Liryczne JA znajduje się w sytuacji podróży, zmiany miejsca, przemieszczania się „nie do swoich”, lecz do obcych (a zatem do Polaków). Ten stan
uwypukla liminalny wymiar lirycznego zajścia. Bohater-poeta przewozi w ukryciu „perłę stylu”, będącą synonimem własnej poetyki uprawianej w drugim
języku (polskim) lub indywidualnego (polskiego) idiomu. „Perła” znajduje
się w plecaku „pod podniebieniem krocza”. Umiejscowienie jej w tym miejscu jednoznacznie sprawia, że kojarzy się ona z anatomicznym jądrem (łac.
testis). (W ten sposób poszerza się wachlarz występujących w wierszu części
ciała). Ukryty drogocenny skarb przepada, „stając się łupem” bliżej nieokreślonych funkcjonariuszy. W tym samym momencie liryczne JA rodzi
wiersz i umiera. Ceną za „życie” dzieła jest symboliczna śmierć artysty. Poeta-Niemiec, utraciwszy swój idiom, nie może zaistnieć jako autor polskiego
wiersza. Choć dał mu szansę istnienia, w pewnym sensie odchodzi ze świata
żyjących:
rodząc wiersz
na oczach konduktora
umieram w pociągu
na zapalenie
podmiotu lirycznego
(Lachmann 1997, 264)
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CEZURY I TRANSFORMACJE

Do korpusu poetyckich tekstów Lachmanna – uwidaczniających metamorfozy i przejścia lirycznego JA (sytuacje liminalne) – należy też cykl czterech wierszy opublikowanych w 1994 roku w krakowskim „NaGłosie”. Podwójny numer czasopisma 15/16 został poświęcony polskim i niemieckim
twórcom wywodzącym się ze Śląska. Z uwagi na motywy i tematykę pojawiającą się w tekstach, również one zostały włączone do analizy.
Czas gliwicki, otwierający serię utworów powstałych w pierwszej połowie
lat 90. ubiegłego wieku, składa się z dwóch części i 19 strofoid. Autobiograficzny poemat tworzą liczne reminiscencje, z których zbudowana jest niechronologiczna narracja o losach bohatera lirycznego. Przeżył on swoje dzieciństwo i wczesną młodość w tym samym, choć zmieniającym swoje oblicze
mieście – w niemieckim Gleiwitz, a następnie w polskich Gliwicach. Utwór
został zadedykowany Tadeuszowi Różewiczowi, który – jako były gliwiczanin
i autor Form niepokoju – również pojawia się w tekście. Dedykację sygnalizują podane inicjały autora Kartoteki.

CZAS GLIWICKI
T.R.
I
Co było w tym czasie
dzieciństwo
słowne zadęcie
oko przyszpilone do nieba
zakrytego chmurą amerykańskich bombowców
i do radzieckiego czołgu
pokrytego perskim dywanem
z mieszkania
które nie było już mieszkaniem
a zaplombowanym sejfem
zepsutych wspomnień
(Lachmann 1994a, 65)
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Czas gliwicki odliczany jest w tekście od jesieni 1944 roku, będącej cezurą
w życiu bohatera lirycznego. (W biografii Lachmanna jest to moment gwałtownie przerwanej edukacji szkolnej i okres kończący beztroski etap jego dzieciństwa). Pierwsze lata życia człowieka utożsamiane są zwykle z czasem pozbawionym zmartwień. To okres obfitujący w pozytywne wydarzenia, do których często chętnie się powraca. Zaistnienie takich doświadczeń jest uzależnione od
zapewnionego poczucia bezpieczeństwa i zaspokojenia emocjonalnych potrzeb
dziecka. Dzieciństwo bohatera wiersza – nazywane „słownym zadęciem” –
odbiega od oczekiwanego modelu. Występująca w poemacie metafora podaje
w wątpliwość beztroskę dziecięcych lat, obnaża i obniża „patos” użytego leksemu
nielicującego z losem postaci opisanej w liryku. Jak wiadomo, wojenna rzeczywistość oraz jej implikacje są zwykle traumatyczną konfrontacją z nieznanym, Obcym, co niweluje jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa. W tym sensie
w utworze mamy do czynienia z jawną antytezą sielskiego dzieciństwa. Jej obrazem, noszącym piętno silnie przeżywanego poczucia obcości, jest „oko przyszpilone do nieba” – zatrwożony wzrok dziecka wypatrującego nieprzyjacielskich
samolotów, które masowo bombardują niemieckie miasto. W wierszu – obok
amerykańskich bombowców – poczucie zatrważającej niesamowitości wywołuje
widok radzieckiego czołgu, który przykuwa wzrok bohatera. (Dobrze znany jest
fakt pojawienia się Armii Czerwonej na ulicach Gleiwitz w styczniu 1945 roku).
W utworze sowiecki tank przykryty jest perskim dywanem zabranym z niemieckiego mieszkania. W poetyckiej reminiscencji jest to przedmiot pochodzący z domu dziecięcego bohatera, domu, do którego nie można już jednak wejść,
gdyż jest zamknięty i zaplombowany. (To wydarzenie pojawia się także w biografii poety). Dla chłopca mieszkanie stało się miejscem niedostępnym – „sejfem
zepsutych wspomnień”, które w nowej rzeczywistości do niczego już się nie
przydadzą (ich ciągłość zostaje przerwana). Ich miejsce zajmuje traumatyczne
doświadczenie masowej śmierci, przez co stopień obcości – potęgowany przez
repulsywne emocje – wciąż wzrasta. W poetyckiej wizji dzieciństwo to:
nic tylko oko
wtopione w piramidę
zimnych ciał
(Lachmann 1994a, 65)
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Ich obraz – podobnie jak wcześniejsze powidoki obcości – utrwaliły się
w pamięci podmiotu jak pojedyncze kadry zarejestrowane okiem kamery.
Czas gliwicki obejmuje również moment przyjścia na świat bohatera, który
„wykluł się na wysokości wyciętej topoli / przed dworcem / z kukułczego
jaja” (Lachmann 1994a, 66). Podmiot liryczny – oprócz podania dokładnego
miejsca w topografii Gliwic (okolice dworca kolejowego) – przedstawia narodziny jako wyklucie się z jaja podrzuconego przez kukułkę do innego
gniazda. Użycie tej metafory wskazywałoby na sytuację bycia odrzuconym.
Opisany w poemacie okres po zakończeniu wojny również stanowi jawne
nawiązanie do istotnych wydarzeń z życia poety. Należą do nich warunkowy
chrzest niemieckiego ewangelika w katolickiej parafii pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach oraz moment jego pierwszych kontaktów z obcym mu
językiem polskim. Kolejne obrazy z dziecięcych lat – zapisane w wierszu
w postaci osobnej s t r o f o i d y – ukazują zapoczątkowane świadomościowe
transformacje, które dotyczą etnicznej tożsamości bohatera:
Przepoczwarzał się
na oczach wiernych
kościoła Wszystkich Świętych
z Niemca w Polaka
potem
z Polaka w Niemca
i tak
w kółko
z podziwu godną
regularnością
(Lachmann 1994a, 67; podkr. P.Ch.)

Jak wiadomo, „przepoczwarzanie się” jest pojęciem pochodzącym z entomologii używanym w odniesieniu do larw owadów, które przeobrażają się
w poczwarkę. Rzeczownik określający ten proces – w potocznym sensie –
oznacza też zmianę charakteru lub stawanie się kimś innym. Obraz pochodzący ze świata owadów ukazuje w liryku etniczną transformację, której ulega
bohater. Znaczące jest tu miejsce, w której się ona dokonuje oraz naoczni
świadkowie lirycznego zajścia. Są nimi wierni zebrani w katolickiej świątyni
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pw. Wszystkich Świętych w polskich Gliwicach. Z dużym przekonaniem
można orzec, że w wierszu jest to aluzja do rytuału chrztu, będącego chrześcijańską inicjacją i ceremonią włączenia do wspólnoty wierzących (Masłowski
2009, 99–109). Katolicyzm, utożsamiany powszechnie z byciem Polakiem,
uświadamia nam, że w liryku nie chodzi w pierwszym rzędzie o wspólnotę
wyznaniową, lecz narodową. Trudno nie zgodzić się z przekonaniem, że scena
ukazana w tekście stanowi odwołanie do warunkowego chrztu Lachmanna
z 10 grudnia 1946 roku. Znając istotne szczegóły z biografii pisarza, wiemy
jednak, że sakrament przyjął on po kryjomu, a ceremonia odprawiana przez
kapłana-Niemca odbyła się za zamkniętymi drzwiami gliwickiego kościoła,
wyłącznie z udziałem niemieckiej rodziny, bez obecności niepotrzebnych
(polskich) świadków.
„Przepoczwarzanie się” jest w wierszu zjawiskiem zwrotnym, rozciągniętym w czasie. Sportretowany tu Niemiec staje się Polakiem, aby za chwilę
z Polaka stać się na powrót Niemcem. Przyjmowanie i odrzucanie identyfikacji jest procesem powtarzającym się „w kółko / z podziwu godną / regularnością” (Lachmann 1994a, 67). Ukazuje to dynamikę ciągłej zmiany miejsc
i ról, skazanie na bycie raz jednym, raz drugim. Bohater nie stanowi już części grupy o dawnym statusie, a jednocześnie nie przynależy jeszcze do nowej.
Jest kimś w „pomiędzy”, trwa samotnie pomiędzy przeciwstawnie definiującymi się przestrzeniami. Ulegając ewolucji, zachowuje się całkowicie biernie.
Nie ma wpływu na to, co dzieje się z nim i w nim. Mówi o tym kolejny fragment wiersza:
przeistoczenie to
czasami nabierało przyspieszenia
to w jedną to w drugą stronę
jak tramwaj
którym można było
przejechać pętlą
cały Śląsk
(Lachmann 1994a, 67; podkr. P.Ch.)

Proces przechodzenia do stanów bardziej złożonych określany jest w wierszu także jako „przeistoczenie”. W języku liturgii katolickiej termin ten (łac.
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transsubstantiatio) oznacza cudowną przemianę wina w Krew i chleba w Ciało
Chrystusa (zob. Grześkowiak 2016, 176–177). W dalszej części wiersza obecne
są także aluzje do chrześcijańskich obrzędów paschy obchodzonych w trakcie
Wielkiego Tygodnia, będących pamiątką przejścia Mesjasza ze śmierci do
życia. Ukazuje to następujący fragment Czasu gliwickiego, w którym Zbawiciel jest Polakiem:
gdy wracał z wypiekami na twarzy
[...........]
polski Chrystus
miał już zdjętą fioletową przepaskę
(Lachmann 1994a, 68)

Dynamika liminalnych przeobrażeń znajduje analogię także w obrazie
przemieszczania się po aglomeracji górnośląskiej. Przemiana przebiegała raz
wolniej, raz szybciej, jak jazda tramwajem, który czasami przyspiesza, a czasami zwalnia. Dzieje się tak bez względu na obrany kierunek jazdy. Nie bez
znaczenia jest to, że jej trasa prowadzi do punktu wyjścia. Pojazd porusza się
po pętli, którą można było „przejechać cały Śląsk”. Przemieszczanie się nie
wykracza zatem poza określoną przestrzeń, co przypomina poruszanie się po
okręgu, z którego nie można się wydostać, jakby był zaklęty.
Czas gliwicki tematyzuje również zaznajamianie się bohatera z nowym językiem, którego intensywnie uczy się w przyspieszonym trybie. Przyswajaniu
go towarzyszy wypieranie pierwotnej mowy. Posługiwanie się niemczyzną
jest od tej pory karygodne i złe.
przez cały rok szkolny
(…) uczył się obcego języka
łamiąc sobie
własny
i tłumiąc zdrożną chęć
obcowania z tym ostatnim
w kryjówce rozumu
(Lachmann 1994a, 68)
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Z biografii pisarza wiemy, że we wrześniu 1945 roku, nie mając odpowiedniego przygotowania, trafił do polskiej szkoły, w której musiał posługiwać się
obcą polszczyzną, ale też przy jednoczesnym zadawaniu swego rodzaju gwałtu na języku własnym, rodzimym. Nawiązują do tego cytowane słowa: „uczył
się obcego języka / łamiąc sobie / własny”. Kolejny raz poezja Lachmanna
wykorzystuje dwuznaczność rzeczownika „język” – w znaczeniu narządu
mowy i systemu znaków dźwiękowych służącemu porozumiewaniu się. W wierszu swoista ambiwalencja uwidacznia się też w tłumieniu naturalnej chęci
posługiwania się pierwotnym językiem. Już sama chęć myślenia w nim lirycznemu bohaterowi wydaje się „zdrożna”, gdyż grozi przekroczeniem ustalonego porządku. Przypomnijmy: w przestrzeni publicznej Śląska mówienie
po niemiecku po wojnie było zakazane. W tekście wypieranie go odbywa się
w „kryjówce rozumu”, a więc potajemnie, w ukryciu, także przed samym
sobą. Sygnały rodzącej się ambiwalencji pojawiają się również w zakończeniu
wiersza. Nowy język jest zarazem „swój” i „obcy”. Jest mową „rozdwojoną
w czasie”, gdyż w życiu bohatera-Niemca pojawił się dopiero w okresie
mrocznego gliwickiego dzieciństwa – dokładnie wówczas, gdy śląskie miasto
nosiło już polską nazwę.

OD MOWY CUDZEJ DO WŁASNEJ
U osób bilingwalnych uznanie obcej mowy za własną i zrównanie poziomów obu języków jest procesem długotrwałym i wielostopniowym. To
zjawisko występuje wyjątkowo rzadko, ponieważ zwykle mamy do czynienia
z d o m i n a c j ą jednego z języków, którą niezwykle trudną zdefiniować
w odniesieniu do twórców posługujących się nimi na zmianę (zob. Hokenson, Munson 2007, 14). Liryki Lachmanna przedstawiają różne etapy
ewolucji językowej podmiotu, zniesienie lingwistycznej dominacji oraz
wynikające z tego implikacje. Z dużą dozą ironii i humoru „metalingwistyczny” konflikt obrazuje następny wiersz cyklu ogłoszonego w „NaGłosie”. Tekst nosi prowokacyjny tytuł W tym narzuconym języku (Lachmann
1994e, 69–70).
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W utworze dochodzi do spersonifikowania polszczyzny. (Zauważmy, że
uosobienie języka jest typowym środkiem stylistycznym wykorzystywanym
w poezji Lachmanna). Wejście w intymny kontakt z drugą mową, do której
opanowania początkowo zostało się przymuszonym, ma dla poety (podmiotu wiersza) poważne konsekwencje. Wynika to stąd, że mowa przenika i zawłaszcza jego językowy świat. Jej dominacja nie kończy się jednak na tym,
gdyż ostatecznie „panuje” nad lirycznym JA, „znęca się / i wyszydza”. Odpowiedzią bohatera-poety jest próba ingerencji w polszczyznę i chęć jej zmiany.
Działania „obronne”, podjęte w odpowiedzi na panoszenie się języka, paradoksalnie kończą się fiaskiem, gdyż jak konstatuje podmiot wiersza: „i wtedy
/ on / zmienia / mnie” (Lachmann 1994b, 69). Przywołane słowa są dalszym
ciągiem dialogowania z Martinem Heideggerem. Stanowią potwierdzenie
sformułowanej przez filozofa koncepcji języka, która jasno określa jego dominację wobec człowieka, roszczącego sobie prawo do bycia twórcą i panem
swojej mowy. Dzieje się inaczej, gdyż – jak utrzymuje niemiecki myśliciel –
to język mówi, a człowiek przemawia, o ile odpowiada językowi, o ile słyszy
przemawiającą do niego mowę (Heidegger 2000, 189–210).
Moment utożsamienia się z drugim językiem i uznanie go za równorzędny
wobec pierwszego przedstawia ironiczny wiersz Kurs dla początkujących
(Lachmann 1994d, 71–72). Utwór nosi przewrotny i prześmiewczy tytuł,
gdyż bohater nie nauczył się polszczyzny na „wakacyjnych kursach”, lecz
w klimacie wymuszenia i w wyniku powojennych zmian, które dokonywały
się na Górnym Śląsku:
ten obcy język
przyjechał do niego
na pancernym wozie
i przywiózł mu
swoje przypadki
w darze
(Lachmann 1994d, 71)

Lingwistyczna ewolucja (identyfikacja z drugim językiem) jest procesem
zwrotnym, powtarzającym się i pod tym względem analogicznym do –
przedstawionych w Czasie gliwickim – przekształceń tożsamości etnicznej.
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Pomimo początkowych trudności z prawie podwojoną liczbą przypadków
(w niemczyźnie mamy ich tylko cztery) i problemami natury fonetycznej
(łamanie sobie języka), bohater liryczny pokonuje w sobie wewnętrzny opór.
Współistnienie obu języków udaje się pomimo tego, że ich funkcjonowanie
na równych prawach na początku wydawało się niemożliwe.
na pierwszych lekcjach
odmawiał pacierz
łamiąc sobie
język macierzysty
ale przełamał się
w końcu
i pogodził
dwa niemożliwe
do pogodzenia języki
(Lachmann 1994d, 71)6

Dochodzi do ich koegzystencji. Obca do tej pory polszczyzna staje się
swojska. Utożsamianie się z nią sprawia, że bohater wiersza traci poczucie,
która z jego mów jest pierwsza, a która druga. Jest mu to obojętne. Dlatego
polszczyzna na pewien czas zajmuje miejsce pierwszego języka, aby po chwili
przyjąć swój dawny status. Uwidacznia to przedstawiona w wierszu rozmowa
matki z synem prowadzona w dwóch różnych językach. Scena stanowi bezpośrednie odniesienie do wczesnych powojennych lat życia poety. Język niemiecki
jest określany w tekście przydawką „macierzysty” (kalka leksykalna niemieckiego rzeczownika M u t t e r sprache), co koresponduje z liryczną sytuacją
dialogu z pierwszą nauczycielką języka, którą (zazwyczaj) jest matka:
rozmawiała z nim
dalej
w pierwszym
on w duchu

6

W późniejszej, zmienionej wersji tekstu autor uwypukla dwuznaczność rzeczownika „język” przez użycie kontrastu. „(…) przełamał się / i pogodził / dwa niemożliwe do pogodzenia
/ języki / w jednych ustach” (Lachmann 2001, 15).

544

CZĘŚĆ II. LITERATURA

rozmawiał z matką
w drugim
po jakimś czasie
kolejność zaczęła mu się mylić
stawała się
obojętna
pierwszy stawał się
na jakiś czas drugim
i odwrotnie
(Lachmann 1994d, 71)7

Władanie dwoma językami „ojczystymi” przynosi wymierne korzyści.
Dwujęzyczność obrazuje w wierszu metaforycznie użyte wyrażenie „janusowe oblicze”, którym określana jest twarz bohatera. Przypomnijmy, że Janus
– staroitalskie bóstwo – tradycyjnie jest przedstawiane jako „postać męska
o dwóch brodatych obliczach, z których jedno patrzyło na wschód, drugie na
zachód” (Parandowski 1989, 210). Zdobyte umiejętności pozwalają lirycznemu bohaterowi pisać „to w jednym / to w drugim” języku. Jest on idiomatycznym dwujęzykowcem (idiomatic bilingual)8. (Znany jest fakt z biografii
poety, który po wyjeździe z Polski do RFN podejmuje pracę jako tłumacz
literatury polskiej na język niemiecki i dalej pisze wiersze i eseje po polsku).
Z biegiem czasu idiomatyczny bilingwizm nie wystarcza sportretowanemu
w liryku artyście, który wyobraźnią sięga po nowe środki wyrazu. Paradoksalnie koegzystencja dwóch języków ogranicza i „dusi go”9:

7

Autor skrócił ten fragment w zakończeniu nowszej wersji wiersza i wprowadził zmiany
po śmierci matki w 1997 roku. Pointa utworu ma tym razem bardziej ironiczne zabarwienie:
„matka / rozmawiała z nim / w pierwszym / on w duchu / rozmawiał z matką / już w drugim
/ teraz / rozmawia z duchem matki / na migi” (Lachmann 2001, 15). Scena rozmowy z matką
pojawia się też w dramacie Lachmanna: Hamlet gliwicki. Próba albo dotyk przez szybę
(Lachmann 2008a).
8
Termin użyty według typologii: Hokenson, Munson 2007, 13–14.
9
W liryku bez tytułu – napisanym przez Lachmanna ponad 20 lat później – czytamy, odnoszącą się do twórczego bilingwizmu, parafrazę słów Tadeusza Różewicza: „dwujęzyczność
/ otwarta rana / w ustach” (Lachmann 2010a, 260–261).
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języki nałożyły mu się
na twarz
jak maski przeciwgazowe
trudne do zdjęcia
dusił się
to w jednym
to w drugim
(Lachmann 1994d, 72)

Limity i granice stawiane przez obie mowy budzą w sportretowanej postaci tęsknotę za innym systemem wyrażania. Chodzi o doskonały język, który
nie będzie ograniczać, przytłaczać ani dusić. Uniwersalnym „multijęzykiem”
staje się w wierszu mowa obrazów. Odnosząc się do kontekstów biograficznych pisarza, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że multimedialne spektakle Lachmanna, realizowane przy wykorzystaniu techniki
wideo, urzeczywistniły pragnienie bohatera wiersza, który
marzył o uniwersalnym
nieograniczającym go
języku
obrazów
dających
oddech
(Lachmann 1994d, 72)

W oczach podmiotu przewartościowaniu ulega stosunek do rodzimego języka. Wyraża to niemiecki wiersz Lachmanna – napisany najprawdopodobniej
pod koniec lat 80. XX wieku – Muttersprache Deutsch10. Liryczne JA mówi tu
otwarcie o byciu Niemcem mieszkającym w Polsce. Przyjmuje krytyczny
stosunek do swojego pierwszego języka, którego nie uważa już za mowę ojczystą (Muttersprache), lecz język obcy (Fremdsprache). Ponadto, osoba mówiąca
w wierszu nie może go znieść i nie chce go znać. Ona – mowa (die Sprache) i on
– Niemiec (Deutscher) mają sobie coraz mniej do powiedzenia. Pomiędzy oboj10

Wiersz odczytany na podstawie manuskryptu otrzymanego od autora.
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giem panuje wzajemna niechęć. Niemczyzna jest postawiona w stan oskarżenia11 – wynika to z przekonania, że jest zbrodniarką, której ofiarą stało się wielu ludzi, w tym ojciec lirycznego JA. (Z biografii pisarza wiemy, że jego ojciec –
Ewald Lachmann, żołnierz Wehrmachtu, który zginął pod Stalingradem –
uległ nazistowskiej propagandzie sukcesu i mitowi niepokonanych Niemiec).
Dlatego podmiot wiersza decyduje się na uśmiercenie swojej Muttersprache.
ich will
schließlich
nichts mehr
mit ihr zu tun haben
sie hat so viele Menschen g e t ö t e t
meine M u t t e r s p r a c h e
hat meinen Vater g e t ö t e t
jetzt töte
ich sie
(podkr. P.Ch.)

OD AMBIWALENCJI JĘZYKÓW
DO KONFLIKTU NARODÓW
W poezji Lachmanna współistnienie dwóch języków ma swoją dynamikę,
stany pośrednie i przejściowe. Nie jest zjawiskiem występującym raz na zawsze w tej samej postaci. Językowy dualizm charakteryzuje się antagonizmem,
walką o dominację i władzę. Dobitnie ukazuje to wiersz Dwie głowice12
(Lachmann 1994b, 70–71), w którym także posłużono się personifikacją języków. Podmiot liryczny utworu stwierdza, iż:
11

W tym miejscu nasuwa się analogia pomiędzy wierszem Lachmanna i poetyką Paula
Celana, który w swojej twórczości starał się skompromitować nadużycie (Missbrauch) popełnione na języku niemieckim; zob. Bollack 1991, 319–343.
12
Zmieniona i poszerzona wersja utworu ukazała się w zbiorze esejów: Lachmann 1999,
105–106.
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dwa języki we mnie
udają że się nie znają
dwa języki we mnie
oskarżają się ciągle
o przejęzyczenia
dwa języki we mnie
rozchodzą się z byle słowa
(Lachmann 1994b, 70)

Antagonizm koncentruje się na roszczeniach i walce o wyższy status, o zajęcie pierwszego miejsca. Uwidaczniają to rozmowa dwóch języków oraz ich
zarzuty:
to skandal
mówi pierwszy do drugiego
że znajdujesz się
na moim miejscu
to żałosne
mówi drugi do pierwszego
że przemawiasz
w moim imieniu
(Lachmann 1994b, 71)

Liryk przedstawia permanentną wzajemną wrogość języków. Osiągnięty
kompromis jest tylko przejściowy, gdyż pojednanie może trwać jedynie do
chwili „następnego sporu / na otwartej granicy / zębów” (Lachmann 1994b, 71).
W wierszu języki przybierają kształt postaci stojących po obu stronach linii podziału, zaś spór językowy staje się konfliktem, którego przyczyną jest kwestia
identyfikacji narodowej i wynikające z niej implikacje. Sugeruje to obraz granicy
(zwykle oddzielającej państwa i narody) oraz występująca w tekście retoryka
pojednania („wybaczenie / przebaczenie”). Jest ona typowa dla dialogu polsko-niemieckiego pierwszej połowy lat 90. XX wieku, a więc okresu, w którym powstał wiersz. W tym kontekście przedstawiono oba języki także w ostatnim
utworze cyklu, jakim jest wiersz Zgoda narodów (Lachmann 1994f, 73)13. Pod13

Wiersz Zgoda narodów ukazał się także w innym miejscu – zob. Lachmann 1998, 12.
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mioty liryczny jawi się w nim jako „żywe pogranicze” zamieszkiwane przez
przedstawicieli dwóch różnych nacji:
te dwa narody we mnie
żyją w cudownej symbiozie
te dwa narody we mnie
nie mają sobie nic
do zarzucenia
te dwa narody we mnie
żyją w pokojowych granicach
te dwa języki we mnie
rozchodzą się
z byle słowa
(Lachmann 1994f, 73)

W wierszu pomiędzy zgodą narodów a zgodą języków postawiono znak
równości. Jest tu zatem mowa o dwóch tożsamych dualizmach. Między obydwoma istnieje w tekście relacja synonimiczna. Ich współistnienie cechuje
pozorna przyjaźń, gdyż symbioza z błahego powodu może ulec przerwaniu.
(W tekście podkreśla to ironia). Ta dynamika i zmienność położenia jawią się
jako immanentna cecha lirycznego JA – człowieka pogranicza „skazanego”
na dwie mowy i dwie tożsamości.

POWTÓRNE NARODZINY
Z konstruowaniem mitu własnego losu – którego punktami zwrotnymi są
sytuacje przejścia – mamy też do czynienia w wierszach autobiograficznych,
takich jak Metamorfoza (Lachmann 2010b, 255) lub Gliwice (Lachmann
1994c, 111–112). Istnieje pomiędzy nimi wiele analogii. Oprócz tego teksty
są wobec siebie komplementarne. Jednocześnie ukazują ruchomość sensów
i znaczeń nadawanych wybranym wydarzeniom z życia pisarza. Ustalenia tożsamościowe, identyfikacyjne nie zawsze mają status ustaleń trwałych i niepodlegających negocjacji.
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Gleiwitz-Gliwice
przechrzczone w tym
samym dniu
co on
pod nowym szyldem
poczuł swobodę
innego istnienia
nabrał pewności
nie siebie
niewinny
i nowo
narodzony
zaczął kwilić
po polsku
(Lachmann 2010b, 255)

Tytułową metamorfozę niemieckiego miasta Gleiwitz na polskie Gliwice
nazwano w wierszu „przechrzczeniem”, które dokonało się w tym samym
czasie, co „konwersja” bohatera lirycznego. Zwróćmy uwagę na to, że Metamorfoza wykorzystuje dwa spośród kilku znaczeń imiesłowu „przechrzczony”,
który sugeruje nie tylko zmianę wyznania, ale również nadanie jakiejś rzeczy,
miejscu bądź osobie innej nazwy, imienia lub nazwiska. Taką zmianę sugerują w wierszu dwie pisane z łącznikiem nazwy jednej miejscowości – „Gleiwitz-Gliwice”. Wiadome jest, że z początkiem 1945 roku górnośląskie miasto
przeszło głębokie przeobrażenia nie tylko w przestrzeni symbolicznej (nowe nazwy budynków, ulic i placów). W dużej mierze wymienili się również
jego mieszkańcy, władze i język, którym posługiwano się dotychczas w sferze publicznej. W wierszu miasto i bohater utworu zostali „przechrzczeni”
tego samego dnia. Zestawienie obu figur oraz splot wydarzeń wyraża analogię losów, uwidacznia przechodzenie podobnych stanów. Uwzględniając
biograficzne konteksty – dotyczące autora tekstu – nietrudno się domyślić,
że „przechrzczenie” oznacza konwersję z ewangelicyzmu (utożsamianego na
Śląsku z żywiołem niemieckim) na katolicyzm (powszechnie łączony z polskością). W ironicznym wierszu kwestie wyznaniowe są tylko pretekstem, gdyż
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nie mówi się w nim o sprawach konfesji, lecz początku stawania się kimś
innym i zmianie języka.
Podmiot liryczny sytuuje dzień chrztu w momencie, gdy górnośląskie miasto zaczęło już nosić polską nazwę. Wyrażają to ironiczne słowa, wskazujące
na palimpsestowy charakter Gliwic, przeniesiony na postać bohatera wiersza:
pod nowym szyldem
poczuł swobodę
innego istnienia
(Lachmann 2010b, 255)

Ze źródeł historycznych wiemy, że błyskawicznie przeprowadzona akcja
zamiany niemieckiego nazewnictwa na polskie dokonała się w Gliwicach
w kwietniu 1945 roku (Tracz 2010, 285). I właśnie tutaj uwidacznia się kreowanie mitu własnego losu poety, którego warunkowy katolicki chrzest odbył
się półtora roku później (w grudniu 1946 r.) i był ceremonią przeprowadzoną
przez niemieckiego kapłana w języku niemieckim. Tym samym rytuał przejścia nie spowodował zmiany imienia konwertyty z Petera na Piotra, co stało
się jednak w przypadku utrwalonego w wierszu „przechrzczenia” niemieckiego miasta Gleiwitz, które otrzymało polską nazwę Gliwice.
Metamorfoza bohatera, którą uruchomił rytuał, polega w wierszu na rozpoczęciu „innego istnienia”, na stawaniu się kimś innym, na zmierzaniu w innym k i e r u n k u niż ten dotychczasowy. Przekonuje o tym odwrócony sens
frazy: „nabrał pewności / n i e siebie” (Lachmann 2010b, 255; podkr. P.Ch.),
która implikuje także poczucie i stan uniepewnienia. Wynikają one niewątpliwie ze zmiany języka, co sygnalizuje ironiczna pointa utworu. Dzieje się
tak, gdyż zakaz posługiwania się swoją pierwotną mową jest odbierany przez
osoby bilingwalne jako odbieranie im prawa do bycia sobą, do bycia autentycznym. W tym sensie „obligatoryjne mówienie” w drugim języku daje poczucie stawania się kimś innym.
Narodzenie się na nowo to klasyczny obraz sytuacji liminalnej, która
wprowadza do tekstu następny element mitologizujący. Powtórny chrzest
uruchamia w wierszu zmianę języka niemieckiego na polski. Dzieje się tak,
gdyż – w groteskowym ujęciu – „niewinne” (uwolnione z grzechów) nowo
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narodzone (a zatem stające się od tej chwili nową osobą) dziecko zaczęło
„kwilić po polsku”. Przypomnijmy, że Lachmannowi udzielono powtórnego
chrztu, gdy miał 11 lat, a więc w okresie już dawno nieniemowlęcym.
Mitologizacja własnego losu w Metamorfozie wykazuje wiele podobieństw
z ostatnim analizowanym tutaj wierszem pod tytułem Gliwice. Zwróćmy przy
tym uwagę, że w różny sposób ujęto tu moment narodzin lirycznego JA –
znany także z przywołanego wcześniej utworu Czas gliwicki. Pomiędzy dwoma ostatnimi tekstami, powstałymi na początku lat 90. ubiegłego wieku, widoczne są ślady przesuwania znaczeń faktów biograficznych, na przykład
związanych z miejscem przyjścia na świat.
urodziłem się
w koronie topoli
ściętej pod dworcem
która nazywała się
Pappel
miałem dziesięć lat
gdy w kościele Wszystkich Świętych
przed renesansowym ołtarzem
urodzono mnie
po raz drugi
kwiliłem po polsku
jak przystało
na przyszłego mieszkańca
(Lachmann 1994e, 111–112)14

W cytowanym wierszu podmiot liryczny urodził się w koronie topoli, a nie
na jej wysokości, jak przedstawia to Czas gliwicki. Lokalizacja miejsca urodzenia przywołuje obraz ptaka, który buduje swoje gniazdo na gałęziach
drzewa. Ścięta topola pod dworcem może być aluzją do odebranego miesz14

Wiersz pod zmienioną nazwą (Miasto niczyje) ukazał się także w „Przeglądzie Politycznym“ (Lachmann 2000, 53). Niniejsza wersja tekstu różni się od pierwotnej nie tylko tytułem, lecz także większą liczbą wersów. Wynika to ze skrócenia wcześniejszych całostek wersyfikacyjnych i utworzenia nowych.
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kania zlokalizowanego nieopodal stacji kolejowej. Fragment o narodzinach –
paradoksalnie – wskazuje przede wszystkim na śmierć starego świata, którego już nie ma – tak jak drzewa, które ścięto. Aby je nazwać, podmiot wiersza
sięga do rezerwuaru pierwotnego języka, w którym topola nazywa się Pappel.
Wiersz jasno mówi o tym, że powtórne narodzenie się lirycznego JA oznacza
śmierć dawnego mieszkańca Gleiwitz i jednoczesne przyjście na świat gliwiczanina. Jego narodziny są utożsamiane z powtórnym chrztem. Wskazuje na
to dobitnie miejsce, czyli kościół pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach i jego
kilkusetletni ołtarz. Moment rzeczywistych narodzin bohatera i końca niemieckiego świata został przeciwstawiony powtórnemu urodzeniu się w polskich Gliwicach (podobny opis znajdujemy w Czasie gliwickim). Nie pada tu
jednak słowo „chrzest”, do którego bezpośrednio nawiązuje Metamorfoza.
Dzieje się tak, choć we wcześniej omówionych utworach pojawia się nazwa
katolickiej świątyni w Gliwicach, w której przyjęto Lachmanna do nowej
wspólnoty wierzących.
W ostatnim z analizowanych tekstów motywy mitologizujące losy autora
są następujące: a) czas historyczny – rok 1945, a nie 1946, na początku którego Gleiwitz przestało być niemieckim miastem; b) wiek bohatera – 10, a nie
11 lat; c) „polskie kwilenie” (czynność nietypowa dla nastolatka). Nowym
akcentem – nieobecnym we wcześniej przytoczonych lirykach – jest postać
przyszłego mieszkańca Gliwic, jakim staje się liryczne JA. Ceremonia kościelna, poprzedzająca włączenie go do społeczności polskich mieszkańców
śląskiego miasta, jest rytuałem przejścia.

WNIOSKI KOŃCOWE
W wierszu Biografia z 1979 roku – w wieloraki sposób – ujawniają się figury „podwojonego życia” lirycznego JA. Należą do nich dwa różne języki-domy (w rozumieniu Martina Heideggera), rozmnożone ciało lub obojnactwo. Jawnymi obrazami liminalności są w liryku: przechodzenie od swoich
do obcych, przemieszczanie się, czynność podróżowania (pokonywania granic – kontrola celna), a w końcu symboliczne odchodzenie ze społeczności
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żywych do świata umarłych. Trwanie pomiędzy dwoma językowymi domami
to dla lirycznego JA „śmiercionośny dualizm”.
W liryce Lachmanna wczesnych lat 90. kluczowym motywem uruchamiającym transformację jest ceremonia kościelna w katolickiej świątyni pw.
Wszystkich Świętych w Gliwicach. Jednocześnie jest ona jednym z głównych
wątków mitologizujących los pisarza. Przedstawiają to wiersze Czas gliwicki
oraz Gliwice. Utwór Metamorfoza dopowiada, iż chodzi tu o powtórny
chrzest. Rytuał, stanowiący moment przejścia, nie odnosi się w wierszach do
treści konfesyjnych, lecz akcentuje – uruchamiane przez ryt – zmiany świadomościowe i językowe (moment przeobrażania się w inną osobę i pojawienie się nowego języka). Moment liminalny – nazywany też ponownymi narodzinami – staje się katalizatorem przekształceń tożsamościowych. Daje
początek długotrwałemu stanowi przechodzenia od jednej do drugiej identyfikacji narodowej, bycia raz jednym (Niemcem) raz drugim (Polakiem), nasilania i słabnięcia tych zmian oraz ich ciągłej wymienności (Czas gliwicki).
W wierszu Gliwice ceremonia kościelna jest momentem poprzedzającym
przyjęcie neofity do wspólnoty polskich mieszkańców miasta. Czasowe
umiejscowienie chrztu w 1945 roku, a więc w chwili dziejowego przełomu
w historii Gliwic, tworzy paralelę pomiędzy losem bohatera lirycznego a biografią miasta. Rytuał „uruchamia” też drugi język (polski), co ukazywane jest
w sposób groteskowy. Zmiana języka „towarzyszy” przemianom tożsamości;
oba procesy przebiegają analogicznie. Tym samym przestrzeń mowy staje się
polem silnych napięć. W poezji Lachmanna konflikt narodów i języków jest
głęboko autobiograficznym, niemal „założycielskim” doświadczeniem osobowości i świata dwujęzycznego pisarza.
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(Piotr) Lachmann. The complex ethnic identity of the poem hero as well as the myth
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PRZESTRZENIE PAMIĘCI I ZAPOMNIENIA
W UTWORZE TOMASZA RÓŻYCKIEGO
TOMI. NOTATKI Z MIEJSCA POSTOJU

AUTORSKA „ANTOLOGIA” SPACJALNA

W

yjątkowe zainteresowanie utworami ukazującymi „spotkania czasu z miejscem” nie budzi obecnie zdziwienia1. Od lat niezmiennym zainteresowaniem czytelników cieszą się książki podróżnicze
(np. Stasiuk 2004), reportaże o historii konkretnych miejsc, „biografie” poszczególnych miast, miasteczek, dzielnic itp. (zob. Springer 2011, Szejnert
2007). Zwrot przestrzenny w literaturoznawstwie po publikacji wielu teoretycznych manifestów i studiów podsumowujących nie wywołuje już gorących
sporów (por. Rybicka 2014), co najwyżej dyskusje zmierzające do uściślenia
terminologii lub zarysowania koligacji z kolejnymi tendencjami badawczymi,
takimi jak (na przykład): studia postkolonialne, genderowe, memory boom,
ekokrytyka. Mimo to, a może – właśnie dlatego, warto zwrócić uwagę na,
1

Określenie zaczerpnięte z tytułu pracy Saryusz-Wolskiej 2011.
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opublikowany w 2013 roku i nominowany w kolejnym roku do Literackiej
Nagrody Europy Środkowej Angelus, utwór Tomasza Różyckiego pod tytułem Tomi. Notatki z miejsca postoju (Różycki 2013). Niełatwo scharakteryzować tę publikację. Zakres tematów wywoływanych na kartach tomu jest
naprawdę szeroki, obejmuje szkic autobiografii, ale i rodzinną genealogię,
eseje o literaturze i malarstwie, przekłady wierszy, opowieści o artystach,
przywołanie legend literackich, rozważania o Europie Środka i o Lwowie,
zapiski z lektur i podróży. Zbiór 163 krótszych i dłuższych notatek jest
jednak czymś więcej niż sylwą czy szkicownikiem pisarskim. Kluczowym
zagadnieniem wydaje się widziana z różnych perspektyw przestrzeń: od
tytułowego Tomi nad Morzem Czarnym, przez realny i mityczny zarazem
Lwów, po Opole, w którym osiadła ekspatriancka rodzina autora, a on
sam się urodził. Perspektywa rozszerza się ponadto na Europę Środkową,
z uznawanym za jej stolicę Wiedniem, ale i wykracza poza ten obszar, gdyż
Różycki pisze także o swoich wyjazdach do Rosji i w innych kierunkach.
Przestrzeń w zbiorze ma również metaforyczne znaczenie – obejmuje kulturę wraz z jej tradycją oraz sieć internetową. Także ze względu na fakt, że
już we wcześniejszych utworach Tomasza Różyckiego przestrzeń (różnie
rozumiana) odgrywała znaczącą rolę (Gutorow 2003, 143–155; Orska 2006,
200–206; Cieślak 2007, 136–140), sądzę, że na Tomi można spojrzeć jako na
swego rodzaju „antologię”. Mam na myśli wybór zagadnień z zakresu
współczesnej problematyki spacjalnej, w autorski, „własny” sposób podjętych przez poetę w notatkach zgromadzonych w interesującym mnie tomie.
W antologiach ważny jest nie tylko wybór, ale i proponowana w ten sposób
wizja całości oraz wartościowania. Sądzę, że antologijne Tomi zawiera istotne
rozpoznania, diagnozy na temat doświadczeń przestrzennych. Pragnę skoncentrować się przede wszystkim na wątku kresowym, gdyż należy do bardzo istotnych w całej twórczości Tomasza Różyckiego, a w Tomi można
dostrzec znamienne przemiany w tym zakresie. Od razu zaznaczyć trzeba,
że sam poeta raczej unika słowa „Kresy”, które budzi współcześnie wiele
zastrzeżeń i bywa dekonstruowane jako wyraz polonocentryzmu, pojęcie
naznaczone konfliktowością, jednak tematyka jego utworów skłania badaczy do umieszczenia twórczości tego artysty właśnie w takim kontekście
(np. Pietluch 2016).
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OD VATERLANDU DO TOMI
Urodzony w Opolu w 1972 roku poeta jest wnukiem przymusowych przesiedleńców z dawnych Kresów Wschodnich. Podobnie jak w twórczości
autorów „stamtąd”, reprezentantów starszego pokolenia twórców kresowych,
również w takich tomach Różyckiego, jak Vaterland, Anima, Chata umaita
istotny jest kontekst biograficzny. Jednak w tym przypadku nie ma oczywiście mowy o wspomnieniach własnych, ale o pamięci przodków. Rodzinny
Lwów jest dla tego twórcy, podobnie jak dla Adama Zagajewskiego, miejscem
znanym z rodzinnych przekazów, mitem (Czabanowska-Wróbel 2011). Ale
dla autora Świata i antyświata jest to przestrzeń bardziej odległa w czasie –
reprezentuje on bowiem już nie „dzieci pojałtańskie”, ale pokolenie wnuków2.
Obok obrazów Lwowa, który trzeba było opuścić, pojawiają się w utworach
Różyckiego wizerunki Opola – miasta przymusowego osiedlenia rodziny.
Pamięć przodków o ekspatriacji i utraconym domu zawiera się w przedmiotach, rodzi poczucie niezakorzenienia, tymczasowości, które wnuk
dzieli z dziadkami. Zarówno ci, którzy przybyli pociągami ze Wschodu, jak
i urodzeni w poniemieckim mieście są bezdomnymi, skazanymi na tułaczkę
nomadami, jest to jednak dziwna wędrówka, która nie tyle polega na przemieszczaniu się w przestrzeni, ile na próbie zrozumienia własnego miejsca
(Lisak-Gębala 2009, 110–111). Nawiązania do twórczości Brunona Schulza
zdają się przekonywać o mityzacji utraconych miejsc (tak częstej w twórczości tych, którzy znali je z autopsji) także w pisarstwie opolskiego poety (Li2

Rozróżnienie na „dzieci” i „wnuków” wydaje się dość istotne, choć Bolesław Hadaczek
łączy te pokolenia, pisząc o „pojałtańczykach”: „Pod koniec lat osiemdziesiątych zadebiutowała generacja pisarzy nazywana »dziećmi pojałtańskimi«, dzieci i wnuków ekspatriantów,
urodzonych po konferencji w Jałcie (luty 1945) decydującej o powojennym porządku
w Europie i o naszej granicy wschodniej. Nie znali oni ziem kresowych z osobistych doświadczeń, poznawali je z przekazów dziadków i rodziców, ze wspomnień i pamiątek rodzinnych, świadectw wielu kresowian, a także z wystudiowanej literatury przedmiotu. Dorastali już w miejscach nowego osiedlenia, na ziemiach zachodnich i północnych Polski Ludowej, jak A. Zagajewski, P. Huelle, S. Chwin, A. Jurewicz, T. Żukowski, K. Brakoniecki,
M. Ławrynowicz, K. Kołtun, T. Różycki i inni” (Hadaczek 2011, 382).
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sak-Gębala 2009, 111–112; Cieślak 2007, 139–140), ale zarazem wprowadzają
wątki psychoanalityczne, eksponują nieprzepracowany problem. Lwów jest
nie tyle idealizowany, ile okazuje się ciężarem, który trzeba nosić całe życie
„i nawet w snach po stokroć upadać” pod nim (Różycki 2004, 8). Pojawia się
dystans, który jeszcze bardziej ujawni się w głośnym poemacie heroikomicznym Dwanaście stacji (Różycki 2005)3. Mit kresowej arkadii nabiera w nim
wymiaru groteskowego, jest czymś anachronicznym, obcym młodszemu
pokoleniu, choć trwa poza czasem i miejscem w śnie, w alkoholowym zwidzie bohatera. Zdaniem Bolesława Hadaczka, Różycki dokonuje w poemacie
demityzacji:
snuje prześmiewczą opowieść o „chaziajach” kresowych i „hanysach” śląskich,
o wschodniej serdeczności i wylewności, napływowym bardachu, upodobaniu do
wódki i ułańskiej fantazji przyjezdnych zza Buga, mieszającej się z niemieckim
porządkiem w domach i przydomowych ogródkach z krasnalami i gipsowymi
sarnami. Autor groteskowo potraktował Kresy, jako ziemie „nasze” i piękne niczym Arkadia, sparodiował też polskie poczucie misji wśród narodów słowiańskich. Wzniosłe stylizowanie swego poematu Dwanaście stacji na Pana Tadeusza
w fabule i wersyfikacji wybrzmiewa ironicznie i tragicznie (Hadaczek 2011, 389).

Niemal rówieśnik Różyckiego, który również dorastał w „repatrianckiej”
rodzinie w Opolu – Wojciech Nowicki – pisze wprost, że stylizacja staje się
bronią autora Dwunastu stacji, a skrywają się pod nią grube pokłady parodii,
uderzające w „utracony Wschód, z całą jego męczącą w codziennym życiu
i często głupkowatą mitologią” (Nowicki 2011, 45–46). Tendencja do ukazywania wykoślawionej, przyjmującej wręcz spotworniałe formy pamięci
o ojczyźnie przodków nasiliła się w pierwszym prozatorskim utworze Różyckiego (Różycki 2012)4. W Bestiarium toczy się pojedynek pomiędzy postawą
konserwującą, zamrażającą pamięć a pragnieniem zapomnienia, radykalnego
3

O poemacie Różyckiego pisze m.in. Ćwiklak 2007, 161–166.
Na związek Bestiarium z wcześniejszą twórczością Różyckiego zwraca uwagę Dariusz
Nowacki: „mamy tu do czynienia nie tyle z radosnym kaprysem czy niezobowiązującym
ekscesem prozatorskim wybitnego poety, ile z kolejną odsłoną »historii«, jaką Różycki opowiada
nam bez mała od początku; »historii« osobistej, obsesyjnej, dręczącej” (Nowacki 2012, 30).
4
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zerwania z przeszłością. Oponenci próbują przeciągnąć wnuka na własną
stronę, wciągnąć w rodowe sprawy. Bohater debiutanckiej powieści Różyckiego zmaga się z „terrorem mitu kresowego”, walczy o prawo do posługiwania się własną wyobraźnią i rozumem. W tych zmaganiach wnuk przypomina nieco potomka lwowiaków z eseju Adama Zagajewskiego Dwa miasta5,
jednak Różycki jest bardziej autoironiczny, świadom słabości, nieudolności
własnego oporu. Utwór kończy się bez rozstrzygnięcia, bohater pozostaje
w stanie zawieszenia, pomiędzy pragnieniem zapomnienia a obowiązkiem
pamiętania, pomiędzy pamięcią innych a pamięcią własną. Ważną osobą
w Bestiarium jest prababka Apolonia, która miała na Wschodzie rzeźnię –
w ten sposób w utworze konotowana jest krwawa tradycja kresowa w jej
ukraińskiej odmianie. Przedwojenne Kresy (ze względu na grę brzmieniową
w imieniu ciotki) są wpisywane w mitologię polską. Następuje zatem w Bestiarium znaczące wyjście poza historie rodzinne, przywołanie szerszych
kontekstów społecznych, narodowych6. W Tomi opowieść o dziadku, który
w kufrach ze Lwowa przywiózł książki staje się „mitem założycielskim” (Kaniewska 2013, 22). Wnuk widzi w postępowaniu przodka nie do końca świadomy „gest ocalający” i sprzeciw wobec przekonania, że „historia zwycięża
5

Określenia „terror mitu kresowego” używam za Hadaczkiem, który pisze: „Bohater
Zagajewskiego zmaga się z terrorem mitu kresowego utrwalanego przez rodziców o prawo
do posługiwania się własną wyobraźnią i rozumem. Przez jakiś czas chodził jednocześnie
po dwóch miastach, Lwowie i Gliwicach, rozdwojony i podzielony. (…) Poszukując prawdy, stał się oportunistą i bezdomnym, który w żadnym geograficznym obszarze nie zapuścił korzeni, a swą ojczyznę umieszczał wyłącznie w niematerialnej przestrzeni duchowej”
(Hadaczek 2011, 384).
6
„Najistotniejsze chyba problemy dotyczą spraw rozgrywających się na styku porządku
prywatnego lub rodzinnego bohatera (wszak większość postaci to groteskowo zdeformowani
familianci) z porządkiem społecznym. Babka nosi przecież imię Apolonia, wychodzi więc na
to, że tu i o Polskę samą idzie. Wzywająca do snu A-Polonia zobrazowana zostaje jako
tracąca pamięć, a potem chyba umierająca staruszka, na ten kryzys »polskości« odpowiadają
w utworze dwie reakcje – Jan chce zachowania wszystkiego, co należy do rodzimej przeszłości, chce to zmumifikować i unieśmiertelnić; Rykuńcio opowiada o potwornościach polskiej
historii XX wieku (którą nazywa »rzeźnią«) i woli zniszczenie traumatycznej historii, aby
mogło wyłonić się coś nowego. Każdy z nich chce przejąć majątek Apolonii, aby go użyć dla
całkowitego zachowania lub całkowitego zniszczenia” (Mizerkiewicz 2013, 143).
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kulturę”: „ten wybór – spakować książki – był niezwykły, bo pełen nadziei:
ogłaszał prywatne zwycięstwo kultury nad historią, ciągłość ducha nad chaosem przemocy, wojny, materii” (Różycki 2013, 15).
Książki rozpadły się, zostały zagubione, zniszczone, wnuk odziedziczył
tylko listę tytułów, „Pusty kufer, gadającą skrzynkę, kurz, drobiny sadzy”
(Różycki 2013, 16). Ważne są przewiezione wraz z książkami mikroby, bakcyle, zwidy, omamy, które przechodzą na kolejne pokolenia. Wątek chorobowy, somatyczny, wyznacza nowy sposób podejmowania tematyki kresowej.
Można go bowiem odnaleźć również w opowieści innego „wnuka” – w Salkach Wojciecha Nowickiego7. „Genetyczne obciążenie” Kresami skłania do
przywołania kategorii postpamięci – dziedziczenia traum, doświadczeń przeszłości, znanej przede wszystkim z prac na temat literatury o Zagładzie, ale
które wydaje się również adekwatne w tym przypadku8. Z drugiej strony
istotne jest powiązanie (poprzez książki przywiezione w skrzyni ze Lwowa)
Kresów z kulturą europejską – „Zarażenie następuje w momencie otwarcia
książki” (Różycki 2013, 20). Lwów dla Różyckiego jest nie tyle Kresami Drugiej Rzeczypospolitej, ile „środkiem Europy” (Różycki 2013, 12). Kufer ze
Lwowa staje się dla wnuka zarazem drogą do przekroczenia rodzinnej i narodowej mitologii. Otwiera szeroką przestrzeń kultury europejskiej, w której
7

„Zarażali morowym powietrzem, psuli innym umysły, choć na co dzień chciało się z nimi siedzieć bez końca. (…) Sami zostali naznaczeni, pognębieni, więc naznaczali i pognębiali
innych, nie mając o tym pojęcia” (Nowicki 2013, 34–35). W Salkach ponadto niezwykle
rozbudowany jest wątek szaleństwa. Na podobieństwo pomiędzy Tomi i Salkami zwrócił
uwagę Radosław Kobierski (Kobierski 2013, 36). Podjęłam ten wątek w referacie Dekonstrukcja rodzinnego mitu kresowego i narracja „spóźnionego wnuka” w „Salkach” Wojciecha Nowickiego, wygłoszonym 05.11.2016 roku w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu na konferencji
Mit Kresów Wschodnich [tekst referatu ukazał się w tomie pokonferencyjnym wydanym
w 2017 roku, zob. Dutka 2017 – przyp. red.].
8
„[P]ostpamięć od pamięci odróżnia pokoleniowy dystans, a od historii głęboka osobista więź.
Postpamięć jest silną i bardzo szczególną formą pamięci właśnie dlatego, że jej relacja wobec
przedmiotu czy źródła jest zapośredniczona nie poprzez wspomnienia, ale wyobraźnię i twórczość. (…) Postpamięć charakteryzuje doświadczenie tych, którzy dorastali w środowisku zdominowanym przez narracje wywodzące się sprzed ich narodzin. Ich własne, spóźnione historie
ulegają zniesieniu przez historie poprzedniego pokolenia ukształtowane przez doświadczenie
traumatyczne, którego nie sposób ani zrozumieć, ani przetworzyć” (Hirsch 2010, 254).
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mieści się zarówno autobiografia, opowieść rodzinna, narracja narodowa, jak
i tradycja europejska oraz uniwersalna opowieść o ludzkiej kondycji. Przekroczenie konwencji narracji kresowych dokonuje się, identycznie jak w Salkach Wojciecha Nowickiego, również poprzez realne podróże, które prowadzą nie tylko (jak było to jeszcze w Dwunastu stacjach) do dawnej parafii,
rodzinnej prowincji, ale także do różnych zakątków Europy i poza nią. Kresy,
czyli „fantastyczna kraina” przodków (Różycki 2013, 51), „napowietrzna,
latająca ojczyzna legend i szczęśliwości”, ale także „grozy i wykluczenia z raju”
(Różycki 2013, 51) postrzegane są już nie tylko w ramach opowieści rodzinnych i mitologii narodowej, ale przede wszystkim w szerszych kontekstach,
są częścią przestrzeni współczesnej Europy i kultury europejskiej, wraz z jej
dziedzictwem, z tradycją. W tak rozszerzonych ramach wspomnienia przybierające w Bestiarium wampiryczne, spotworniałe formy, zostały przepracowane i stały się częścią tożsamości artysty. Wnuk, opowiadając się po stronie kultury9, przyjmuje spadek, który wcześniej odrzucał i ośmieszał. W erudycyjnych notatkach, refleksyjnych uwagach o przeszłości i o różnych
dziełach sztuki przedstawiciel kolejnego pokolenia powtarza ocalający gest
dziadka, przeciwstawia się już jednak nie tyle historii, ile popkulturze, której
esencją stała się globalna sieć.

PRZESTRZENIE PAMIĘCI I ZAPOMNIENIA
Tomasz Różycki zbiorem Tomi zdecydowanie potwierdza, że jest „poetą
estetyzacji”10, poetą kultury, melancholikiem zapatrzonym w przeszłość. Zna9

„Elegancka w swej monochromatycznej tonacji stylistycznej, narracyjnie niespieszna,
pozbawiona fabularnych fajerwerków książka Tomasza Różyckiego zdaje się demonstracyjnie przeciwstawiać estetyce kultury popularnej. Estetyce pośpiechu i obrazka. I stanowi równocześnie wyraz bezgranicznego zaufania do kultury w ogóle” (Kaniewska 2013, 22).
10
„Poetą estetyzacji” nazwała Różyckiego Anna Kałuża, zaliczając go wraz z Jackiem Dehnelem, Maciejem Woźniakiem i Jolantą Stefko do kontynuatorów filozofii pisania, obiecującej pocieszenie i wybawienie z „negatywności” oraz „językowości” poezji, której wyrazicielką
ze starszego pokolenia jest Julia Hartwig (Kałuża 2008, 238).
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czący jest tytuł przywołujący konkretne miejsce, ale i odsyłający do tradycji.
Tytułowe Tomi – port w Rumunii, który od IV wieku nosi nazwę Konstanca,
znany jest jako miejsce zesłania Owidiusza, opisane przez niego w Żalach.
Elżbieta Rybicka zwraca uwagę, że w utworze Tomasza Różyckiego Tomi
stanowi trop toponomastyczny, o sylleptycznym charakterze, odsyłający zarazem do empirii (geografii), jak i do poiesis – jest nazwą, która „swobodnie
krąży po tekście, oznaczając różne miejsca i nabierając za każdym razem
innych znaczeń” (Rybicka 2014, 192). Szczególnie istotne wydaje się utożsamienie Tomi z Opolem. Wygnańcami są osiadli tu „repatrianci”, ale i ich potomek – poeta, który czuje się zesłańcem w świecie współczesnym – „wygnanie Owidiusza jest archetypicznym i uniwersalnym obrazem kondycji
artysty w nierozumiejącym go społeczeństwie” (Różycki 2013, 9). Uderzające
są w utworze Różyckiego apele, próby nawiązania porozumienia z odbiorcami, z „dziećmi sieci”, zdradzające niepewność, może nawet zwątpienie w istnienie tego kontaktu:
Jeśli tam wciąż jesteście, donoszę: zima wciąż trwa w Tomi (Różycki 2013, 17).
Jesteście tam? Piszę z Wenecji, gdzie tłum na ulicach jest nie do zniesienia przez
większą część dnia i skąd należy uciec gdzieś, na inną wyspę, gdzie słychać tylko
ptaki i szum cyprysów (Różycki 2013, 152).
Jesteście? Gdzie byłem wtedy, kiedy kufer jechał ze Lwowa na Ziemie Odzyskane?
(Różycki 2013, 163).

Zarysowują się w ten sposób dwie przestrzenie „tu” i „tam”. „Tu”, skąd apeluje poeta, jest Tomi, Wenecja, Opole, Lwów i inne miejsca, które mają cechy
przestrzeni pamięci. Proponująca taki termin Aleida Assmann zauważa, że
przestrzenie pamięci można rozumieć dosłownie i metaforycznie (Assmann
2009, 101–142, zob. też Saryusz-Wolska 2011, 141). Sformułowanie to odnosi
się do miejsc – na przykład cmentarzy, bibliotek – ale i oznacza różne media
pamięci (takie jak pismo, obraz, ciało), zjawiska kulturowe różnych porządków (pomniki, książki, instalacje artystyczne). Przestrzenie pamięci charakteryzuje szczególny rodzaj materialności, który wyzwala metaforyczny potencjał pamięci; są nimi zarówno miejsca doświadczane, jak i znane z różnych
przekazów, a także lektury, obrazy, muzyka. Przestrzenie pamięci, w przeci-
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wieństwie do przedstawionej przez Pierre’a Norę koncepcji miejsc pamięci,
dotyczą nie tylko pamięci zbiorowej, ale i indywidualnej. Wyrazem wpisywania w kontekst własnych doświadczeń przestrzeni pamięci jest nieustannie
ponawiane w zapiskach Różyckiego pytanie o genius loci i o własne miejsce:
„Tomi. Ten, który jest na nie skazany, poszukuje jakiegoś związku z tym miejscem, jakiegoś pogodzenia z tym niedopasowaniem i wciąż znajduje tylko
pustkę, miejsca obce, ślady własnej nieobecności” (Różycki 2013, 179).
Poecie zdaje się bliskie przekonanie Paula Ricoeura na temat „trudnego”
stosunku do przestrzeni „otwartej zarówno na działanie, jak i rozumienie”
(Ricoeur 2006, 196). Pomiędzy ruchem a postojem sytuują się doświadczenia
przestrzenne przedstawiane w zapiskach Różyckiego. Z jednej strony nieustannie wspominany jest swego rodzaju impuls motoryczny (Różycki 2013,
29–30), podmiot jest w ruchu, stale przemieszcza się i podróżuje, sam siebie
nazywa perypatetykiem (Różycki 2013, 32–33). Z drugiej strony już w tytule
przywołane zostało miejsce zesłania, którego nie można opuścić, dla dziadków takim punktem na mapie stało się Opole, notatki wnuka są pisane „z miejsca postoju”.
W swoich zapiskach poeta przeciwstawia przestrzeni pamięci, czyli kulturze, przestrzeń internetu – „globalnej sieci”, która oferuje nieograniczone
możliwości magazynowania pamięci, ale w swej istocie jest raczej przestrzenią zapomnienia. Aleida Assmann stawia tezę, że nowe media cyfrowe „absolutnie nie zdezaktualizowały idei kultury jako pamięci; wprost przeciwnie,
uwypukliły jej wagę” (Assmann 2009, 141). Badaczka pisze: „W istocie internet jest pamięcią magazynującą bez magazynu. Jako twór wirtualny istnieje
poza czasem; jeśli odnosić go do relacji czasowych, trzeba stwierdzić, że jest
całkowicie nastawiony na teraźniejszość: zachowuje i oszczędza tylko to, co
rzeczywiście jest potrzebne i aktualizowane tu i teraz” (Assmann 2009, 141).
W Tomi „tam-tamowa klawiatura” (Różycki 2013, 7) wydaje się bardzo
wątpliwym sposobem porozumienia z innymi, raczej jest formą zagłuszania
poczucia samotności i wyobcowania: „Witajcie kosmici, kosmonauci, ktokolwiek to czyta w cyber- czy innej przestrzeni. Śnieg się stopił, błoto wkracza powoli do Tomi” (Różycki 2013, 91). Pojawia się obawa, że „otchłań zgaszonego monitora” (Różycki 2013, 55) unieważnia to, co wcześniej wydawało
się ważne:
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Ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie, dla nas, dzieci sieci? Odkąd internet stał się
naszą agorą, naszą pamięcią i śmietnikiem, jakie znaczenie ma przestrzeń, geografia? Możemy siedzieć obok siebie w kafejce internetowej albo być na dwóch osobnych kontynentach, a i tak spotkamy się tylko jako wiązki energii, puste błyski,
jako awatary, emanacje nostalgii i plazma zbiorowych fantazmatów? Będzie taka
sama bliskość między nami, a raczej taki sam jej brak, taka sama samotność. Poczujemy się razem i poczujemy się wolni. Jak elektron (Różycki 2013, 106–107).
Książki? Co to są te książki? Jaką mają wartość teraz dla nas, dla dzieci sieci, te
śmieszne przedmioty, fetysze z tamtej epoki, zamierzchłej, oddalonej o kilkadziesiąt, kilkaset świetlnych lat, elektronowych lat? Cóż możemy z nich odczytać,
przebijając się z mozołem przez pracowicie zaczernione strony jakby przez własny
kod DNA, szyfr, który być może mówi coś o tym, skąd jesteśmy i do czego jesteśmy zdolni, ale tylko kiedy naprawdę uwierzymy? Co niosą książki, oprócz ułudy,
niespełnienia, jakichś zakurzonych niejasnych przeczuć, bakcyli słabości i zwątpienia? (Różycki 2013, 114).

Podmiot „notatek z miejsca postoju” staje po stronie przestrzeni pamięci
(tradycji, kultury, przeszłości), ale równocześnie ma świadomość, że sam
przynależy do współczesnej przestrzeni zapomnienia, zwraca się do „dzieci
sieci” skazanych na zapomnienie i sam jest jednym z nich:
Halo, mówię do was, dzieci sieci, rodzice sieci, kochankowie sieci. Jesteśmy razem
w tej chwili. Ale za dziesięć lat nie będzie po nas śladu, rozpłyniemy się, rozproszymy na mikrocząstki, zginiemy w tej otchłani w eterze. Ponieważ to, skąd teraz
krzyczymy, to szeol, przepaść, otchłań. Nasze słowa zostaną zasypane milionami
innych, wiersze zasypane innymi wierszami, zdaniami, słowami, coraz mniejszymi, coraz krótszymi, ponieważ sieć jest przestrzenią migotliwości, a migotać mogą
tylko drobiny i kruszyny, tylko przez moment. Jeden błysk. Nikt nas nie zapamięta, ponieważ t a p r z e s t r z e ń n i e j e s t p r z e s t r z e n i ą p a m i ę c i . J e s t
p r z e s t r z e n i ą z a p o m n i e n i a (Różycki 2013, 216; podkr. E.D.).

Przeciwstawienie kultury jako przestrzeni pamięci – przestrzeni zapomnienia, którą jest popkultura i „globalna sieć”, jednak się komplikuje. Z jednej strony, w notatkach Różyckiego przywoływany jest topos non omnis moriar, z drugiej nieco autoironiczne fragmenty przekonują, że również „tu”,
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w kulturze, istotną rolę odgrywa brak pamięci, zapomnienie11. Pozostały Żale
i Listy z Pontu Owidiusza, ale i wątpliwości, czy poeta był w Tomi naprawdę,
zapomniano o przyczynach wygnania autora Metamorfoz, nie wiadomo, na
czym polegał jego „błąd”. Literatura „zapomina” o autorze, zapomina o rzeczywistości (Różycki 2013, 50–52) – „Prawdziwe życie jest gdzie indziej”
(Różycki 2013, 51), wnuk przekonuje się, że niewiele wie o dziadku, o tym,
co robił wcześniej, dzieła sztuki ulegają zniszczeniu celowemu lub wynikającemu z naturalnych procesów, znane są literackie oszustwa, mistyfikacje12.
„Maska”, „strój literatury” wiele ukrywa – „Dlatego taki zachwyt wzbudzają
momenty, kiedy uda się ją zdjąć i zobaczyć kawałek ciała, czyjąś twarz” (Różycki 2013, 152).
Tomi współczesnego poety znajduje się na swego rodzaju pograniczu, kresach
pamięci (to kolejne znaczenie „kresów”, wyłaniające się z notatek Różyckiego).
11

Mechanizmy pamięci i zapomnienia wydają się w przestrzeniach pamięci analogiczne
do tych, które uwidaczniają się w miejscach pamięci: „Wspomnienia łączą się bezpośrednio
ze wspominającymi grupami społecznymi, ich pozycją, doświadczeniem, oczekiwaniami
i odczuciami, przy czym społeczności i narody mogą być postrzegane jako grupy ludzi połączonych wspólną pamięcią i zobowiązanych do zapominania o wydarzeniach, których pamięć reprodukowałaby konflikty. Historyczne narracje narodu, jego ramy i krajobrazy pamięci zbudowane są w znaczniej mierze na przemilczeniach, które neutralizują wspomnienia
zagrażające spokojnej koegzystencji społeczeństw. Każda wspólnota potrzebuje przy tym
emocjonalnych więzów opartych na wspólnej przeszłości, włączonych w system instytucji,
symboli i narracji. Ta wspólna pamięć jest często przechowywana, gromadzona i przetwarzana w zinstytucjonalizowanych formach poprzez systemy edukacji, media, badania naukowe, decyzje polityczne. Ci powiernicy pamięci pozostają przy tym zazwyczaj narzędziem
bieżącej polityki historycznej, wykorzystywanym dla aktualnych celów. Według Maurice’a
Halbwachsa poszczególni ludzie pamiętają, ale ich ‘akty pamięci’ polegają na społecznie
zdeterminowanym wyborze określonych elementów z dostępnych zasobów pamięci, będących właściwościami grup, do których jednostek należą. Zasoby te są społecznie zinstytucjonalizowane, charakteryzują się inercją oraz zdolnością narzucania się jednostkom jako naturalne ramy, w których lokują swoje indywidualne wspomnienia. Pamięć pozostaje przy tym
zarówno teraźniejszością przeszłości – jak pisał św. Augustyn – ale także przeszłością teraźniejszości – jak ją widział Maurice Halbwachs” (Czepczyński 2010, 143).
12
Różycki przywołuje na przykład teorię, że Luiza Labé, jedna z największych poetek, nazywana „Piękną Tkaczką z Lyonu”, mogła nie istnieć, mogła zostać wymyślona przez poetów
późniejszych, a teraz i tak jest niemal zupełnie zapomniana, nieznana (Różycki 2013, 140–142).
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Elżbieta Dutka
‘FANTASTIC LAND’ AND ‘ABYSS IN THE ETHER’.
SPACES OF MEMORY AND OBLIVION IN
TOMASZ RÓŻYCKI’S WORK TOMI. NOTATKI Z MIEJSCA POSTOJU
The article author interprets Tomasz Różycki’s work according to the spatial and
memory theories. The tradition of European culture (the Eastern Borderlands being a
part of it) is opposed to unifying pop-culture (represented by a ‘global net’). It reveals
the significant opposition of memory and oblivion as well as a new meaning of the
word ‘borderland’.
Keywords: Tomi, Różycki, Borderland, net, memory
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WYZWANIE ARACHNE.
ROZWAŻANIA NA TEMAT ZMIAN
I PRZEFORMUŁOWAŃ MITU PAJĄKA
W POLSKIEJ
WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE KOBIECEJ
APOKRYFIZACJA FEMINISTYCZNA

S

trategia przeformułowania mitu w polskiej współczesnej literaturze
kobiecej XX i XXI wieku wytycza nową drogę i proponuje nowe, alternatywne rozwiązania w stosunku do tradycyjnej kultury patriarchalnej.
Jednym z tych rozwiązań jest pewnie to, co w literackiej krytyce feministycznej
nazywane jest „apokryfizacją”1 mitu. Strategia ta jest wyjątkowa i rozbrzmiewa
jako echo oryginalnego mitu, dając jednak nowe zaskakujące efekty.
1

Badaczka Eliza Szybowicz zauważa, że apokryfizacja feministyczna „to strategia rewizji
fabuły mitycznej, biblijnej, baśniowej, powieściowej, biograficznej czy historycznej zaczerpniętej z biblioteki patriarchatu. Polega na stworzeniu iluzji ujawnienia prawdziwych losów
bohaterek w tekście kanonicznym i jest literackim odpowiednikiem pełnych goryczy i nadziei manifestów drugiej fali. Jej teoretyczne zaplecze stanowi więc krytyka dominujących
androcentrycznych form kultury i postulat wynalezienia alternatywnej kultury kobiecej.
Jakkolwiek tonacja apokryficznych demaskacji bywa rozmaita (niektóre są zaledwie przekor-
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Wcześniej relacje z tradycją były problematyczne, trudne i historycznie
niedostępne dla kobiet postrzeganych jako istoty słabsze, delikatniejsze, uległe. Ten stereotypowy, mocno przerysowany obraz, który zastąpił głębszą
rzeczywistość kobiecą, był od wieków kreowany przez mężczyzn. W pewnym
momencie kobiety zapragnęły modyfikować ów obraz, wypełnić lukę i stworzyć własną tradycję, która rozświetliłaby mroki kultury zachodniej i jednocześnie pozwoliłaby dać przestrzeń kobiecej kreatywności poprzez waloryzację ich subiektywności. To sprawiło, że rozgorzała debata o tradycyjnych
koncepcjach, normach i kanonach w literaturze.
Odrzucając ustalone normy i gatunki literackie, zachowując postawę outcast lub Grenzverwischer, kobiety podkreślają siłę ich narracji i proponują
własną poetykę. I w ten sposób krytyka ideologiczna myśli patriarchalnej, na
której oparta jest tradycyjna idea literatury, stała się przedmiotem nowego
pisarstwa, widzianego jako opozycja i alternatywna opcja dotychczasowych
trendów. Literatura ta konfrontuje się z rzeczywistością i egzystencją poprzez
wskazanie ideologicznego kontrastu. Tworzy zręczne strategie, aby wyrazić
w zupełnie inny sposób to, co już było wielokrotnie opisane. Wykorzystuje
walkę, zderzenie płci, by analizować kluczowe momenty życia społecznego.
Literatura jest w tym przypadku hermeneutycznym instrumentem badania
rzeczywistości.
Polisemiczna i uniwersalna natura mitu sprawia, że stanowi on punkt odniesienia w każdej epoce. W tym przypadku mamy skrzyżowanie mitycznego
opowiadania i historii kultury. Obecność mitu etnoreligijnego w literaturze
wyraża się poprzez proces określony przez Gérarda Genette’a (1998, 7–8) nie
jako imitacja, ale raczej jako transformacja. Chodzi tu o rekodyfikację materiału narracyjnego, który wywodząc się ze środowiska dalekiego od literatury, łatwo poddaje się procesom twórczym literatury. Ów proces transformacyjny, według Genette’a, wymaga zabiegów twórczych, dokonywanych często
na materiale źródłowym, w środowisku, w którym istnieje możliwość znalezienia różnych rozwiązań wpływających na transformację hipertekstu, tj.
nymi renarracjami, inne to patetyczne oskarżenia), opierają się na przekonaniu, że powszechnie znane opowieści mityczne, baśniowe, literackie przyczyniają się do utrwalania
i powielania patriarchalnego status quo” (Szybowicz 2010, 34).
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tekstu docelowego, opartej na aktualizacji, urealnianiu hipotekstu, czyli tekstu źródłowego (Genette 1998, 7–8). W rezultacie są to liczne przetworzenia
tekstu – tworzenie wariantów. Zasada uniwersalności mitu i adaptowalności
wybranych elementów określa relację między mitologią a literaturą: twórczą
rekodyfikację materiału narracyjnego, który lawirując pomiędzy różnymi
kodami, zmienia swój status tekstualny i przekształca się z opowiadania
etnoreligijnego w prawdziwy tekst literacki. Dlatego możemy mówić o prawdziwym micie literackim, o narracji, którą autor manipuluje, przekształca
z dużą dozą swobody, nadając mu nowe znaczenia, dynamikę adekwatnie do
aktualnych czasów (zob. Trousson 1965).
* * *

Jak powszechnie wiadomo, klasyczny mit jest od zawsze wyrazem patriarchalnej i mizoginicznej kultury. Obecnie pisarki odczuwają palącą potrzebę
zawładnięcia klasyczną mitologią w taki sposób, aby ją kreować według własnych potrzeb i odczuć – ex novo (zob. Szczuka 2001, 19–20). Autorki stosują
ciekawe i skuteczne techniki pisania: nawiązując do klasycznego mitu, ukazują nowe, pozytywne kobiece kreacje. Odnoszą się do dawnej, patriarchalnej
twórczości, w której prezentuje się uproszczony, schematyczny wizerunek
kobiety: pięknej, delikatnej, budzącej pożądanie mężczyzn, czasem też zbuntowanej przeciw woli ojca i z tego powodu potępionej. Dekonstrukcja modelu
kulturowego ma posłużyć pokazaniu, w jaki sposób patriarchalne społeczeństwo manipulowało i stosowało różnego rodzaju presję w stosunku do kobiet.
Kobieca poetyka odzwierciedla dialog, który współczesne pisarki podejmują z klasykami, ich stosunek do literatury oraz wspólnoty czytelniczej,
z którą się identyfikują. By potwierdzić i rozwinąć swoje teorie, przedstawiciele krytyki literackiej badają postaci mitologiczne związane z kobiecością, a w szczególności z takimi zajęciami domowymi, jakimi było tkactwo
lub przędzenie, którymi zajmowały się Arachne, Ariadna, Filomela, Penelopa. Postaci te były zawsze traktowane jako symbole kobiet-artystek, których
dzieła, czyny, poglądy wpłynęły na zmiany społeczne i jednocześnie, stały się
symbolem walki i sprzeciwu wobec patriarchalnej społeczności.
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W szczególności postać Arachne2 wpisuje się w tradycję literacką jako
emblemat wyrafinowanej sztuki tkactwa i pozostaje nim od starożytności
aż do dzisiejszych czasów. W ten sposób tkactwo stało się stałym, semantycznym obszarem mającym ważne kulturowe implikacje w kulturze zachodniej (zob. Scheid, Svenbro 1994), a szczególnie pracochłonna i wyrafinowana sztuka tkactwa jest tradycyjnie utożsamiana z tworzeniem wierszy.
I to jest powód, dla którego Arachne stanowi również narracyjno-mityczną
postać metafory „tekstu” (Rosati 2004). W swym artykule o micie Owidiuszowym w starożytnej tradycji włoski badacz Gianpiero Rosati (2004)
twierdzi, iż metafora ta jest tak powszechna i znana, że nie jest już postrzegana jako taka, a zatem jest już uznana za przestarzałą, zleksykalizowaną.
Według włoskiego badacza historia Owidiusza nie tylko jest udaną narracyjną ilustracją, lecz także stanowi rodzaj hellenistycznego aitionu dotyczącego samej metafory – jak również metafory związanej z poetą-pająkiem
(Rosati 1999, 240–253). Jednocześnie mit Arachne jest obroną sztuki przed
zakusami władzy, która chętnie próbuje wykorzystać swoją siłę i w brutalny sposób wpływać na twórców, poniżyć ich, odebrać artystom wolną wolę
i autonomię, drwiąc i poniżając ich w ten sposób. Arachne zatem staje się
wzorem dumnej i świadomej swej wartości kobiety-artystki; jest to rola,
która wynurza się w różnych fazach kultury europejskiej i uwidacznia się
2

Jeszcze nie potwierdzono, czy mit o Arachne i Minerwie (lub Atenie) jest greckim mitem, który przyszedł do nas za rzymskim pośrednictwem (zob. Byatt 1999, 20–23; Ballestra-Puech 2006; Świerkosz 2015, 71). Pewne jest, że historia ta jest opowiedziana w szóstej księdze Metamorfoz (1–145) Owidiusza. Toteż możemy stwierdzić, iż postać Arachne należy do
wielu symbolicznych bohaterek, które rzymski poeta podarował kulturze europejskiej.
Arachne, mistrzyni tkania i haftu, nie uważa siebie za tkaczkę mniej zdolną niż Minerwa,
bogini opiekująca się tą sztuką, i odrzuca radę dotyczącą poszukiwania zgody, podejmując
wyzwanie zawodów tkackich, w których obie rywalki tkają po jednym gobelinie. Do podjęcia
pracy są zainspirowane przeciwnymi zasadami światopoglądowymi i estetycznymi – poczuciem hierarchii, klasycznego porządku, opanowania w arrasie Minerwy; protestem, wypowiedzeniem despotyzmu bogów w artystycznym gobelinie Arachne (Rosati 2004). W końcu
Minerwa jest zmuszona przyznać, że praca rywalki jest równie doskonała jak jej dzieło.
W tych zmaganiach bogini nie jest pokonana przez rywalkę, ale Minerwa okrutnie karze
dziewczynę, dokonując jej metamorfozy w pająka, skazanego na niekończące się tkanie będące wieczną pamięcią jej porażki (Rosati 2004).
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wśród wielu artystek i artystów, często bardzo różniących się między sobą
(Rosati 2004).
Wiele zachodnich drugofalowych feministek, jak np. Nancy K. Miller w słynnym studium (Miller 20073), wykorzystywało mit Arachne jako metaforę
kobiety-autorki, jej twórczości (zob. Weigle 1982; Daly 19904; Heilbrun 1990,
203–111; Szczuka 2003, 27–45; Burzyńska 2006, 389–437; Świerkosz 2015,
70–90) oraz innych elementów z nią tożsamych. Przedstawiciele krytyki literackiej i feministycznej skupiali się głównie na wspomnianej linii interpretacyjnej. Natomiast celem niniejszego artykułu jest analiza prac kilku polskich
współczesnych pisarek, w których twórczości odnajdujemy echa mitu Arachne i widzimy nie tylko relację między kobietą a pisarstwem, ale również dwa
fundamentalne aspekty kulturowe: walkę i sprzeciw wobec woli ojca oraz
(nierzadko) skomplikowane relacje pomiędzy kobietami, zwłaszcza na linii
matka – córka. Innymi słowy, odwołanie się do mitu Arachne lub jego przeformułowanie stanowi rodzaj manifestacji przerwanej relacji genealogicznej
kobiet analizowanej przez belgijską psychoanalityczkę i filozofkę feministyczną Luce Irigaray. Manifestację tę możemy obserwować w wielu utworach polskich pisarek. Mit Arachne i Minerwy możemy odczytać jako genealogiczną relację między kobietami zabronioną lub zanegowaną przez kulturę
patriarchalną. Negacja ta wcielona jest przez postać Minerwy, ale nie tylko,
w mitologicznych opowieściach możemy odnaleźć inne przykłady, tak jak
postać Elektry w Orestei Ajschylosa.

GENEALOGIA KOBIECA
Luce Irigaray zauważa, że poza nielicznymi wyjątkami (jak np. w micie
o Demeter i Korze-Persefonie), temat relacji pomiędzy córką a matką jest
rzadko podejmowany w literaturze mitologicznej, ponieważ został zepchnię3

Przywołuję tekst w polskim przekładzie. Oryginał pt. Arachnologies: The Woman, the
Text, and the Critic opublikowano w 1986 roku w książce Miller pt. The Poetics of Gender.
4
Pierwsze wydanie ukazało się w 1978 roku.

ANDREA F. DE CARLO: WYZWANIE ARACHNE…

573

ty na dalszy plan przez kulturę patriarchalną. Według przedstawicieli feministycznej krytyki literackiej mity były i są postrzegane jako element prehistorii
patriarchatu (zob. Irigaray 1989, 67–84). Również Adrienne Rich – amerykańska feministka – ubolewa nad faktem pomijania wątków opisujących
wzajemne stosunki na linii matka – córka w literaturze i kulturze mitologicznej. Ubolewa również nad nieobecnością wątków dotyczących tych stosunków w twórczości religijnej, i te braki uważa wręcz za prawdziwą tragedię,
która negatywnie wpływa na budowanie tożsamości kobiecej (Rich 20005).
Pierwsze socjologiczne i psychologiczne refleksje na temat stosunków
między córką a matką nadeszły wraz z drugą falą literatury feministycznej lat
70. (zob. Araszkiewicz 2001, 672). Agata Araszkiewicz stwierdzi, iż „[r]elacja
matka – córka nie tyle została usunięta z kultury, ile uczyniono ją niewidzialną i podległą patrylinearnej tradycji stosunków między mężczyznami”
(Araszkiewicz 2001, 675). Według krytyki feministycznej wszystkie mity,
które zostały kulturowo utrwalone w naszej świadomości, mają na celu raczej
ukrycie pewnych wartości, relacji niż pokazanie ich, pouczenie nas niż opowiedzenie danej historii. Irigaray pisze o maskaradzie kreowanej przez kulturę patriarchalną i wyróżnia dwa rodzaje wymiarów na linii genealogicznej
matka – córka: wertykalny – relację między córkami a matkami oraz horyzontalny – relacje siostrzane (Irigaray 1984, 86–87). Zdaniem badaczki wymiar pionowy został całkowicie zanegowany i nie pozwolił na stworzenie
pełnej pozycji kobiety w kulturze. Relacja między matką a córką, córką a matką musi się rozdzielać, ponieważ córka w pewnym momencie staje się dorosłą kobietą (Irigaray 1984, 87). Również Sigmund Freud w wykładzie XXXIII
(pt. Kobiecość) we Wstępie do psychoanalizy, podkreśla z jeszcze większą siłą
to, o czym wszyscy już wiemy i co zostało historycznie utrwalone: genealogia
kobieca została zdominowana przez relację na linii syn – ojciec, poprzez
utrwalanie, idealizację męskiego wizerunku ojca, męża, patriarchy (Freud
2009). Adrienne Rich intuicyjnie widzi, że brak symbolicznego wyrażenia tej
nierówności w relacjach matka – córka staje się przyczyną nie tylko braku
więzi i zrozumienia w ich wzajemnych stosunkach, ale przyczynia się do
5

Przywołuję tekst w polskim przekładzie. Oryginał pt. Of Woman Born: Motherhood as
Experience and Institution ukazał się w 1976 roku.
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głębszych konfliktów (Rich 2000). Genealogiczny związek, zdaniem Irigaray,
symbolizuje to, co się dzieje między kobietami i ma za zadanie podnieść rangę patriarchatu (Irigaray 1984, 82–84).
Osoby związane z ruchami feministycznymi próbowały zwrócić uwagę na
tę konfliktową sytuację w relacjach córki i matki za pomocą dwóch posunięć:
pierwsze działanie polega na racjonalizacji, według której w patriarchacie
wykorzystano wizerunek matki, czyniąc go negatywnym, pełnym nienawiści
odczuwanej przez córki wobec rodzicielki; drugi rodzaj manifestacji (mniej
znany, ale bardziej istotny) to rodzaj przesunięcia i przełożenia negatywnych
emocji, których na początku adresatkami są matki, na mężczyzn, a w końcu
na cały patriarchat. Na podstawie takiej interpretacji mit o Arachne może
emblematycznie wyrażać brak kobiecej solidarności, podobnie Minerwa,
utożsamiana z grecką Ateną – mężna dziewica, zrodzona z głowy Zeusa, pozbawiona matki, nie poznała w dzieciństwie kobiecego świata i wobec tego
nie odczuwa bliskości i solidarności z innymi kobietami. Wydaje się, że bardziej należy do męskiego, brutalnego świata niż do świata kobiet (Świerkosz
2015, 79).

WIELKA MATKA
Bohaterka Absolutnej amnezji Izabeli Filipiak (Filipiak 20066), nastoletnia
Marianna, która jest bardzo interesującym przykładem ofiary patriarchalnego
systemu władzy opisanego w literaturze polskiej, emocjonalnie zaniedbana
przez nieobecną matkę, terroryzowana przez brutalnego ojca i ogłupiana
przez szkołę, musi – podobnie do Arachne – przegrać. Matka bohaterki, w toku
narracji znana pod imieniem Niepokalana lub Nieutulona, to kobieta nieobecna, infantylna, narcystyczna, która zrezygnowała z obowiązku edukacji
swojej córki, dbając tylko o swoją profesję lekarską oraz poświęcając się działalności konspiracyjnej lat 70. i 80. Matka, mimo że należy do opozycji anty6

Pierwsze wydanie ukazało się w 1995 roku nakładem poznańskiego wydawnictwa Obserwator.
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komunistycznej i wydaje się silną, samodzielną kobietą, w domu, w relacjach
rodzinnych pozostaje zdominowana przez męża, boi się go utracić, a jednocześnie odczuwa lęk przed nim i pogardę dla niego. Marianna zatem jest
zdana na łaskę ojca, który zachowuje się jak jej właściciel, pewnie dlatego
w powieści jest nazywany Sekretarzem (por. Amenta 2010, 20–21). Jego podobieństwo do typowego portretu sekretarza PZPR sugeruje, że był on symbolicznie politycznym przeciwnikiem matki, która szukała swojej niezależności w będącej dla niej możliwością buntu działalności opozycyjnej.
Postać matki, która w pewnym sensie przypomina nam Minerwę, ale też
archetyp Wielkiej Matki, zawsze jest reprezentowana w granicznej strefie
między silną, męską, niezależną kobietą, prawie bezpłciową, i kobietą-ofiarą
podlegającą męskiej władzy, która nie buntuje się przeciwko władzy ojca-męża. Minerwa pojawia się jako „kobieta falliczna”, „strażniczka patriarchatu”, zła siostra, ignorująca kobiecą wspólnotę (Świerkosz 2015, 78). Nancy
Miller o takich przypadkach pisze: „porzucając kobiecość, identyfikując się
fallicznie z autorytetem Olimpu, bogini niszczy kontrkulturową wersję kobiety: »drze na strzępy wizerunki występnych niebian«” (Miller 2007, 494).
Jednak kluczem do zrozumienia sytuacji jest potraktowanie Minerwy nie
jako owocu kultury patriarchalnej, odrzucającej własną kobiecość, ale uznanie
jej dwojakiej natury Wielkiej Matki. Archetyp ten przejawia się jako wyraźna
ambiwalencja: jako silna pozytywna i negatywna natura, jako matka czuła
i opiekuńcza z jednej strony, z drugiej strony zaś jako „matka fatalna”. Mityczne przedstawienie „matki fatalnej” ukazuje jej falliczne, brutalne i bardzo
męskie cechy, które sprawiają, że ów wizerunek jest jeszcze bardziej przerażający poprzez swoją kastratyczną moc. Czyni to z matki istotę quasi-biseksualną
lub seksualnie amorficzną, której obraz może prowadzić jeszcze do zbieżności przeciwieństw, do złączenia się płci wyrażonego w antycznej mitologii
poprzez obojnactwo, hermafrodytyzm (zob. Eliade 1971)7. Wystarczy tylko odwołać się do starożytnego przedgreckiego świata (lata 3500–1750 p.n.e.), aby
7

Postać Minerwy wydaje się nawet bliższa wizerunkowi Amazonki, który nie pokrywa się
z androgynem, ale może służyć jako jego wstępna forma. Amazonka jest kobietą, która integruje w swoim wyglądzie męskie cechy i odmawia atrybutów związanych tradycyjnie z płcią
żeńską, jak miłość, czułość, macierzyństwo, ale w tym samym czasie utrzymuje również
związek ze stereotypem kobiecości (De Carlo 2006, 198).
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zobaczyć tam postacie Gorgon posiadające kły dzika czy Meduzę z wężami na
głowie. Zarówno kłom, jak i wężom symbolicznie przypisuje się destruktywny
element kobiecego charakteru, jednocześnie związany wyłącznie z męską siłą.
Nawet jeśli homo sapiens zwracał się do „jedynej bogini”, która wyrażała
element zarówno pozytywny, jak i negatywny, to nadejście męskiego Boga
wchłonęło całą boską kobiecość (jak również charakterystyczne cechy kobiet
– np. akt tworzenia i dawania życia) i ograniczyło rolę bogini do matki, żony
lub siostry Boga, bogów, a w przypadku katolicyzmu do Matki niepokalanej,
zawsze dziewicy. Również negatywne cechy, kojarzone od zawsze z męskością, służą do zdefiniowania Kobiecości i macierzyństwa: śmierć i destrukcja,
głód i wojna, strata i brak są postrzegane przez ludzkość jako elementy przypisane matce fatalnej, ciemnej (Neumann 1981, 153). I tak życie i śmierć,
narodziny i zniszczenie są wzajemnie powiązane; zdaniem psychologa Ericha
Neumanna ta strona kobiecości – przerażająca i okropna – jest wyrażona
przez przymiotnik „Wielka” (Neumann 1981, 157). Jednak psycholożka Patrizia Adami Rook w książce: Le due Femminilità: la crisi della coscienza
femminile nel sogno e nel mito (Dwie strony kobiecości: kryzys kobiecej świadomości w snach i mitach, Adami Rook 1983) przedstawia koncepcję kontrastującą z teoriami Neumanna. Autorka twierdzi, że Wielka Matka i Kobiecość
stanowią dwa podświadome specyficznie męskie, a nie społeczne wyobrażenia. Chodzi tu jedynie o niektóre kobiece wizerunki stworzone przez mężczyzn, które z tego powodu nie mogą być traktowane ani jako archetypy, ani
autoportrety kobiet.
Człowiek, by lepiej zrozumieć i oswoić wszechogarniający strach i by wytłumaczyć sobie te wszystkie okropności, odwołuje się do obrazów mitycznych, które pozwalają mu opanować lęki. Owe mityczne postacie – Gorgony,
Erynii, Furii czy Meduzy są inkarnacją zła i przerażenia – jako czarownice,
wiedźmy i wampiry przedstawiają ciemne moce Kobiecości i tym samym
pomagają wyrazić straszliwe wizje i poradzić sobie z nimi. Zgodnie ze zdaniem Adami Rook, postać Minerwy, która w mitologii jest traktowana jako
„matka fatalna”, „okrutna”, „zła siostra”, symbolizuje mężczyznę, przebierańca
w prawdziwie kobiecym świecie (Adami Rook 1983). Nie jest ona rzeczywistą kobietą lub może być kobietą z męską głową (Świerkosz 2015, 79). Jest to
gorzki owoc patriarchalnej kultury.
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Próbę obalenia tego obrazu, choć z zachowaniem właściwości „matek fatalnych”, stanowi jedna z postaci z powieści Alma Izabeli Filipiak (Filipiak 2003).
Chodzi tu o postać czarownicy DeMonstry – która jest usiłowaniem opisania
postmodernistycznego wcielenia mitologicznej Medei, mającej umiejętność
przekształcenia się w zwierzę oraz magiczną zdolność stawania się bezlitosnym
mordercą niemowląt (zob. Sobolczyk 2015, 33). W swojej powieści Filipiak
buduje czystą żeńską genealogię, ponieważ Alma, córka bohaterki, urodziła się
z głowy matki, a nie z głowy ojca jak bogini Minerwa-Atena.

BUNT CÓREK
W rzeczywistości mit o Arachne możne być, przede wszystkim, zinterpretowany jako wyraz buntu przeciw władzy, jaką stanowił ojciec, mąż, państwo,
władza, religia, rodzina. Kobieta została w ten sposób zmuszona do podporządkowania się, poświęcenia własnej wolności i stania się strażniczką porządku społecznego narzuconego przez mężczyznę. W micie istotnym elementem jest pojedynek pomiędzy Arachne i Minerwą, ponieważ „dotyczy
sfery reprezentacji i kwestii buntu – tkanina bogini to teocentryczne przedstawienie represjonującej władzy, która w imię porządku dyscyplinuje zuchwałych buntowników, praca Arachne zaś to feminocentryczny protest
przeciw usankcjonowanym nadużyciom owej władzy” (Świerkosz 2015, 79).
We współczesnej literaturze polskiej można odnaleźć przykład kobiety terroryzowanej przez męża. W powieści Izabeli Filipiak matka jest w stanie nie
tylko doświadczać współczucia dla córki, ale także odczuwać oburzenie na
los, na który jest ona skazana. Jednak w krytycznych chwilach znika lub wycofuje się, ujawniając swoją niezdolność do działania i niepewność. Lęk przez odrzuceniem, opuszczeniem powraca z uderzającą siłą i przez to matka staje się
łupem dla omamów, lęków, przywidzeń, które ogarniają jej umysł. W przeciwieństwie do matki-Minerwy, jej córka, Marianna-Arachne buntuje się przeciwko procesowi społecznego i kulturowego kształtowania jednostki. Jest
uczestniczką buntu szkolnego, który rozgrywa się na tle strajku w Stoczni
Gdańskiej. Autorka ukazuje jednocześnie, w jaki sposób dochodzi do kolizji
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pomiędzy sferą prywatną a publiczną8. W Absolutnej amnezji widać to nie
tylko w relacjach między matką a córką, lecz także w relacjach Marianny z babcią Aldoną, która jest posłuszna swojemu synowi, zachowuje się wobec niego
w sposób uległy i pasywny. Ta uległość nie ma nic wspólnego z tą, jaką okazuje mężowi matki Marianny. Postawa babci Aldony nie wywodzi się ze strachu
przed opuszczeniem i samotnością, ale przeciwnie, znosi chamstwo i brutalność syna z matczyną miłością i w sposób godny osoby świętej (Amenta
2010, 21). Po śmierci babci jej dusza pojawia się, wskazując wnuczce drogę
do absolutu, ale Marianna odmawia, bo wie, że musi poświęcić siebie, stać się
ofiarą tak, jak Ifigenia9. Decyduje, że nie chce zostać kozłem ofiarnym: „nie chcę
żadnego absolutu, chcę już iść” (Filipiak 2006, 267), mówi bohaterka. Amnezji
narzuconej przez władzę oraz przebóstwieniu jako nagrodzie za męczeństwo
Marianna przeciwstawia pamięć jako jedyną formę oporu. Powieść kończy się
symbolicznym zdaniem: „zapominanie jest najbardziej niezręczną z ucieczek.
Odchodziła więc tylko, nie oglądając się” (Filipiak 2006, 268). Błażej Warkocki,
znany krytyk literacki, pisze: „Jest to gest prawdziwie rewolucyjny. Jest aktem
czystej negacji i uświadomionej subwersji. Niezgoda na zastane reguły gry. To
tak, jakby Kopciuszek nagle zorientował się, że jest manipulowany i postanowił
opuścić swoją bajkę. I tak też czyni Marianna” (Warkocki 2003, 104).
Inny opis skomplikowanej relacji między matką a córką można odnaleźć
w powieści E.E. Olgi Tokarczuk (1995). Bohaterka Erna Eltzner, której inicjały stanowią tytuł powieści, przyszła na świat w zamożnej mieszczańskiej rodzinie. Jej matka jest wrażliwą, nieco egocentryczną i infantylną blondynką,
która, choć ma do pomocy kucharkę i służącą, jest ciągle zmęczona domowymi i rodzinnymi obowiązkami. Mąż jest człowiekiem konkretnym i dość
przyziemnym, zajęty pracą, niewiele czasu spędza ze swoją rodziną – właściwie nie pamięta wieku córek, myli nawet ich imiona. Wyjątkowo interesujący
8

W systemie społecznym, z którego nie można uciec, jedynym narzędziem zemsty pozostawionym bohaterkom jest atakowanie patriarchalnego przyrządu „prania mózgu”, czyli
edukacji instytucjonalnej – szkoły i rodziny, które są w ich twórczości połączone czy to
z obozem koncentracyjnym, jak w przypadku Absolutnej amnezji Filipiak, czy też z reżimem
totalitarnym – jak w Siostrze Małgorzaty Saramonowicz czy Maturze wiewióry Nataszy Goerke (zob. Dragun 2007).
9
Na ten temat zob. Janion 1996, 319–344.
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jest związek między matką a córką, gdzie uwidacznia się rodzaj antagonizmu
między niedojrzałością a dojrzałością. Dochodzi tu do konfrontacji dwóch
wizji świata: naiwnej, infantylnej wiary dziecka oraz egzaltowanej kobiecości.
W tym „toksycznym” związku między rodzicielką a córką odgrywają ważną
rolę dwie młodsze siostry Erny – bliźniaczki Christine i Katharine, które są
również w utajonym konflikcie z matką. Bliźniaczki, opiekujące się siostrą,
reprezentują właśnie taki sposób postrzegania rzeczywistości: okres beztroski,
wolności od konwencji społecznych oraz obowiązków, które kultura i społeczeństwo patriarchalne narzuca kobietom i matkom (zob. Dragun 2007).
Ofiarą matczynej manipulacji staje się Erna. Posiada ona zdolności parapsychologiczne, młodsze zaś siostry próbują ją uchronić przed kaprysami matki.
Jej pozycja w rodzinie jest nieokreślona, gdyż nie jest już dzieckiem, ale nie jest
jeszcze kobietą. Jej tożsamość – podobnie do bohaterki powieści Filipiak –
„zostaje zawieszona na czas dojrzewania” (Dragun 2007). Ale z pierwszą miesiączką staje się kobietą i to zbiega się z utratą daru połączenia ze światem paranormalnym, co z kolei wywołuje u matki głębokie rozczarowanie. Początek
cyklu miesiączkowego oznacza bardzo ważny etap dla dziewczynki, bo jest to
zmiana nie tylko fizyczna – przejście od dzieciństwa do dojrzałości; dziewczynka staje się kobietą, co oznacza, że staje się przyszłą żoną i matką. Zmiana
ta w archaicznych społeczeństwach reprezentowała przejście spod opieki ojca
pod opiekę innego mężczyzny.
Czas rozwoju psychofizycznego kobiety ma głęboką symbolikę – symbolikę krwi: poprzez krew menstruacyjną dziewczynka staje się kobietą i również
poprzez krew rodzi – wydaje na świat nowe życie. Krew w ten sposób staje
się znakiem życia i kolejnych pokoleń, a także ściśle wiąże się z mlekiem.
Kobieta ma dar przekształcania krwi w życie, w pokarm. Nie przez przypadek w twórczości Tokarczuk Erna odzyskuje swoje zdolności mediumiczne
po urodzeniu pierwszego syna.

KOBIETA-OFIARA
Postać Arachne przywołuje też inny wizerunek, obraz kobiety-ofiary – kobiety bezwolnej, bezsilnej, która pozwala sobą manipulować i w milczeniu
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znosi krzywdę fizyczną i psychiczną ze strony mężczyzny. Taką kobietą jest
Maria Auderska, główna bohaterka Siostry Małgorzaty Saramonowicz, która
żyje prawie w nieistnieniu (Saramonowicz 1996). Leżąc na szpitalnym łóżku,
wygląda jak lalka z twarzą anioła, bezbronny, martwy, pasywny przedmiot,
z którym mąż robi, co chce i spełnia swoje erotyczne pragnienia. Postać ta
zamiast zbuntować się i przerwać ten łańcuch zniewolenia, pogrąża się coraz
bardziej. Ponadto bohaterka była wcześniej ofiarą kazirodczych stosunków
wymuszanych przez swojego brata. W przypadku powieści Saramonowicz
mężczyźni próbują zdominować nie tylko ciało, ale też duszę pogrążonej w letargu Marii (Saramonowicz 1996). Jedynie narodziny syna, tak jak w powieści Tokarczuk, pozwalają na odzyskanie jaźni i świadomości. Jest to rodzaj
symbolicznego oczyszczenia i nowego etapu w życiu Marii.
W powieści Saramonowicz powraca motyw „matki fatalnej” prześladującej
własną córkę. Bohaterce Siostry nie udaje się uwolnić od negatywnej siły
matki, która odrzucając kobiecą seksualność, podkreśla znaczenie rozumu,
racjonalności reprezentowanych przez ojca. Według Gabrieli Dragun taka
interpretacja powieści klasyfikuje ją wyłącznie jako „thriller o patriarchalnym ucisku”, by stać się opowiadaniem na temat trudności na drodze odkrywania własnej kobiecości i swoich potrzeb (Dragun 2007). W przypadku
Marianny z powieści Filipiak mamy do czynienia z narodzeniem się świadomości, iż po rozpoczęciu pierwszego cyklu menstruacyjnego kobieta staje się
ofiarą, podporządkowaną kontroli społeczeństwa. Jej ciało nie należy już do
niej, ale do instytucji patriarchatu (Janion 1996, 340). O ile z jednej strony ta
transformacja oznacza pewnie rodzaj utraty wolności, to z drugiej jest „początkiem władzy kobiecej jako energii twórczej” (Janion 1996, 342).

ARTEMIDA PRZECIW EROSOWI I AFRODYCIE
Jednym z instrumentów walki z patriarchatem była też seksualność; seksualność, która odrzuca mężczyznę i idzie w kierunku autoerotyki oraz relacji
homoseksualnej. Przykładem dzikiej, uwolnionej, walecznej autoerotyki jest
zbiór opowiadań Fractale Nataszy Goerke (1994), gdzie Joanna z opowieści
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Polowanie u Rezy Pahlawi zachowuje się jak kierowane instynktem zwierzę,
które bez przerwy liże swoją sierść. Jej walka przeciw fallokratycznej władzy,
odbywająca się poprzez praktykowanie autoerotyki, jest skazana na porażkę:
we śnie przekształca się ona w zamkniętego w labiryncie wilka10, którego w końcu zabija myśliwy. Kobieta zostaje pozbawiona czystej, autoreferencyjnej
przyjemności, która poprzez zabicie „wewnętrznego wilka”, zostaje pokonana,
zmuszona do uległości wobec mężczyzny i zredukowana do roli kochanki-żony-matki. W tym przypadku ciekawy jest też wybór wilka: nie tylko jako
symbolu dzikiej natury, ale także jako zwierzęcia żyjącego w stadzie, które
pozostaje wygnane ze stada w momencie sprzeciwu wobec władzy.
Ogólnie rzecz biorąc, kobiety pojawiające się w utworach Goerke: Księga
Pasztetów (1997), Pożegnania plazmy (1999) czy we Fractalach (1994), odrzucają seksualność. Również w twórczości Izabeli Filipiak kobieta nie zawdzięcza satysfakcji erotycznej mężczyźnie, ale kobiecie. W opowiadaniu
SKA (ze zbioru Śmierć i spirala, Filipiak 1992) jedynie kontakt z łonem matki, ogólnie kontakt cielesny z inną kobietą daje poczucie wspólnoty duchowej
i zadowolenie cielesne. Obie pisarki są zwolenniczkami idei, iż stosunki seksualne z mężczyznami nie stanowią radości, satysfakcji, ale są bolesnym obowiązkiem społecznym. Ponadto seksualność jest związana ze społecznym
rytuałem przejścia z wieku dziecięcego w dojrzałość. Ten pasaż może nastąpić poprzez pozbawienie kobiety kontaktu z własnym ciałem, poprzez oddalenie matki od córki, tak jak ma to miejsce w opowiadaniach Ariadna z Naksos i Życzenie Sabiny ze zbioru Gra na wielu bębenkach Tokarczuk (2001) lub
poprzez gwałt, jak w powieściach: Klinika lalek Małgorzaty Holender (1997),
Absolutna amnezja Izabeli Filipiak (2006), Prawiek i inne czasy Olgi Tokarczuk (1996), Siostra Małgorzaty Saramonowicz (1996) oraz w debiucie literackim Ingi Iwasiów Miasto-ja-miasto (1998) (zob. Dragun 2007).
Idea erotyki, która uwalnia kobiety od mężczyzn, została poruszona przez
inną pisarkę feministyczną, Manuelę Gretkowską, która – w przeciwieństwie
do Goerke i Filipiak – proponuje aktywną seksualność jako marzenie o ko10

Interesujące jest to, że w mitologii słowiańskiej i celtyckiej wilk jest związany z bóstwem
lunarnym (czyli z księżycem). Symbolizuje on moc księżyca i triumf księżycowych sił (zob.
Fleming 1997, Szyjewski 2004, Kopaliński 2015).
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biecości dojrzałej, pewnej siebie, odpowiedzialnej. Dla niej seks nie stanowi
instrumentu opresji mężczyzn wobec kobiety, ale przyjemność, której kobieta
nie powinna się pozbawiać. W jej powieściach nawet dziewczynka czy staruszka (Tarot paryski, Gretkowska 1993), ale również, wbrew panującemu
przekonaniu, kobieta ciężarna (Polka, Gretkowska 2001) nie odmawiają sobie
erotycznych przyjemności (Dragun 2007; zob. też Serkowska 2012). Wręcz
przeciwnie, to kobiety podejmują inicjatywę, tak jak w Tarocie paryskim czy
w Latin Lover (Gretkowska 1995). Postawa Gretkowskiej może wywrócić
relacje na linii kobieta – mężczyzna w jej utworach: Podręcznik do ludzi
(Gretkowska 1996), Tarot paryski (Gretkowska 1993), Polka (Gretkowska
2001), Namiętnik (Gretkowska 1998).
Bohaterki Filipiak, Saramonowicz i Goerke przeżywają koniec swojego
dzieciństwa: utratę dziewictwa, brutalne wejście w dorosłość, co zostaje
przedstawione jako gwałtowne rytualne przejście ze stanu naiwnego, pięknego wieku dziecięcego w mroczną dorosłość kobiety. W Absolutnej amnezji
występuje wręcz rodzaj policji kontrolującej ciało, zwanej Policją Menstrualną, która kontroluje ciała dziewczynek i ich przekształcanie się w kobiety
(zob. Janion 1996, 326). Oznacza to pierwszą kontrolę nieposkromionych sił
młodości, symbolizowanych przez boginię Artemidę11, która prowokuje uległość wobec seksualnej siły Erosa i Afrodyty12.
Ta dziewczęca, bezbronna forma archetypu córki musi symbolicznie
umrzeć, by kobieta mogła stać się pełną osobowością. Istnieją różne mity,
które opowiadają o rytuałach przejścia od bycia dziewczynką do bycia kobietą (np. mit Ifigenii, który pojawia się w Absolutnej amnezji Filipiak), często
reprezentowanych przez dziewice przeznaczone na ofiarę zgodnie z odwiecznym mitologicznym cyklem śmierci i odrodzenia. W starożytnej Grecji
terminem proteleia nazywano ofiary i ceremonie, które były praktykowane
przed ślubem. W jednym z takich obrzędów rodzice towarzyszyli swoim
córkom na Akropolu, aby uczcić ofiary dla bogiń, zwykle dla Artemidy (lub
11

W mitologii greckiej Artemida reprezentowała dziewictwo m.in. z powodu swej niechęci do małżeństwa. Artemida była obrazem wolnej, nieposłusznej bogini; opiekunki dzieciństwa, rozwoju fizycznego i seksualnego (zob. Janion 1996, 332).
12
W tym kontekście możemy uważać Afrodytę za uosobienie stereotypu pięknej kobiety
oddającej się męskiemu pożądaniu.
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według innych Afrodyty). Podczas tego rytuału paliło się jakiś osobisty
przedmiot, np. zabawkę lub kosmyk włosów, który reprezentował koniec
okresu dojrzewania. Z kolei przyszłe panny młode poświęcały własne lalki.
W Absolutnej amnezji ten rytuał przejścia patriarchalnej kultury przypomina
Holokaust: ojciec-Sekretarz organizuje pogrom lalek w ogrodzie. Marianna
początkowo traktowana jest jako lalka, która „ma zginąć na stosie ofiarnym”
(Janion 1996, 338). Jednak ofiara ta reprezentuje odrodzenie, jak w micie
o Feniksie (Janion 1996, 343) – lub raczej możemy mówić o symbolicznej
metamorfozie, w tym przypadku Marianna zmienia się w „pająka”, chociaż –
podobnie jak w micie o Arachne – metamorfoza ta nie jest czymś miłym i bezbolesnym, jest natomiast rodzajem cierpienia, bardzo trudnego i bolesnego
doświadczenia.
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Andrea F. De Carlo
THE ARACHNE CHALLENGE.
CHANGES AND TRANSFORMATIONS OF THE SPIDER MYTH
IN CONTEMPORARY POLISH WOMEN’S LITERATURE
The classical spider myth has a patriarchal and misogynistic character. Contemporary
female writers aim at using and transforming the classical mythology so that it can
serve their own purposes. The article author compares several works by contemporary Polish female writers, interpreting them through the Arachne myth. He also
refers to the intercultural and interdisciplinary contexts because mythology is a linking element between classical and modern civilisations.
Keywords: contemporary Polish literature, Arachne myth, feminist literary criticism

ŚWIATOWY KONGRES POLONISTÓW

PIOTR BIŁOS

INALCO
Paryż, Francja
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„DZIENNIK PISARZY”

Po

interpretacji wygnańczych dzienników polskich pisarzy drugiej połowy XX wieku skusiła mnie perspektywa zwrócenia się
ku dziennikom pisarzy współczesnych. Kiedy tylko nadarzyła
się stosowna okazja, a było nią nieomal równoczesne wydanie dzienników
Jacka Dehnela (Dziennik roku chrystusowego) i Szczepana Twardocha (Wieloryby i ćmy. Dzienniki 2007–2015), uznałem, że warto wziąć je na warsztat.
Być może w przyszłości wzbogacę tę dwójkę dziennikiem podróży po Afryce
Łukasza Orbitowskiego.
Sam gatunek dzienników współczesnych, uprzednio wobec jakiejkolwiek
lektury, rodzi pytania dotyczące, po pierwsze, kwestii wykorzystywania
współczesnych mediów, po drugie zaś – przemieszczania się w dobie internetu,
globalizacji i otwarcia granic na świecie. Początki tej ery zbiegają się z wygaśnięciem tzw. „zimnej wojny”.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można było założyć, że dzienniki młodych adeptów sztuki diarystycznej będą wykraczać poza te aspekty doświadczenia historycznego, które nie tylko były dominujące u ich wielkich poprzedników, ale także decydowały o kształcie polskiego piśmiennictwa w całym
minionym wieku. I tak można by ułożyć, nawet pobieżną, listę spraw, o których dzienniki Twardocha i Dehnela nie traktują. Oto one: masowe migracje
ludności; utrata Kresów; przesiedlenia; ruch ze wschodu na zachód; wędrów-
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ki ludów; trudy powtórnego zakorzeniania się; komunizm; kraina, z której się
pochodzi poprzez swoich przodków i która staje się mityczna, ponieważ się
ją utraciło; sowiecka cywilizacja więzienna; spustoszenie duchowe wywołane
sowietyzacją. Wszystkie te tematy stanowią kanwę dzieł analizowanych w książce
Małgorzaty Czermińskiej poświęconej pisarstwu autobiograficznemu (Czermińska 2000). Widać, jak środek ciężkości przesuwa się radykalnie ze zbiorowej historii naznaczonej klęskami i oporem wobec hegemona ze Wschodu
w kierunku nowej prywatności i nowych sposobów oswajania sfery przedmiotowej.
Jakie formalne założenia te dzienniki spełniają?
Z jakiej perspektywy patrzą na świat?
W pierwszej kolejności warto pochylić się nad różnicami dzielącymi autorów.

RÓŻNICE
Abstrahując od różnic temperamentów, jakie bez trudu można przypisać
obu autorom, niektóre aspekty mocno kontrastujące oba przedsięwzięcia
rzucają się w oczy, albowiem dotyczą założeń formalnych leżących u podstaw
obu książek. Diariusz Dehnela ma charakter bardziej analityczny i uporządkowany, dziennik Twardocha to utwór syntetyczny, rozrastający się organicznie
przez pączkowanie czy kiełkowanie. Dehnel, można by rzec, to konserwatywny anarchista, Twardoch zaś – hedonistyczny metafizyk. Pierwszy wierzy we
wszechogarniający ład kultury, porządek opierający się podmuchom historii,
drugi w nierozerwalny splot chaosu i kosmosu oraz nadrzędną rolę cyklu.
Dziennik Twardocha jawi się jako dzieło posklejane i każe o sobie myśleć,
iż nabrało ono rozpędu, zyskując ostateczny swój kształt dziennika dopiero
z czasem. Bardzo znaczące wahania, jeśli chodzi o objętość rocznych zapisków, to dowód, że dzieło Twardocha, inaczej niż książka Dehnela, nie zostało starannie wykalibrowane jako projekt o z góry określonych ramach. Czytelnik odnosi wrażenie, że rozwinęło się niejako samorzutnie, zyskując dla
siebie autora mocą rosnącej stopniowo dynamiki. I że mimo osiągnięcia
konkretnego kształtu, stanowi wynik w jakiejś mierze przypadkowych czyn-
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ników, co w pełni odpowiada założycielskim przesłankom gatunku, który
uzależniony jest od żywiołu czasu i jego immanentnej przypadkowości.
Dziennik Dehnela tymczasem to konsekwentna realizacja programu pisarskiego ściśle wzorowanego na porządku kalendarza, w którym dzień stanowi
jednostkę podstawową. Sam autor operuje określeniem: „365-dniowej perspektywy tych planowanych zapisów roku chrystusowego” (Dehnel 2015, 9).
Namacalnym sygnałem takiej modalnej różnicy jest opozycja pomiędzy liczbą mnogą, w którą obleka się przedsięwzięcie Twardocha (zwane „dziennikami”), a liczbą pojedynczą określającą projekt Dehnela nazwany – w liczbie
pojedynczej – Dziennikiem roku chrystusowego.
Dzienniki Twardocha rozpięte są na siedem bez mała lat. Można jednak
przypuszczać, że, skoro od roku 2011 rozmiary zapisków gwałtownie rosną,
to wcześniejsze skrawki zostały scalone ex post. To w 2011 roku najwyraźniej
diarystyczny tryb pisania uzyskał aprobatę autora – wtedy Twardoch zaczął
celowo myśleć o zdyskontowaniu dziennika poprzez stworzenie autonomicznej książki wyposażonej ponadto w potencjał komercyjny, skoro, jak otwarcie
oznajmia, pisarstwo to jego główne źródło dochodów. Oto passus powstały
przy okazji podsumowania roku 2010:
to był dokładnie taki sam rok jak każdy kolejny od 2006, to znaczy od kiedy
utrzymuję się z pisania, czy może raczej od 2007, kiedy w końcu zrozumiałem, że
mogę się utrzymywać z pisania, a praca na etacie byłaby mi potrzebna wyłącznie
do tego, żeby pożyć „normalnym życiem” i z grubsza połapać się, o co chodzi
w tym związanym z „chodzeniem do pracy” oceanie naszej kultury, w tych
wszystkich biurowych frustracjach, radościach i smutkach, pisać o tym nie będę,
bo to świat mi obcy, ale wiedzieć muszę (Twardoch 2015, 44).

Za to dziennik Dehnela zbliża się do zasady nulla dies sine linea i także, jak
się zdaje, nie jest wolny od marketingowych serwitutów. Takie stosowane
przez autora rozwiązania modalne wynikają z ogólnoludzkiej postawy, jakiej
hołduje autor. Zdefiniować ją można krótko: jest to twarde stąpanie po ziemi.
Dehnel sprawia wrażenie, jakby nie zaprzątał sobie głowy renovatio duchowym, bowiem swoją egzystencję rozpatruje przede wszystkim w odniesieniu
do realnych (materialnych, instytucjonalnych) warunków, w jakich się ona
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rozwija. I tak jego program opiera się na swoistej pochwale wysiłku i pracy.
Praca ta jest metodyczna, dobrze zorganizowana, zaplanowana, ale także
swobodna – owszem – jak na artystę przystało, niemniej siebie samą nieustannie ujmuje – by tak rzec – w przejrzyste ramy. Diarysta podkreśla ten
aspekt w sposób humorystyczny w jednym z pierwszych zapisków, przywołując pewne okoliczności natury biograficznej, a mianowicie to, iż urodził się 1
maja 1980 roku, co samo prosi się o symboliczne odczytanie: „Urodziłem się
w święto o 11.05, więc właściwie powinienem się całe życie byczyć (zwłaszcza
że w dodatku jako Byk przecież), ale było to jednak święto pracy, i najwyraźniej tym się bardziej przejąłem” (Dehnel 2015, 7).
Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki Dehnel uzasadnia swoje przedsięwzięcie. Wtedy bowiem ujawnia główny cel, jaki – według niego – dziennik
winien spełniać. Chodzi o uchwycenie nieprzebranej wielości, z jakiej składa
się życie. Skutkiem jest to, że diarysta – do czego sam ochoczo się przyznaje –
nieustannie się cofa, aby uzupełnić wszelkie luki. Taka postawa jest całkowicie obca Twardochowi, który rytm pisania luźno wplata w następstwo lat –
jakby potrzebował szerokich, nigdy do końca niewypełnionych, ram. Przy
czym Dehnel, niesiony dialektycznym ruchem, powątpiewa w sensowność
swojego wszystkożerstwa, gdyż zdaje się nigdy nie wiedzieć, czy samo życie
jest na tyle interesujące, żeby zachęcić czytelników.
Nieustannie mam poczucie, że czegoś zapomniałem, coś pominąłem, jakiś pyłek,
zdanie, zdarzenie. Bywa, że cały dzień albo kilka. I szperam, cofam się, uzupełniam; jednak napór nieprzebranych rzeczy świata tego jest porażający, trochę
jakbym zrobił Borgesowską mapę globu wielkości całego globu.
A z drugiej strony mam poczucie zupełnego kretynizmu tego wysiłku, bo jest
to niewątpliwie wysiłek pisarski, niewiele mniejszy niż pisanie powieści (…) –
czemu moje życie miałoby kogokolwiek interesować, czemu warto przekazywać to
doświadczenie? Czy nie okaże się koszmarnie nudne (…)? Czasem planuję porzucić, ale znów wracam i znów mam kaca moralnego, że jakiegoś kolejnego drobiażdżku nie odnotowałem. Może dlatego, że „rok chrystusowy” nigdy nie powróci, nie będę mógł tego zamysłu nigdy powtórzyć (Dehnel 2015, 9–10).

Niemniej już na tym poziomie należy wprowadzić pewne niuanse. Otóż projekt Dehnela – jak on sam wyznaje – wymyka się spod kontroli. Niczym szalony
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rumak stanął dęba, zarżał i zaczął wściekać się, po czym ruszył w galop: „Widziałem, jak puchnie ten plik – w początkach czerwca 2013, w ciągu miesiąca, zebrało się już pięćdziesiąt tysięcy znaków, więcej niż cała Makryna, którą on and off
męczę od paru lat, a solidniej od dobrego półrocza” (Dehnel 2015, 9).

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
W RAMACH PODOBIEŃSTW
Pochylmy się nad podobieństwami, których – wbrew pozorom – całkiem
sporo między obu przedsięwzięciami, i które – co ciekawe – dotyczą głębszych ich aspektów. Niewątpliwie wspólną obsesją, wyposażoną w moc twórczą
i porządkującą, jest w obu przypadkach myślenie o śmierci, także własnej.
Obsesja ta splata się ściśle z obsesją przemijania czasu oraz kalendarza u Dehnela. Jego dziennik nosi piętno księgowości czasu witalnego, zwłaszcza jeśli,
jak w przypadku samobójców, ten czas został zaprzepaszczony. Śmierć samobójcza to ważny motyw Dziennika roku chrystusowego. Ucieleśnia go postać poety Tomasza Pułki czy też „małego piegowatego blondynka, z którym
Dehnel chodził do podstawówki” i którego na użytek Dziennika, gwoli uszanowania anonimowości, postanowił nazwać „Gwidonem” (Dehnel 2015,
133). Diarysta siebie samego zestawia z tymi samobójcami, bo – jak wyznaje
– sam kiedyś nie był wolny od takiej pokusy.
Jawny lejtmotyw samego dziennika, czyli pojęcie „roku chrystusowego”, to
nie tyle nawiązanie do Chrystusa od strony zmartwychwstania, co do ilości
życia, którą się już przeżyło oraz tej, która pozostała jeszcze do dyspozycji.
Dawniej ludzie żyli krócej; psalmista mówi (…), że miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt, i dodaje pocieszająco: lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; połowa życia u Dantego to trzydzieści pięć lat i kiedyś wiek chrystusowy był mniej
więcej półmetkiem właśnie (Dehnel 2015, 6).

Pisząc o Jerzym Pilchu, diarysta zauważa, że „za zasłoną mgielną” w jego
Wielu demonach kryje się „oczywiście znana wszystkim kostucha wsparta
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o wiadome stylisko” i dodaje, że „o śmierci zawsze warto” (Dehnel 2015, 52).
Rozważania o Pilchu zostają ponadto zestawione z „fejsbukowymi wpisami”
Macieja Cisły, co daje efekt lustrzanego zwielokrotnienia i powiększenia.
I jak zwiedzam borykanie się Pilcha, tak zwiedzam i borykanie się Cisły, jednego
w Dziennikach i w Wielu demonach, drugiego w tych urywkach, gdzie cały czas
przewija się Bóg i choroby. (…) Dziś u Macieja: „Za długo żyję i zaczynają mi
fałszować organy (serce, oczy, wątroba i tak dalej). To już nie muzyka, takie życie
jeno rzępolenie (na tych rozstrojonych organach). Wstyd żyć, kiedy jest się starym! Wstyd fałszować” (Dehnel 2015, 53).

Można by więc sądzić, że Dehnel, bardziej niż samej śmierci, boi się starzenia. Niewątpliwie jego Dziennik wielokrotnie zachęca do takiego wniosku,
na przykład, kiedy czytamy, że „Pietia kończy za niecały miesiąc trzydziestkę
i coraz częściej narzeka, że po trzydziestce to już z górki” (Dehnel 2015, 53).
Pomijam uśmiech, jaki tego typu stwierdzenia mogą wywołać. Chodzi o sam
fakt, że mają miejsce. Niemniej na tej płaszczyźnie wydźwięk Dziennika się
komplikuje, bo równolegle do obaw związanych z przemijalnością czy też
błyskawicznością życia, inne zapiski świadczą o tym, że Dehnelowi zależy na
tym, aby uświadomić swojemu otoczeniu, że czas nie stoi w miejscu i że mały
Jacuś wydoroślał, stał się dojrzałym mężczyzną: „Zresztą nie muszę szukać
daleko. Własna matka patrzy na mnie badawczo za którąś wizytą w Gdańsku:
Jacusiu, co się stało, dlaczego masz takie podkrążone oczy? Mamo. Ja mam
trzydzieści trzy lata. TRZYDZIEŚCI TRZY!” (Dehnel 2015, 89). Albo taka
rozmowa u lekarki:
Po południu umówiona w ostatniej chwili wizyta u lekarki, u której rok temu
z okładem byliśmy z Pietią. Weszliśmy wówczas do gabinetu razem, a lekarka:
– O, nazywa się pan jak ten pisarz.
– To ja.
– Niemożliwe! Takie dziecko?
– A jednak!
– Ale że takie dziecko napisało Saturna?! Przecież to taka poważna książka!
– Nie jestem już takim dzieckiem – zaprotestowałem słabawo – mam po trzydziestce.
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– Nieee, twarz ma pan jak u dziecka.
– Proszę pani, on siwieje – dodał inkwizytorskim tonem Pietia.
– To nie ma znaczenia (Dehnel 2015, 142).

W każdym podobieństwie kryje się odrębność – u Dehnela, nawet jeśli
literacki motyw śmierci napotyka realną śmierć bliskich (czytelnik przeżywa
z nim moment, w którym umiera babcia Pietii, życiowego partnera autora),
śmierć wiąże się nierozerwalnie ze starzeniem się, którego autor zarazem się
obawia i pożąda, bo bardziej niż sama śmierć gnębi go przekraczanie Rubikonu. U Twardocha sprawy mają się inaczej. Pisarz ze Śląska hipnotyzuje
– by tak rzec – własny stan rozkładu, gnicie i rozpadanie się na proch
własnego ciała.
I trzeba dużo, często myśleć o śmierci, w zasadzie być może o śmierci należy myśleć bez przerwy, i to nie jakoś tam abstrakcyjnie; sądzę, że pożytecznym ćwiczeniem dla ducha jest nieustanne wizualizowanie sobie śmierci własnej i śmierci
bliskich, wszystkich bliskich, próba odnalezienia w sobie obojętności, obojętności
sycącej się obfitością fenomenów i subtelną złożonością życia, lecz nie przywiązującej się do niczego (Twardoch 2015, 46).

Poza tym Twardoch stara się własną śmierć ująć w porządek kosmologiczny, zaniknięcie organizmu ludzkiego wiążąc z odwiecznym cyklem przyrody:
Od pewnego czasu żyję taką wizją fizycznego, fizjologicznego wrośnięcia w ziemię, gdzie się urodziłem i gdzie urodzili się wszyscy, z których ja się urodziłem.
(…) Krew w moich żyłach to ta sama woda, która płynie pod powierzchnią ziemi,
ciała moich przodków krążą w moich żyłach i ja, kiedy już umrę i zapadnę się pod
ziemię, to żył będę dalej, tak jak oni żyją – w drzewach, spływał będę na ziemię
w deszczu i krążył w żyłach moich synów, będę osadzał się zielonym nalotem na
brązie gliwickich rzeźb i na dachach kościołów (Twardoch 2015, 154).

Jak pokazuje ten cytat, Twardocha zaprząta historyczny oraz zbiorowy,
wspólnotowy, czyli w jego wypadku śląski wymiar zjawiska umierania. Autor
nie dopuszcza możliwości własnej śmierci jako tylko własnej – umierając,
łączy się ze współplemieńcami, z którymi był już złączony za życia.
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I tak przy okazji omawiania śmierci Łukasza Wasztyla, 26-letniego górnika, który „umarł w szpitalu w Siemianowicach Śląskich w wyniku oparzeń
odniesionych w wypadku na kopalni Mysłowice-Wesoła”, Twardoch zestawia
tę śmierć ze śmiercią własnego dziadka, Oskara Twardocha i apeluje o to, aby
Ślązacy „nauczyli się pamiętać [swoje – P.B.] własne, specjalne metody umierania” i żeby ta ich historia przestała być „tajna i ezoteryczna” (Twardoch
2015, 241–242).
Tutaj śmierć zaznacza swoją obecność bardziej niż u Dehnela. Przybiera
ona bardzo różne oblicza – od grobu tatarskiej dziewczynki z cmentarza
w Barentsburgu (Twardoch 2015, 16–17), przez zbiorowy grób gliwiczan
zamordowanych w styczniu 1945 roku (Twardoch 2015, 33), aż po wspomnianego już Łukasza Wasztyla (Twardoch 2015, 241). Wieloryby i ćmy powstały pod cieniem śmierci. Śmierć to nieodłączna towarzyszka życia.
Przy czym nie jest prawdą, jakoby wymiar wspólnotowo-identyfikacyjny
był całkowicie nieobecny na kartach Dziennika Dehnela. Owszem, pojawia
się on, zwłaszcza w nawiązaniu do wspomnianych już młodych samobójców
wrażliwców, poetów lub nie, nie jest on jednak tak wyraziście i refleksyjnie
rozwinięty jak u Twardocha. Ponadto dla Dehnela śmierć nie tyle jest traktowana w kategoriach ciągłości z życiem, co nagłego wypadku i zerwania,
„nieistnienia”. W wydaniu samobójczym dostarcza ponadto punktu odniesienia do snucia alternatywnych scenariuszy, dzięki którym lepiej daje się
ocenić własne toczące się życie:
I ja mogłem zabić się z miłości, niewiele przecież brakowało. (…) jako dziewiętnastolatek. (…) Przez kolejnych czternaście lat, aż do dziś, po prostu bym nie istniał,
a od dziś po czas nieskończony nie istniałbym nadal. Sprawa roku chrystusowego
nie zaprzątałaby mojej głowy, podobnie jak dziewiętnastka, jak kryzys trzydziestki, jak utrata ulgi transportowej w dwudzieste szóste urodziny.
W Słowniku Maqiao Hana Shaogonga biedni, wymęczeni chińscy chłopi mają
swoje określenia na wiek. „Drogocenne życie” – oznacza życie do osiemnastu lat
u mężczyzn i do szesnastu u kobiet. Zbliżone pojęcie to „pełne życie” – do trzydziestu sześciu lat u mężczyzn i do trzydziestu dwóch u kobiet. Kto przeżył ten
czas, ten przeżył życie w pełni, później czeka go już tylko „nędzne życie”, nic niewarte. Oczywiście patrząc z tego punktu widzenia, wczesna śmierć jest dobra,
cenna. Gwidon miał zatem życie drogocenne. Moje jest jeszcze pełne, za niecałe
trzy lata znędznieje (Dehnel 2015, 134).
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Cytat ten uwydatnia bardzo charakterystyczny rys zapisków u Dehnela –
ich usytuowanie pomiędzy blogiem a traktatem. Jeśli chodzi o Twardocha,
nawet jeśli laptop w dużej mierze zastępuje mu pióro, to format bloga go raczej nie inspiruje. Jego dziennik sytuuje się na styku pamiętników i eseistyki.
Jak można się było spodziewać, spór ideologiczny to ważny składnik
dzienników, mimo iż nigdy nie urasta do rangi głównego napędu pisania.
Twardoch ostentacyjnie podkreśla, że nie zamierza się opowiedzieć po jakiejkolwiek ze stron debaty publicznej w Polsce, bo – jak twierdzi – jedynie
interesują go rzeczy osobiste, własne, „małe sprawy” (Twardoch 2015, 143).
Poza tym zamierza kultywować „brak konsekwencji” (Twardoch 2015, 142–
143). Tym samym dziennik staje się dla niego narzędziem dystansowania się
od rozgwaru polemik i sporów. Nie zmienia to faktu, że zarówno Twardoch,
jak i Dehnel ostro sprzeciwiają się różnym postawom ideologicznym, tudzież
zachowaniom społecznym. Brak jednoznacznego opowiedzenia się za którąś
z opcji światopoglądowych nie jest zatem sprzeczny z piętnowaniem tego
wszystkiego, co diarysta uważa za niesłuszne czy wręcz szkodliwe.
Do statusu głównego oponenta ideologicznego Dehnel podnosi „faryzeuszów” (Dehnel 2015, 15), czyli tych wszystkich, którzy wyznają nazbyt surowy kodeks wartości, nijak mający się zarówno do zasady miłosierdzia (głoszonej przez Chrystusa), jak również do zachowań życiowych nacechowanych agresją czy to wobec wszelkich odstępców, czy wszelkich odbiegających
od rzekomo ponadczasowych pryncypiów rozwiązań: „Są uczeni w piśmie,
mają paragrafy, przepisy, przed oczami tylko cudzy grzech, który wytropią
w skrzynce pod łóżkiem, stojącym w zamkniętym pokoju za drzwiami zasuniętymi szafą trzydrzwiową z lustrem i dostawką” (Dehnel 2015, 15). Zgodnie z przyjętą definicją faryzeusze to obłudnicy. Według Dehnela modelowego przykładu takiej postawy dostarcza Kościół katolicki, zwłaszcza w Polsce
(choć nie tylko, skoro określenie „znakomicie działające przedsiębiorstwo
»Faryzeusz i S-ka«” odnosi się nie tylko do sytuacji w Polsce; Dehnel 2015,
25), a spór z zachowaniami wyrosłymi na jego gruncie to swoisty lejtmotyw
ideologiczno-socjologiczny Dziennika roku chrystusowego.
Ostrze krytyki diarysty zwraca się przeciwko hierarchom; pisarz bierze na
cel takie postaci jak Leszek Sławoj Głódź, biskupi Hoser (Dehnel 2015, 137),
Michalik (Dehnel 2015, 239) i Tyrawa (Dehnel 2015, 247), których wypo-
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wiedzi i decyzje szczegółowo przytacza, aby je wykpić. Ale epizod z kurią
częstochowską i kradzieżą eksponatu „Sztuczne fiołki” (Dehnel 2015, 213–
216) świadczy o tym, że krytyka zatacza coraz szersze kręgi. Tym bardziej, że
płynnie przechodzi od samych instytucji na samych wiernych: „Niegasnąca
seksualna obsesja katolików, od papieża i biskupów, po stare panny i ojców
rodzin, obrabiających po misjonarsku wzgórki Wenery swoich ślubnych.
Wszystko im się wokół narządów kręci” (Dehnel 2015, 103). Kościół, katolicki zwłaszcza, to uprzywilejowany przedmiot takiej sarkastycznej i czasem –
przyznajmy – mało wybrednej krytyki. Ale diarysta objawy obłudy tropi nieustannie w różnych sferach, zwłaszcza zaś w warstwie językowej. Z drugiej
strony, jeśli pojawia się zapis o „smutk[u] hotelow[ym] korpoludków” (Dehnel 2015, 50), to pojęcie korporacji Dehnel odnosi przede wszystkim do
instytucji kościoła, rzadko zaś do świata ekonomii i współczesnego kapitalizmu wraz z jego konsekwencjami w strukturach społecznych. Ten obszar za
to w szczególny sposób uwzględnia Twardoch, u którego aż roi się od „mikroburżujk[ów] i korpoludk[ów] (Dehnel 2015, 62) czy innych „poroborków”:
Czym dzisiaj epatować pozytywistycznie konserwatywno-socjalistycznie liberalnych tępo zadowolonych mikroburżujków z centrum handlowego, takich, co to
i do kościołka pójdą, i flamie bachora wyskrobią, jeśli trzeba, i potem się tym
wyskrobaniem zasmucą, i nawet pójdą na psychoterapię? Można urządzać marsze
i kontrmarsze, z pochodniami i z arafatkami, przestraszą się, tyle że mi się nie
chce. (…) Mikroburżujek, jak mi się zdaje, nie zasłużył na bycie epatowanym,
epatować można i warto było dawnych strasznych mieszczan, dzisiejsi mikroburżujkowie to dawni mieszczanie już fabrycznie zepatowani, nic w nich do zepatowania nie zostało, skorupy wyschnięte (Twardoch 2015, 61–62).

Ważnym składnikiem tej deklaracji jest zdanie „tyle że mi się nie chce” –
powraca ono regularnie w podobnych sytuacjach. Twardoch, nawet jeśli wyraża swój sprzeciw i dystans krytyczny, nie zamierza podejmować walki,
o czym pisze wprost w innym miejscu:
Nie mam światopoglądu, nie obchodzą mnie prawacy w świętym starciu z lewakami, którzy również mnie nie obchodzą, kiedy zaś widzę różnych umiarkowanych centrystów, to dostaję mdłości z obrzydzenia. Nie ma hasła, które sprawiłoby,
że chciałoby mi się trzymać transparent (Twardoch 2015, 48).
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W tym sensie Dziennik zdaje się poświadczać, że diarysta dokonał w sobie
pewnego przełomu, bo uwolnił się od dawnych ciągot i obsesji. Obecnie nie
ufa sprawom nazbyt ogólnym, zbiorowym, a co za tym idzie – bezimiennym;
zdecydowanie woli skłonić się ku „małym sprawom” zapewniającym mu
zakorzenienie w „mandali” bytów, w jakimś splocie chaosu i kosmosu. Trzykrotnie na przestrzeni sześciu stron – jest to zabieg być może niezbyt udany
kompozycyjnie, ale za to znamienny stylistycznie i ideowo – posługuje się
zwrotem „nie oddam w pacht” (Twardoch 2015, 143, 148, 149). Czego i komu? Siebie samego chaosowi, sumienia komukolwiek, „swojego wnętrza” –
„receptom na wzmocnienie klasy średniej czy walkę z wykluczeniem” (Twardoch 2015, 143–149). Za to w wielu miejscach wygłasza pochwałę swoistej
dolce vita spędzanej w towarzystwie bliskich, potomstwa i przyjaciół, wokół
smakowitych posiłków i napojów. Na tej tablicy wartości gotowanie rosołu
urasta do rangi rzeczy najwyższej, małej, ale najwyższej: „Gotuję rosół. Rosół
to ważna rzecz? Być może w ogóle jedna z ważniejszych w życiu, podobnie
jak pastowanie butów” (Twardoch 2015, 186). Tym gotowaniem rosołu i pastowaniem butów Twardoch zbliża się do Dehnela, który z kolei lubi czyścić
srebra, przygotowywać chłodnik i zachwycać się budową czosnku.
Można uznać, że taki punkt dojścia ideologicznych wypraw obu młodych
diarystów to wyraz ich nostalgii za mieszczaństwem w dawnym stylu. U Twardocha owa fascynacja, pomimo dystansu, jaki wywołuje, skorelowana zostaje
z jego zainteresowaniem dawnymi Węgrami.
[N]ie próbuję przecież udawać, że mój świat w czymkolwiek przypomina tamten świat
triumfującej burżuazji, już zostawmy węgierską, lecz burżuazji w ogóle, i w zasadzie nie tęsknię przecież nawet za tamtym światem, bo na Boga, mógłbym może
wyrwać się z podziemnej niewoli, jak wyrwali się z pokoleniowej konieczności
Korfanty czy paru innych, ale czy nie zostałbym kimś w rodzaju Ociepki (…). Jeśli
w ogóle, jeśli burżuazyjny świat nie przytrzymałby mnie żelazną ręką tam, gdzie
się w nim powinienem narodzić, w schludnych kuchniach i antryjach domów z cegły
czerwonej, z błękitem haftowanymi makatkami na ścianach, tam powinienem żyć,
w dumnym niewolnictwie szychty i szoli, i bractwa hajerów, i tam umrzeć, w czarnym jelicie ziemi.
Więc nie, nie tęsknię. I nie próbuję udawać kogoś, kim nie jestem. Lubię tych
wszystkich martwych Węgrów bardzo, stanowią maleńki wyjątek w mojej spra-
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wiedliwej, powszechnej mizantropii podlanej śląskim resentymentem, najżałośniejszą z ksenofobii, przy której trwam bohatersko, tak jak naiwne kobiety trwają przy
złych mężczyznach i w kłótniach o zupę tracą kolejne zęby (Twardoch 2015, 64).

U Dehnela zamiłowanie do mieszczaństwa znajduje bardzo różne wyrazy
i środki ekspresji, od remontu warszawskiej kamienicy (przewijającego się
przez wiele passusów Dziennika) aż po manię kolekcjonerską.
Tymczasem owo mruganie okiem do dawnej obyczajowości mieszczańskiej, jak również całkiem świadome i konsekwentne nawiązywanie do niej,
jak ma to miejsce w wypadku Dehnela, odciska piętno na stosunku obu autorów do podróży i podróżowania. W tym miejscu dotykam bardzo istotnego
składnika tych dzienników, zdradzającego tendencję do kolonizowania ich
przestrzeni. Dziennik Twardocha zaczyna się wprawdzie od opisu leżącego
synka, ale natychmiast wykonuje zwrot w stronę podróży i to dalekiej, skoro
prowadzi aż „za koło podbiegunowe, na siedemdziesiąty ósmy równoleżnik”
(Twardoch 2015, 12). Diarysta wprost zapytuje „Jak należy podróżować?”
(Twardoch 2015, 11) i powołuje się na rozpoznania Bronisława Malinowskiego. Dalej zaś stwierdza: „Nie rozumiem podróżowania” (Twardoch 2015,
132), by natychmiast dodać: „To trochę tak, jakbym, przyduszony, napisał, że
nie rozumiem oddychania, bo chociaż nie podróżuję rzadziej niż kiedyś, to
krócej i bliżej” (Twardoch 2015, 132). W końcu dochodzi on do ważnego
wniosku: „Wiem tylko, że muszę podróżować – za każdym razem, aby powrócić” (Twardoch 2015, 132). To stwierdzenie wchodzi w rezonans z innym
ważkim stwierdzeniem: „jestem antynomią emigranta” (Twardoch 2015, 103).
Nawet wtedy, kiedy kieruje się w stronę dalekich i nieposkromionych rejonów planety, podróż w wydaniu Twardochowym wybrzmiewa po mieszczańsku, bo wiąże się z nicnierobieniem i oderwaniem się od codziennej krzątaniny wokół przyziemnych interesów.
Wiem, że ważne jest, aby się nie spieszyć. Co wydaje mi się ważne, to marnować
dużo czasu na spacery bez celu, w obcych kawiarniach i restauracjach, bo to szlachetne i godne marnotrawstwo. Nie chodzi przecież o to, by w kawiarni wypocząć,
bo wypocząć można również za darmo w parku, jedząc bułkę z fast foodu.
W kawiarni siedzi się bez celu i marnotrawi pieniądze, nie służy to niczemu, może
poza udawaniem „klasy próżniaczej”, o której kąśliwie pisze Veblen, a jego kąśli-
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wości nie rozumiem, bo jakaś ważna część człowieczeństwa wydaje mi się dziać
w tym próżniactwie i marnotrawstwie (Twardoch 2015, 133).

Dalej czytamy: „W każdej prawdziwej podróży jest coś szlachetnie zbędnego. Prawdziwa podróż nie ma celu. Podróż jest marnotrawstwem czasu i brakiem sensu” (Twardoch 2015, 133).
Oba dzienniki, Twardocha i Dehnela, poświęcone są w dużej mierze ich
podróżom, nawet jeśli poetyki opisu bardzo się różnią. O Dehnelu można
powiedzieć, że nieustannie się przemieszcza. Co i rusz podróżuje, jakby nie
mógł usiedzieć w miejscu – takiego wrażenia nie zmieni nawet to, że wiele
z tych podróży zagranicznych to wyjazdy w celu promowania książek,
uczestniczenia w warsztatach tłumaczeniowych, targów książki czy wreszcie
pobyty w ramach uzyskanego stypendium. Na tym tle wyjazdy ściśle prywatne, zwłaszcza jeśli dotyczą zagranicy, stanowią wyjątek. Każdy czytelnik zadaje sobie pytanie o naturę tych podróży. Na pierwszy rzut oka wysuwa się
ich charakter wymyślony, sztuczny, artefaktyczny, nie tylko dlatego, że są to
wyjazdy w celach zawodowych, ale także ze względu na zachowanie podróżnika Dehnela, na miejsca, które zwiedza, odwiedza, i na to, co go interesuje.
W tym aspekcie warto zwrócić uwagę na dwa zjawiska. Po pierwsze na to, iż
podróżnik Dehnel podąża po szlakach kultury, nigdy nie błądzi przypadkowo i nie zapuszcza się głęboko w obszar inności, lecz kieruje się wiedzą, którą
niejako ze sobą przywozi.
Poza tym niezależnie od niezwykłej różnorodności tych podroży występuje w nich pewien czynnik spajający nader różne epizody. I tak podróż do
egzotycznych i brudnych Indii i ta do bliskich i zadbanych Włoch to przeciwieństwa tylko pozornie (Dehnel 2015, 197 / Dehnel 2015, 384–446). Postawa podróżnika-diarysty zabarwia się podwójnością powstającą – by tak rzec
– w łonie wyjściowego pragnienia zachwytu. Napotkana rzeczywistość wywołuje zniechęcenie równolegle do zachwytu, a być może nawet w tej samej
mierze, co on. Pod warunkiem, że to zdanie nie zabrzmi złośliwie, trzeba
przyjąć, że podczas podróży Dehnelowi zawsze coś przeszkadza, najczęściej
hałas, brud, spóźnienia i opóźnienia, brak ciepłej wody, zimno, upał, wysokie
ceny, naprzykrzający się sprzedawcy… Na tym tle podróże Twardocha mogłyby wydawać się o wiele bardziej otwarte na pierwiastek ekstazy i ekscen-
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trycznego przeżywania świata. Nie jest jednak tak do końca i równie zasadnie
można by wydobyć elementy stanowiące bardzo wyraźną klamrę spinającą
podróżne doświadczenia obu diarystów. Za przykład niech posłuży to, w jaki
sposób obaj opisują swoje podróże orientalne: podróż do Maroka Twardocha
(w 2013 roku; Twardoch 2015, 187–196), podróż do Indii Dehnela (od 11 do
25 lutego 2014 roku). W jednym i drugim przypadku powraca motyw natrętnych sprzedawców, naciągaczy obstępujących naszych podróżników.
Uderzające jest jednak to, jak bardzo każda ze stron przedstawiona jest jako
zachowująca swoją rolę i tożsamość – granica pomiędzy podróżującym a autochtonami nigdy nie ulega rozchwianiu. W tym sensie to być może Twardoch
wywleka na jaw zasadniczy rys tej formy podróżowania, którą dzieli ze swoim
warszawskim alter ego:
[n]ie jest mi potrzebna żadna autentyczność, nie interesuje mnie, jak jest naprawdę, w zasadzie wcale mnie nie interesuje Maroko, islam, Arabowie, Berberowie,
Żydzi, Francuzi i ich burzliwa historia, interesuje mnie bardziej mięso z odwłoka
langustynki i na przykład okrągły narożnik modernistycznej kamienicy, gdzie
mieści się dziś kawiarnia Romano, którą mijamy, nieco pijani i najedzeni, wracając
nocą do hotelu (Twardoch 2015, 189).

U Dehnela nie jest to powiedziane bez ogródek i tak obcesowo, ale także
można to odczytać – najczęściej między wierszami, a niekiedy zaledwie trochę mniej bezpośrednio. Zresztą wątek kulinarno-restauracyjny przy zachowaniu dystansu do otaczającego świata to stały motyw dziennika podróży do
Indii Dehnela. A zatem być może chodzi o to, że prawdziwym celem podróży
są powroty do domu, do rodzinnych Pilchowic, jeśli chodzi o Twardocha, do
Warszawy i do Pietii, gdy mowa o Dehnelu?
Tym samym dochodzę do części konkluzywnej tych wywodów, w której
wychodząc od wskazanej przed chwilą zbieżności, postaram się pokazać, na
czym polega zasadnicza różnica w postawie wobec świata obu diarystów.
Jak już wiemy, zarówno Dehnel, jak i Twardoch osadzeni są w swojej tożsamości, przez co ich podróże mają na celu utwierdzanie się w ich indywidualnym, oryginalnym jestestwie. Nawet jeśli stanowią przyczynek do dyskusji
na temat tego, co współcześnie określa się mianem „praktyk przemieszcze-
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nia”, to po to, aby pokazać siłę oporu koncepcji „korzeni” wobec tego, co James Clifford nazywa „marszrutą”, „znamienną – jak pisze Dorota Wojda – dla
wspólnot mieszkających w podróży” (Wojda 2012, 121). U Dehnela i Twardocha zamieszkiwanie pojmowane jest jako grunt życia, obaj diaryści zaś
stawiają opór tym migracjom, które „sprzyjają metamorfozom tożsamości
w otwarciu na różnice podmiotowe i heterotopie” (Wojda 2012, 121). Nie
dążą oni do hybrydycznej konfrontacji z reprezentantami innych kultur i podróży nie rozumieją jako wytwarzania tożsamości na styku różnych kultur.
Podróż jest im potrzebna do utwierdzenia się w dotychczasowej postawie
egzystencjalnej – a nie jest powołana po to, by zachwiać kosmosem autora,
tylko – w najlepszym wypadku – aby ten kosmos poszerzyć o z góry kompatybilne nowe treści. Te z racji służebnej roli, jaką pełnią, pozostają jednak wtórne.

ODMIENNE PERSPEKTYWY
Nie zmienia to faktu, że perspektywy, z jakich obaj diaryści patrzą na świat
i ustosunkowują się do niego, różnią się zasadniczo. Już zasygnalizowałem, że
u Twardocha życie zyskuje kontynuację po śmierci w wymiarze kosmicznym
i za pośrednictwem potomstwa, podobnie jak sam Szczepan Twardoch ma
w sobie coś ze swoich przodków. U Dehnela śmierć, nawet jeśli stanowi niewiadomą, kojarzy się raczej z nieistnieniem: „Pietia opowiadał, jak sobie
któregoś wieczoru gadali: babcia leżąc już w łóżku – (…), on tuż obok. I ona
nagle: Wiesz, coraz częściej myślę sobie, że tam nic nie ma. To dopiero odwaga u osiemdziesięciolatki. Żadnego znieczulania” (Dehnel 2015, 55). Można zresztą zauważyć, że podczas gdy Twardoch nieustannie przywołuje więź
z przodkami, krewnymi, szeroką rodziną śląską i potomstwem, Dehnel nie
rozważa ewentualności adoptowania dziecka.
Chodzi tutaj jednak także o różny stosunek do świata. Dehnel, o czym była
już mowa, chadza wytyczonymi przez kulturę ścieżkami, jest zwolennikiem
kultury oswojonej, udomowionej, opowiada się za stabilnością wzorców i opiera
się na przeszłości jako na czymś realnie istniejącym, wyznaczającym kierunki. Ile razy na kartach dziennika przywołuje swoją pamięć historyczną, czy to
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własną, biograficzną, jak w przypadku pamięci o PRL-u, wyborów 1989 roku
i okrągłego stołu (Dehnel 2015, 83), pochodów pierwszomajowych (Dehnel
2015, 13), czy to zapośredniczoną przez erudycję w przypadku zdarzeń bardziej odległych jak stan wojenny! Tak czy inaczej, własną pamięć historyczną
zawsze wtłacza w erudycję i erudycją obudowuje: „Tak czy owak – to straszne: mam pamięć historyczną” (Dehnel 2015, 82) – stwierdza. I rzeczywiście,
widać to na każdym kroku, na przykład w odruchu zbierania starych woluminów, które należały do konkretnych osób, i przyklejania w nich ekslibrisów. Kiedy diarysta się przemieszcza, zwiedza muzea i kościoły jako namacalne dowody trwania tego, co powstało kiedyś. Ten cały bagaż kulturowy
nigdy nie zostaje w stanie spoczynku, lecz przy każdej okazji jest przywoływany i wzmacniany, co powoduje, że trudno byłoby Dehnelowi zmierzyć się
z teraźniejszością in crudo i nieznanym.
W zestawieniu z taką postawą Twardoch wydaje się zdecydowanie chylić
w stronę ewolucji i zamiast komfortu homologowanych recept wywiedzionych z przeszłości, wymyślać nowe formuły, dla których teraźniejszość jako
„anomia” (Twardoch 2015, 145) stanowi punkt wyjścia: „Nie tęsknię za przeszłością, nie wyglądam odległych utopii, patrzę tylko, jak teraźniejszość
przemija” (Twardoch 2015, 98). Kiedy indziej zaś, odwołując się do własnego
syna, ale także przodków, zaznacza, że wszyscy oni podobnie jak on sam
„żyją w swoim osobnym świecie”, że są „out of context” (Twardoch 2015,
207). Wreszcie trzykrotnie powtórzy z aprobatą zdanie zasłyszane od kolegi
podczas nocnego spaceru: „nie jesteś obywatelem rzeczywistości” (Twardoch
2015, 231, 244, 264). Zamiast sytuować się wobec porządku kultury i społeczeństwa, to jest linearnego porządku postępu, zróżnicowań metod oraz stylów (jak Dehnel), woli opowiedzieć się za „czasem kołowym” natury (Twardoch 2015, 234).
Świat Dehnela to świat przekształcony w mapę. Pamiętamy cytowany już passus: „napór nieprzebranych rzeczy świata tego jest porażający, trochę jakbym
robił Borgesowską mapę globu wielkości całego globu” (Dehnel 2015, 9). Tymczasem Twardochowi śni się świat, z którego ulotniły się granice i podziały: „ciągle marzę o prostym świecie prostych wartości, w którym nie byłoby już pisarzy,
artyści zaś malowaliby plemienne tamgi na wietrzejącym betonie” (Twardoch
2015, 236). W tym punkcie drogi obu diarystów najbardziej się rozchodzą.
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Nawet jeśli autor Dziennika roku chrystusowego skupiony jest na sobie,
a jego dziennik ma przede wszystkim na celu portretowanie siebie samego, to
poprzez banalność niektórych zapisów Dehnelowi udaje się wywiercić wyrwę
w porządku narcystycznego samozadowolenia. I tak relacja z jego wyjazdu
do filii głównej biblioteki jednego z powiatowych miast, mimo iż ześrodkowana wokół osoby pisarza, prowadzi w kierunku poznania realiów codziennego polskiego życia poza większymi ośrodkami (Dehnel 2015, 78). Właśnie
w ten sposób, niejako na przekór samemu twórcy, to tekstowi dziennika udaje się wyprowadzić autora poza zaklęty krąg narcyzmu i odpowiedzieć twierdząco na pytanie o przedstawialność świata.
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Piotr Biłos
A ‘WRITER’S DIARY’ NOWADAYS?
After the 1989 political changes in Poland and other satellite states of the USSR, one
may wonder what will happen to literary diaries that have become so important due
to emigrant writers, as the genre familiarizing or even recreating the reality. This genre is nowadays surprisingly popular among the young generation of writers (Jacek
Dehnel, Szczepan Twardoch and Łukasz Orbitowski). Their works have provoked
different reactions of literary critics and journalists. Twardoch’s works that are analysed in the article (Dziennik roku chrystusowego and Wieloryby i ćmy) prove that de-
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spite various formal assumptions observed inside the very genre, it is still capable of
revealing not only certain aspects of reality that are important for diary writers, but
also impulses deeply rooted in their minds and souls. The stake in this game is one’s
attitude towards writing and towards the world.
Keywords: literary diary, man, world, contemporaneity
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SOCMODERNIZM, BLOKOWISKO
I MAFIA DEWELOPERSKA.
O PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W MŁODEJ PROZIE1

L

ektura szeregu tekstów fabularnych i niefabularnych, publikowanych
w ciągu ostatniej dekady, a także pewnych nowych prac z zakresu geopoetyki i studiów miejskich, pozwala sformułować hipotezę o pojawieniu się obrazu nowej formy przestrzennej, której nie było dotąd w tradycyjnym repertuarze takich toposów miejskich prezentowanych w literaturze,
jak dom mieszkalny, kościół, park, biblioteka, teatr, pasaż, kawiarnia, dom
publiczny, więzienie lub ulica. Dynamiczne zmiany, którym po II wojnie
światowej ulegała zarówno fizyczna przestrzeń miejska, jak i jej różnorodne
kulturowe reprezentacje, weszły w kolejną fazę na przełomie XX i XXI stulecia. Nową i bardzo szybko zyskującą na znaczeniu kategorią przestrzenną na
wiele dziesięcioleci stało się wyobrażenie blokowiska. Liczba prac dotyczących przemian we współczesnej architekturze i urbanistyce oraz przedstawiających badania socjologów zainteresowanych odziaływaniem ukształtowania
przestrzeni na zachowania ludzi, stale rośnie. Rośnie również liczba utworów
literackich, które wyodrębniają z tradycyjnie opisywanej przestrzeni miasta
topos osiedla mieszkaniowego, a w szczególności właśnie blokowisko, jako
1

Wstępna, krótka wersja tego tekstu ukazała się w piśmie „Bliza. Kwartalnik Artystyczny”
w numerze 3. z roku 2016.
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najbardziej charakterystyczne novum w polskiej urbanistyce po II wojnie
światowej. Presja technicyzacji życia społecznego sukcesywnie doprowadziła
też do powstania kolejnego nowego toposu miejskiego, jakim jest parking.
Długo nie było to zmartwienie w naszej części Europy, natomiast amerykańska socjologia kultury od dawna rozwinęła prace nad specyfiką takiego miejsca w przestrzeni i jego przedstawieniami w literaturze i filmie (zob. np. Krajewski 2013). Także dostrzeżenie (i nazwanie) przez Marca Augé takich specyficznych miejsc w przestrzeni zagospodarowanej przez współczesnego
człowieka jak autostrady, lotniska, wielkie centra handlu i rozrywki itp.,
określone przez niego jako nie-miejsca, miało wielkie znaczenie dla rozpoznania dokonujących się zmian (zob. np. Augé 2010).
Nowa rzeczywistość cywilizacyjna wielkiego miasta stała się na początku
XXI wieku przedmiotem zainteresowania przede wszystkim w pokoleniu, dla
którego był to świat już zastany od dzieciństwa. Posłużę się przykładami
utworów prozatorskich opublikowanych w ciągu ostatnich kilku lat, od roku
2010 do 2016. Autorki są niemal dokładnie rówieśnicami, urodziły się w ciągu pięciolecia pomiędzy 1974 a 1979 rokiem. Nie dobierałam specjalnie kobiet-autorek, kryterium był dla mnie temat, jednak do kategorii płci muszę
się niekiedy odwoływać w przypadkach takich ujęć, gdzie perspektywa kobiecości odgrywa istotną rolę właśnie w tworzeniu obrazu przestrzeni miejskiej. Moje przykłady to najpierw dwie książki, które można określić jako
reportaż historyczny: Beaty Chomątowskiej Stacja Muranów (Chomątowska
2012) i Lidii Pańków Bloki w słońcu. Mała historia Ursynowa Północnego
(Pańków 2016), a następnie powieść Barbary Piórkowskiej Szklanka na pająki (Piórkowska 2010) i dodatkowo jej tom krótkich szkiców zatytułowanych
Utkanki (Piórkowska 2014), a wreszcie powieść Sylwii Chutnik Cwaniary
(Chutnik 2012) i w tym kontekście Jolanta (Chutnik 2015). Kontekst porównawczy stanowi proza starszego o dwa pokolenia Mirona Białoszewskiego
Chamowo (Białoszewski 1998). W niektórych sprawach będę się odwoływać
dodatkowo do tekstów eseistycznych i publicystycznych innych autorów.
Mimo istotnego zróżnicowania indywidualnego, ważna jest dla wybranych
czterech autorek pewna wspólnota doświadczenia pokoleniowego oraz to, że
patrzą na otaczający świat i na przeszłość z tego samego punktu czasowego.
Przestrzenie opisywane nie są dla nich obojętne. Ujawniają to dyskretnie, ale
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jednoznacznie – tak, żeby nie było wątpliwości, że przedstawiają ważne dla
siebie miejsca, o których wiedzą coś więcej niż przypadkowi przechodnie.
Nawet jeśli są przybyszami, jak Beata Chomątowska na Muranowie, który
staje się dla niej miejscem autobiograficznym wybranym. Autorka zaczyna
swoją książkę od opowieści o tym, jak przyjechała „na rozmowę o nowej
pracy w nowym mieście” (Chomątowska 2012, 7) i szła z planem w ręku
obrzeżami Muranowa, a potem codziennie chodziła do pracy tą trasą, wiedząc, gdzie jest, ale nie mając odwagi wejść na teren dawnego getta. Aż
wreszcie sprowadziła się do „świadomie wybranego mieszkania” (Chomątowska 2012, 7) w samym środku osiedla i zajęła się poznawaniem jego przeszłości, założyła Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Stacja
Muranów” i już z perspektywy mieszkanki tego miejsca opisała jego historię.
W książce ta historia obramowana została na wyklejkach dwoma planami
dzielnicy: z 1935 roku i z 2012. Lidia Pańków zaczyna swoją Małą historię
Ursynowa Północnego od przypomnienia kilku rodzinnych fotografii, które
pozostały jej z dzieciństwa spędzonego tam na przełomie lat 70. i 80.
Wprawdzie po kilku latach rodzina przeprowadziła się „na drugą stronę rzeki
i miasta” (Pańków 2016, 8), ale te fotografie, bardzo podobne do zdjęć z innych rodzinnych albumów mieszkańców Ursynowa, które będzie oglądała,
pracując nad historią osiedla, stanowią coś w rodzaju paszportu, który daje
jej prawo do powrotu i odzyskania autobiograficznego miejsca dzieciństwa.
Obie powieściopisarki poświęcają wiele uwagi przedstawianiu niefikcyjnych
miejsc fikcyjnych wydarzeń. Demonstrują coś w rodzaju patriotyzmu lokalnego, odnoszącego się do konkretnej dzielnicy miasta, która ma swój koloryt
i styl, odróżniający ją od innych, jakby miały jakąś wiedzę o obyczajach
mieszkańców i realiach życia, dostępną tylko dla swoich, na tym osiedlu.
Sposoby zainteresowania przestrzenią wielkomiejską jako scenerią życia
jednostek i ich lokalnych społeczności należy widzieć, jak sądzę, w kontekście
rozwoju antropologii codzienności na przykład w wydaniu Rocha Sulimy (zob.
np. Sulima 2000), bowiem wydarzenia historyczne (w sensie takich, które
wykraczają poza bieżący rytm potocznych działań i mają charakter wstrząsów zmieniających radykalnie porządek egzystencji jednostkowej i społecznej) rysują się tylko gdzieś na horyzoncie, jeśli są w ogóle przywoływane.
Tylko książka Chomątowskiej ma inne proporcje.
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MURANÓW – PAMIĘĆ SCHOWANA
POD ZIEMIĄ SOCJALISTYCZNEGO OSIEDLA
Najdawniejszy wspomniany w książce punkt czasowy w dziejach warszawskiej dzielnicy Muranów wiąże się z przypomnieniem genezy nazwy, wywodzącej się z czasów króla Jana III Sobieskiego. Autorka doprowadza swoją
narrację aż po bezpośrednią teraźniejszość, gdy na Muranowie powstaje Muzeum Historii Żydów Polskich, a grupa młodych ortodoksyjnych Żydów
zamieszkuje w pobliżu, tworząc Centrum Kultury Jidysz. Ośrodkiem zainteresowania Chomątowskiej jest zbudowanie tuż po wojnie istniejącej do dziś
dzielnicy mieszkaniowej, zaprojektowanej jako rozległa całość, a mimo to
położonej w samym centrum Warszawy, bowiem na terenach, gdzie Niemcy
utworzyli getto, a następnie zniszczyli wszystko w sposób jeszcze bardziej
gruntowny niż całą resztę miasta, też przecież wszystko obrócono w perzynę.
Opowieść o powstawaniu osiedla, które na żądanie władz miało być wizytówką socjalistycznego budownictwa, reporterka umieszcza w dwu perspektywach czasowych: sprzed Zagłady, szukając śladów codziennego życia miejsca zamieszkanego przed wojną w większości przez Żydów, a z drugiej strony
zbierając świadectwa nowych, napływowych mieszkańców powojennych,
którzy zasiedlali szeregi jednakowych, prostokątnych bloków, wznoszonych
wprost na gruzach i z tych gruzów, przemielonych na materiał budowlany.
Sporo uwagi poświęca dramatowi projektantów osiedla, podążających za
awangardową utopią miasta-ogrodu, a pod presją odgórnych wymagań realizujących styl później ironicznie nazywany socmodernizmem, estetycznym koszmarem albo Frankensteinem z gruzobetonu. Chomątowska, idąc za własnym
rytmem poznawania kolejnych faz historii Muranowa, spostrzega w rozmowach z ludźmi różnych pokoleń zmienne porządki pamięci miejsca i niepamięci. Anna Maria Orla-Bukowska, badająca przemiany pamięci i tożsamości społecznej w powojennej i postkomunistycznej Polsce, wyróżniła cztery
okresy: w latach 1945–1950 dominuje żywa pamięć i doświadczenia bezpośrednich świadków, od 1950 do 1980 następuje podział na dyskurs oficjalny,
pełen białych plam i dyskurs prywatny, który stara się te luki zapełniać, na-
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stępnie w okresie 1980–1989 oficjalny dyskurs zaczyna się rozsypywać i po
1989 do dyskursu publicznego włączają się prywatne pamięci różnych grup
społecznych2. Beata Chomątowska obserwuje, jak pamięć o przedwojennej,
żydowskiej przeszłości dzielnicy oraz o jej zagładzie znika z horyzontu powojennych mieszkańców, przygniecionych ciężarem życia w latach komunistycznych. Następnie ukazuje, jak w pokoleniu urodzonym i wychowanym
na Muranowie powoli pojawia się pamięć miejsca i zarazem jak ewoluuje ich
stosunek do osiedla, które zresztą z czasem zaczęło się trochę zmieniać na
lepsze, a na którym upłynęło ich dzieciństwo. W tym pokoleniu pojawia się
mocna identyfikacja z miejscem, choć nie jest ono idealizowane. Reporterka
znajduje mieszkańców świadczących, jak uczestniczyli w przeszłości w tworzeniu alternatywnej młodzieżowej subkultury, a nawet świata przestępczego.
Kreując urozmaiconą galerię portretów byłych i obecnych mieszkańców,
reporterka ukazuje Muranów jako miejsce dziś już w pewnym stopniu oswojone, a odzyskana pamięć o świecie przedwojennym, o Zagładzie i latach
komunizmu nie blokuje toczenia się nowego, wyraźnie odmienionego życia.

URSYNÓW
– DZIEJE OSIEDLA Z WIELKIEJ PŁYTY

Muranów nie był jeszcze blokowiskiem z wielkiej płyty, ale pod względem
urbanistycznym wieloma elementami stanowi jego zapowiedź, podobnie
zresztą jak Nowa Huta, ponieważ tak jak blokowiska został zrealizowany jako
ucieleśnienie ideologii, jako przestrzeń zorganizowana totalnie, a nie na miarę realnych ludzkich potrzeb. Prawdziwe blokowiska powstają nieco później,
w latach 70. w dużych miastach całej Polski, jak Ursynów na południowych
obrzeżach Warszawy, o którym traktuje reportaż Lidii Pańków. Na Ursynowie
nie ma historycznych zaszłości, zasypanych warstwą gruzu po ostatniej wojnie
i Zagładzie. Ale też nie jest to całkiem terra incognita. Autorka przypomina, że
2

Koncepcję czterech faz pamięci przytaczam za omówieniem Ewy Klekot (Klekot 2009, 44).
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nazwa ma całkiem szlachetną proweniencję, mianowicie wywodzi się od Juliana
Ursyna Niemcewicza, który po powrocie z dziesięcioletniej emigracji w Stanach
Zjednoczonych zakupił w 1822 roku niewielką posiadłość w odległości kilkunastu kilometrów na południe od Warszawy, na skraju skarpy wiślanej między
Służewem a Natolinem i nadał jej nazwę Ursinów. Założył tam ziemiańskie gospodarstwo, nie zaniedbując jednak swych intelektualnych zamiłowań. „Sprowadza do folwarku bogate zbiory biblioteczne, litografie, medale i manuskrypty”
(Pańków 2016, 10). Upadek powstania listopadowego znów wygna go na emigrację, z której już nie powróci. Ale mieszkańcy osiedla z wielkiej płyty mogą
(jeżeli zechcą) powoływać się na piękną tradycję swojego miejsca.
Osiedle, którego projekt zaczyna powstawać w roku 1970, nie ma przestrzennych ograniczeń ramami sąsiednich dzielnic, jak było z Muranowem.
Miarą politycznej i cywilizacyjnej odmienności jest różnica pomiędzy ponurymi czasami Bieruta a epoką Gierka, który ma ambicję dokonać modernizacyjnego skoku dzięki kredytom z Zachodu. Jednak ponad tymi istotnymi
zmianami, które zaszły w ciągu trzech dekad, ideologiczne uwarunkowania
myślenia o urbanistyce i architekturze, choć nie tak opresyjne, zachowały
w latach 70. perspektywę totalizującą. Pańków, podobnie jak Chomątowska,
kreśli sylwetki projektantów osiedla i dramat zniekształcenia ich wizji, również
nawiązującej do awangardowej utopii miasta-ogrodu, której obecność sygnalizuje sam tytuł książki: Bloki w słońcu. W podtytule Mała historia Ursynowa Północnego przymiotnik „mała” być może został umieszczony jako znak toposu
skromności autorki, ale też da się go odczytać jako sygnał przyjęcia perspektywy
antropologii codzienności, która ma dominować nad poetyką tekstu. A z kolei
rzeczownik „historia” może przypominać koncepcję historii codzienności przeciwstawną wobec wielkiej historii zdarzeniowej. Autorka wprawdzie wprowadza
w pole widzenia wydarzenia historyczne wykraczające poza horyzont życia
osiedla, jak karnawał pierwszej Solidarności, stan wojenny, istnienie działalności
opozycyjnej, ale tylko o tyle, o ile znalazła ślady wielkiej historii w życiu mieszkańców. Oprócz architektów-projektantów pojawiają się barwnie nakreślone
sylwetki ludzi z różnych grup społecznych. Są psychologowie organizujący
ośrodki terapeutyczne i miejsca spotkań dla trudnej młodzieży, raperzy i graficiarze, bibliotekarka, która organizuje prywatną wypożyczalnię, ogrodniczka,
dzięki której otoczenie bloku z wielkiej płyty nabiera arkadyjskiego charakteru.
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Jest też młodzieżowa subkultura, ale i Dom Sztuki Ursynów z powodzeniem
promujący kulturę wysoką. W centrum osiedla powstaje ogromny kościół, stanowiący ambitną syntezę najcenniejszych tradycji sztuki sakralnej z koncepcjami architektury modernistycznej.

ZASPA
– MIASTO JAKO CIAŁO I JAKO TKANINA
Podobne rysy składające się na obraz wielkomiejskiego osiedla, ale wpisane
w zupełnie inną konstrukcję gatunkową, znajdujemy w powieści Barbary Piórkowskiej Szklanka na pająki. Osiedle Zaspa, zbudowane w Gdańsku prawie
równocześnie z Ursynowem i w tej samej technologii, dostarczyło scenerii
dla losów powieściowej bohaterki, urodzonej i wychowanej, tak jak i sama
autorka, jako dziecko blokowisk. Zarówno w indywidualnej perspektywie
dziewczynki, jak i w życiu całej dzielnicy dominuje czas teraźniejszy. Wszyscy mieszkańcy są przybyszami skądinąd. Ich rodzinna tradycja naznaczona
jest pamięcią innych miejsc, z których przybyli ich rodzice, głównie z Kresów, a których oni sami już nie zdołali poznać. Zaspa, na której z kolei pojawiają się ich dzieci, jest przestronna, rozległa, ale nie daje żadnego zaczepienia dla wyobraźni. Jednak z upływem czasu, kiedy nadchodzą lata 80., rosnące tu dzieci spostrzegają, jak historia zagląda do osiedlowej codzienności.
Narratorka/bohaterka pierwszoosobowej powieści chodzi do szkoły z dziećmi Wałęsy, mieszka w sąsiedniej klatce schodowej, widzi z okna manifestacje
pod jego domem w okresie stanu wojennego. Wspomina najsławniejsze wydarzenie, z którego Zaspa stała się znana: odprawiona na gigantycznym placu (na
pasie startowym dawnego lotniska) msza Jana Pawła II dla ludzi pracy w 1987
roku, która przerodziła się na koniec w manifestację nielegalnej wówczas
„Solidarności”. W ten sposób na betonowym blokowisku powstaje coś w rodzaju kolorytu lokalnego, z którym narratorka się utożsamia. Z czasem dojrzewa i wówczas wybiera sobie inne miejsce, stanowiące radykalną opozycję
wobec monotonnej przestrzeni Zaspy, która ponadto kojarzy się jej z nieznośną
opresją szkolną. Azylem dla dziewczyny, dla której przygody dojrzewającego
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ciała kobiecego i dążenie do niezależności łączą się z powoli uświadamianą pasją
malarską, staje się majestatyczny gmach kościoła Mariackiego na gdańskiej starówce, a symbolem jej buntu będzie przeżycie inicjacji seksualnej w zaułku jego
ceglanych murów. Pisarka metaforyzuje przestrzeń miasta przez doświadczenie
ciała. Stocznia, w której pracują mieszkańcy Zaspy, jest opisana jako kobieta,
która niestrudzenie rodzi, karmi, pracuje, starzeje się i tylko na chwilę niespodziewanie młodnieje, jakby przebrała się w barwną sukienkę, kiedy w budynkach opuszczonych przez stoczniowców na krótki czas zakładają swoje siedziby
artyści. Nie odwołując się bezpośrednio do kategorii krytyki feministycznej,
autorka robi aluzję do koncepcji arachnologii Nancy K. Miller, która definiując
pisanie kobiece, sięgnęła po mit o tkaczce Arachne, przemienionej w pająka3.
Pająki są przywołane w tytule powieści Piórkowskiej, a więc obecność symbolicznego zwierzęcia została wyraźnie zaznaczona. W powieści z pająkami mają
do czynienia wyłącznie kobiety. Matka narratorki przestrzega ją, by sprzątała
swój pokój, bo inaczej zalęgną się w nim pająki. Jej dalsze argumenty wyraźnie
wpisują się w model kobiecości ściśle podporządkowanej rygorom kultury
patriarchalnej. Dziewczyna wprawdzie pozbywa się pająków, ale odmawia ich
zabicia. Wynosi je z domu w szklance i wypuszcza na wolność, traktując jak
istoty mityczno-magiczne. Piórkowska szerzej rozwija swój pomysł w następnej książce, będącej zbiorem szkiców o Gdańsku, zatytułowanej Utkanki, w której osobiste doświadczenie miasta jako miejsca życia i twórczości bezpośrednio
łączy się z kobiecością, cielesnością i tkaniem.

MOKOTÓW
– BALLADA O WŚCIEKŁOŚCI I ZEMŚCIE
Jeśli Stację Muranów możemy czytać jako prolog do właściwych narracji
o blokowiskach u Pańków i Piórkowskiej, to Sylwia Chutnik pisze epilog. Jej
powieść Cwaniary przedstawia wydarzenia rozgrywające się w Warszawie już
3

Już po napisaniu tego tekstu znalazłam w książce Katarzyny Szalewskiej (Szalewska 2017)
dodatkowe potwierdzenie skojarzenia obrazu miasta u Piórkowskiej z koncepcją N.K. Miller.
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po zakończeniu epoki wielkiej płyty i ukazuje odwrót od tej organizacji
miasta, zhańbionej opinią anonimowości i trywialności. Wilczy kapitalizm
początku lat 90. przyniósł nowe mody i hierarchie. W tradycyjnych przedwojennych dzielnicach deweloperzy wyrzucają lokatorów z kamienic, które
albo poddają gruntownej renowacji albo po wyburzeniu na ich miejscu
budują supernowoczesne zamknięte osiedla. Ich mafijne metody i brutalne
mechanizmy rządów wielkich pieniędzy Sylwia Chutnik pokazuje, łącząc
sensacyjno-kryminalną konwencję jak ze Złego Leopolda Tyrmanda i stylizację na warszawską balladę podwórzową. Tradycyjne postacie warszawskich cwaniaków mają tu swoje żeńskie odpowiedniki, kolejne wcielenia
romantycznego mściciela okrutnie wymierzającego sprawiedliwość na
własną rękę, zgodnie z własnym kodeksem etycznym i honorowym. Emocjonalny impet w konstruowaniu postaci i wydarzeń oraz stylistyczna
energia tekstu wydają się zachęcać, żeby do interpretacji zastosować kategorie używane po zwrocie afektywnym, choćby takie jak gniew, wściekłość i uraza, o których pisze np. Joanna Tokarska-Bakir pokazująca owocność narzędzi zwrotu afektywnego nawet w dziedzinach mających tak
ugruntowaną tradycję, jak mediewistyka (Tokarska-Bakir 2015). Mafijne
działania deweloperów jako istotny komponent kształtowania obrazu
przestrzeni miejskiej po przełomie 1989 roku pojawia się w prozie Sylwii
Chutnik nie tylko w Cwaniarach. Jeden z bohaterów tej powieści wspomina o dziewczynie imieniem Jolka, która organizowała sprzeciw wobec praktyk tzw. czyścicieli kamienic, aż została porwana przez „nieznanych sprawców” i zamordowana. Jej na wpół zwęglone ciało znaleziono w lesie. To
autentyczne wydarzenie, szeroko omawiane w prasie, stało się już osnową
kolejnej powieści pisarki pt. Jolanta.

FLÂNEUR PRASKICH PASAŻY
W pisarstwie pokolenia urodzonego w latach 70. i wychowanego na blokowiskach, do którego należą omawiane przeze mnie autorki, kształtuje się,
jak widać, nowy topos, którym jest wielkomiejskie osiedle mieszkaniowe.
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Jednak pierwszy przedstawił tę zmianę starszy o dwa pokolenia, niestrudzony poeta wielkiego miasta, Miron Białoszewski, pisząc Chamowo po przeprowadzeniu się ze śródmieścia do prawobrzeżnej Warszawy na dziewiąte
piętro w blokowisku. Jego diagnoza życia w mrówkowcu, jak nazywał takie
bloki, trochę przypomina obserwacje antropologa, który bada życie egzotycznego plemienia na antypodach. Albo jeśli serio traktować skojarzenie z mrowiskiem – wręcz dystans człowieka wobec świata owadów. Dla poety urodzonego i wychowanego w Śródmieściu przeprowadzka na Pragę (dokładniej: na Kępę Gocławską) początkowo mogła być wyprawą na antypody, co
widać między innymi w cyklu wierszy Odczepić się, ale w miarę upływu czasu jego zwyczaj odbywania pieszych wędrówek prowadził do stopniowego
oswajania kolejnych praskich dzielnic, które zaczęły pojawiać się w jego
utworach nie tylko dzięki widokom z okna, ale i z perspektywy przechodnia,
myszkującego po ulicach i bazarach na przedmieściu. Białoszewski okazał się
flâneurem praskich pasaży. Jednak jego utwory dotyczące życia w blokowisku
na skraju Saskiej Kępy stale zdradzają postawę obcości wobec tej przestrzeni.
Jej negatywną cechą stają się męczące zjawiska audiosfery, jak hałaśliwe odgłosy remontu u sąsiadów lub głośny dźwięk windy. Niepokoi też monotonia
długich pustych korytarzy, w których łatwo zabłądzić na inne piętro, pod
cudze drzwi. To, co daje się zaakceptować w nowym bloku, to paradoksalnie
wyjście poza jego przestrzeń, dzięki oglądaniu rozległego widoku z galerii na
jedenastym piętrze albo traktowanie „mrówkowca” jako punktu startowego
do wędrówek poza blokowisko, w chaszcze nad Wisłą lub na zaniedbane
peryferia starej Pragi: Gocław, Gocławek i Grochów4. Znakomite zobrazowanie tych peryferii, po których peregrynował poeta, wyruszając ze swego blokowiska, przedstawiła wystawa Znikające krajobrazy. „Opowieść przestrzenna”
Mirona Białoszewskiego5.
4

Porównanie obrazu blokowiska u Białoszewskiego i pisarek młodej generacji pojawia się
też, w nieco innym ujęciu, w artykule Agnieszki Jezierskiej (Jezierska 2017), który miałam
okazję przeczytać już po napisaniu niniejszego tekstu. Autorka omawia też Jolantę Sylwii
Chutnik.
5
Wystawę można było zobaczyć w Muzeum Warszawskiej Pragi (Oddział Muzeum Miasta Warszawy), w okresie 15.06.2016–30.10.2016. Kuratorkami były: Aleksandra Duralska
i Agnieszka Karpowicz.
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PRZEKROCZENIE STEREOTYPU BLOKOWISKA
Omawiane przeze mnie utwory pisarek młodego pokolenia nie traktują nowej
przestrzeni miejskiej z takim dystansem, jak Białoszewski. Topos ma u nich bardziej ambiwalentny charakter. Opromienia go tradycja utopii o słonecznych
domach i szerokich ulicach pełnych zieleni, mimo że od początku ta idea była
skażona lekceważeniem indywidualności, a w praktyce przerodziła się w monotonię wielkomiejskich sypialni, ulokowanych na dalekich obrzeżach miasta. Jednak z biegiem czasu oswajane blokowiska okazywały się podatne na spontaniczne lokalne inicjatywy i w rezultacie stały się bardziej sprzyjające nawiązywaniu
sąsiedzkich więzi niż nowe luksusowe osiedla zamknięte. Chomątowska, Pańków i Piórkowska przykładają rękę do kształtowania mitologii nowych dzielnic
z wielkiej płyty, nawet jeśli powstały one jako brzydkie, monotonne i doczekały
się pogardliwej nazwy blokowisk, albo dodatkowo – jak Muranów – straszą
upiorną przeszłością. Ponadto okazuje się, że dzielnica, w której upłynęło dzieciństwo, może wbrew realiom nabierać pozytywnych wartości emocjonalnych.
Odmiennie niż u Białoszewskiego skierowane są też wektory wyznaczające
w prozie omawianych autorek antropologiczne i społeczne właściwości blokowiska. Z jednej strony odczuwa się je jako siedlisko tego, co anonimowe i pozbawione zakorzenienia. Z drugiej jednak strony pisarki dostrzegają nawiązujące się
niekiedy między mieszkańcami więzi sąsiedzkie. Pojawia się też poszukiwanie
historii związku z wydarzeniami większej skali niż tylko osiedlowa, jak nawiązania do stanu wojennego u Pańków i Piórkowskiej. Przeszłość, nawet jeśli sięga
tylko poprzedniego pokolenia albo własnego dzieciństwa, zaczyna nasycać się
odrębnym kolorytem. Odsuwają się złe emocje. Zdarza się, że mieszkańcy, którzy się wyprowadzili, wracają, nie mogąc się zaaklimatyzować gdzie indziej. Pisze o tym Lidia Pańków w końcowym rozdziałku Migracje. Chomątowska dostrzega obecne wciąż środowisko pierwszego po wojnie pokolenia mieszkańców
Muranowa, tych, którzy najpierw ciesząc się z nowego mieszkania, musieli brnąć
do swoich domów przez rozkopany grunt wokół trwającej jeszcze budowy, bardzo szybko rozczarowywali się ciasnotą pokojów i kuchnią dzieloną z sąsiadem,
drzwiami tak wstawionymi, że nie dały się zamknąć, cieknącymi kranami. To
oni nie mieli czasu myśleć o gettowej przeszłości, stojąc w kolejkach po najprost-

MAŁGORZATA CZERMIŃSKA: SOCMODERNIZM…

615

sze zakupy. A często, jako przybysze spoza Warszawy, nawet o tej przeszłości nie
wiedzieli. Na starość, jako emeryci, żyją teraz w mieszkaniach poprawionych po
kolejnych remontach, spotykają się w ośrodku dla seniorów w galeriowcu na
Nowolipiu i to ich ratuje przed anonimową samotnością na blokowisku. Do
galeriowca przyjeżdża też młody Żyd z Izraela, Daniel, ożeniony z polską dziennikarką. Ostatni rozdział reportażu Chomątowskiej ma tytuł Jidyszland i opowiada o wspólnocie młodych chasydów, którzy chcą odnowić żydowskie życie
na Muranowie. Jednak w Epilogu podziemna przeszłość znowu daje o sobie
znać: na Nowolipiu, tuż pod jednym z bloków, zapadł się grunt, budząc lęk
mieszkańców. I czytelnicy zostają z tą niepewnością. Nie wiadomo, co znajdą
archeologowie. Tymczasem życie toczy się dalej.
Pogardzane niegdyś blokowiska pojawiają się w perspektywie nostalgii. Taka
konstatacja, dziwaczna na pierwszy rzut oka, nie jest całkiem bezpodstawna.
Nawet w pełni świadome zmierzenie się w wieku dojrzałym ze straszną przeszłością Muranowa nie musi wypierać pamięci o własnym powojennym dzieciństwie spędzonym w tej dzielnicy bez jakiejkolwiek wiedzy o tym, co się tu stało
i co nadal ukrywa się pod fundamentami domów, nawierzchnią ulic i płaszczyznami trawników. O takiej konfrontacji mówi Jacek Leociak, historyk Holokaustu, badacz warszawskiego getta, autor wielu książek naukowych na jego
temat. Choć jako dorosły wyprowadził się już z tej dzielnicy, jego poczucie
tożsamości wiąże się nierozdzielnie z tym właśnie kawałkiem przestrzeni:
Ale Muranów to moje miejsce. (…) Nie ma na świecie drugiego takiego miejsca,
jak Muranów, jak Warszawa. To jest mój punkt wyjścia. Nie potrafiłbym żyć tak
jak Amerykanie, którzy lekko przeprowadzają się ze wschodniego wybrzeża na
zachodnie lub odwrotnie. (…) Mnie fascynuje to, że wiem, kto mieszkał na Nowolipiu, w domu, gdzie się urodziłem. Nie ma dziś ani tego domu, ani tego miejsca,
tylko punkt kartograficzny. Ale ja to wiem, a co jest w stanie Idaho – tego nie
wiem. Mój stan to jest Muranów (Leociak 2010, 8).

W jego książce Spojrzenia na warszawskie getto (Leociak 2011) o historii
sześciu ulic Muranowa, z których każdej poświęcony jest osobny tom-album,
znajduje się też Nowolipie. Ewa Klekot, antropolożka i tłumaczka, w eseju
Niepamięć getta pisze o podwórku na Muranowie przy alei Solidarności
(dawniej Świerczewskiego), na którym spędziła dzieciństwo:
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na początku lat 70. było mikrorajem mojego dzieciństwa; podwórko, gdzie
sztuczny staw obudowano omszałymi kamieniami, posadzono skalny ogródek,
irysy i ozdobne krzewy. (…) podwórko z ogródkiem istnieje do dziś na tyłach
posesji al. Solidarności 107/109, tyle, że zostało ogrodzone i dostęp mają tylko ci,
którzy znają kod otwierający furtkę (Klekot 2009, 43).

Autorka przywołuje duchy awangardowej utopii miasta-ogrodu, która miała
stwarzać mieszkańcom przyjazną przestrzeń dla wspólnotowego życia, duchy
„zakrzyczane przez rzeczywistość realnego socjalizmu i drapieżnego kapitalizmu” (Klekot 2009, 43). Jednak nostalgiczne wspomnienie o podwórkowych
zabawach na trzepaku do dywanów i żartobliwy stosunek do socrealistycznych reliktów w przestrzeni powojennych osiedli (nie tylko u tej autorki) jest
raczej tęsknotą za własnym dzieciństwem niż za całą realnością tamtych czasów. Obraz jeszcze bardziej idylliczny (choć niepozbawiony nuty autoironii)
tworzy Barbara Piórkowska w Utkankach, wspominając blokowisko na Zaspie już po wyprowadzeniu się z niego:
Po Arkadii można jeździć rowerami. Wszystkie kierunki są otwarte, Arkadia ma
morze, kawałek góry, granicę z kurortem Sopotem oraz pozostałości lotniska,
które Niemcy wybudowali, wiedzieli gdzie. Ma szerokie ulice, które są ciągami
komunikacyjnymi dla Miasta. Ma bloki, które postawiono w takich odległościach
od siebie, by czuć było przestrzeń i wiatr między nimi. (…) Tęsknię za tą swoją
kołyską, wyprowadziłam się, jak wielu, w mniej wietrzne rejony Gdańska, ale
wracam do środka bloku z klatką schodową, kiedy tylko mogę, odwiedzić przyjaciół
i popatrzeć na Arkadię, którą na całe szczęście noszę w sercu w tym oddaleniu.
(…) Niech się nie boi osiedla – blokowiska lud z Centrum, niech otacza je czcią,
niech obdarowuje tutejsze falowce pocałunkami czułości (Piórkowska 2014, 52)6.

Czyżby osiedle z wielkiej płyty miało się okazać rajem utraconym?

6

Nota bene jeden ze wspomnianych przez Piórkowską „falowców” (najdłuższy, mierzący
860 m) doczekał się już osobnego upamiętnienia w poświęconej mu debiutanckiej powieści
Salci Hałas Pieczeń dla Amfy (Hałas 2016) oraz prezentacji w artykule Olgi Dębickiej z fotografiami Piotra Małeckiego w „National Geographic Polska” pt. Mikroklimaty betonowej fali,
gdzie został animizująco określony jako betonowa gąsienica pełznąca do morza (Dębicka,
Małecki 2010).
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Małgorzata Czermińska
SOCIALIST MODERNISM, BLOCKS OF FLATS AND THE PROPERTY MAFIA.
THE CITY SPACE IN CONTEMPORARY PROSE
The article discusses a new type of the urban space, a residential district consisting
of large blocks of flats, using the example of the works by Beata Chomątowska, Lidia
Pańków, Barbara Piórkowska and Sylwia Chutnik – four female writers born in the
1970s. Their works are compared with Białoszewski’s writing. The contemporary au-
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thors refer to the negative stereotype of a block of flats, which is a transformation of
the avant-garde utopia of a garden-city that appeared in socialist realism. Such stereotype is then reinterpreted, which allows for a nostalgic reflection, revealing the
Arcadian features of the childhood scenery. It is opposed to the new tendencies that
appear in the city space in the 21st century due to the capitalistic rules followed by
developers.
Keywords: space, blocks of flats, ghetto, developers
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CZAS JAKO TRAUMA,
TEKST JAKO AUTOPSYCHOTERAPIA
(NA MATERIALE PROZY POLSKIEJ
LAT 1990–2000)

M

etody psychoterapii oparte na podejściu narracyjnym zawdzięczają swój efekt nie tyle rozładowaniu napięcia emocjonalnego, na co
pozwala „wyartykułowanie” problemu, ile, przede wszystkim,
możliwości tworzenia spójnej historii życiowej, pozwalającej analizować
i korygować realną historię życia. Jako proces świadomej lub nieświadomej
autopsychoterapii może też być rozpatrywana twórczość literacka. Należy
wtedy mówić o dwóch powiązanych ze sobą perspektywach – psychologii
poetyki (każda struktura artystyczna opiera się na doświadczeniu psychologicznym) i poetyki psychologii (psychologicznym nastawieniu pierwotnego
przeżycia na te lub inne sposoby jego artystycznego wcielenia). Na materiale
polskiej prozy lat 1990–2000 chcę pokazać, w jaki sposób pewne chwyty artystyczne służą procesom autopsychoterapeutycznym, wspomagającym przezwyciężenie traum historycznych i strukturalnych (LaCapra 2015, 98) –
traum czasu historycznego i/lub prywatnego.
Traumy historyczne osób, których dzieciństwo nazwano później „pojałtańskim” (Czermińska 2000, 146), są związane z II wojną światową, przeżytą
nie w rzeczywistości, lecz jako jej konsekwencje, destrukcyjne dla psychiki
i tożsamości. To traumy „dzieci ruin” – ruin w sensie dosłownym i przeno-
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śnym, dzieci przemocy, strachu i milczenia, to traumy mieszkańców powojennej przestrzeni i czasu, żyjących w cieniu pamięci o wojnie dopiero co
skończonej i w oczekiwaniu na wojnę nową. To przede wszystkim dziedziczenie traumy Holokaustu – proza dzieci ocaleńców: teksty matrycentryczne,
które opowiadają o dzieciństwie uzurpowanym przez przeszłość matki –
przemilczaną i wypartą (Szpilki włoskie i Szum Magdaleny Tulli, Goldi. Apoteoza zwierzaczkowatości i Frascati. Apoteoza topografii Еwy Kuryluk, Rodzinna historia lęku Agaty Tuszyńskiej) lub obracającą się w narzędzie szantażu emocjonalnego (Utwór o Matce i Ojczyźnie Bożeny Keff). Do tego kontekstu psychologicznego należy też książka Mała Zagłada Anny Janko, której
matka jako dziecko przeżyła pacyfikację polskiej wsi przez nazistów.
To też skutki migracji wojennej i powojennej, zasiedlenia Ziem Odzyskanych, stworzenia terytorium tożsamości zwielokrotnionej, czyli właściwie
kształtującej się od nowa. Dla dzieci przesiedleńców pełne zakorzenienie
w przestrzeni dzieciństwa okazało się niemożliwe bez refleksji o losach
przodków i byłych mieszkańców tych ziem. Dla Aleksandra Jurewicza i Adama Zagajewskiego traumą jest to, że utracona (osobiście bądź siłą nostalgii
narzuconej przez starszych) przestrzeń Kresów Wschodnich niemal całkowicie przesłania realną przestrzeń dzieciństwa, która z kolei pozostaje terytorium nieoswojonej i stopniowo zatruwającej ich obcości. Dla autorów urodzonych już na Ziemiach Odzyskanych – Pawła Huellego, Stefana Chwina,
Artura Daniela Liskowackiego, Joanny Bator, Ingi Iwasiów, Brygidy Helbig to
poczucie podwójnego pęknięcia, podwójnego dramatu – w losach przodków
i przestrzeni dzieciństwa. Dziecko przesiedleńców dobrowolnych – Zytę
Oryszyn – dręczy mgliste poczucie winy.
Dla najmłodszych pokoleń literackich to trauma przełomu historycznego:
„pęknięcie” w biografii i świadomości oraz brak romantyki sprzeciwu, utrwalonej w polskiej mentalności i kulturze, poczucie impasu pomiędzy globalną
konsumpcją a etosem narodowym i martyrologią narzucanymi przez władzę
i tradycję.
Analizowana w tekście artykułu trauma strukturalna, związana z czasem
prywatnym, to doświadczenie zetknięcia ze śmiercią i strachu tanatycznego
(powieści Ostatnie historie Olgi Tokarczuk i Szum Magdaleny Tulli, dzienniki
żałoby – Umarł mi. Notatnik żałoby Ingi Iwasiów, Dzień przed końcem świata

IRINA ADELGEJM: CZAS JAKO TRAUMA…

621

Aleksandra Jurewicza i Ćwiczenia z utraty Agaty Tuszyńskiej oraz narracje
o utracie perinatalnej – tom opowiadań Justyny Bargielskiej Obsoletki).
Na poziomie poetyki sposobem przezwyciężenia bolesnego doświadczenia
stają się archeologia i genealogia empatyczna przestrzeni; modyfikacje gatunku sagi rodzinnej i narracja-kolaż; biografia i autobiografia empatyczna;
narracja-pytanie; dziennik żałoby; dekonstrukcja otaczających dyskursów;
korzystanie z kodów kulturowych, bajki, fantasmagorii, bohaterów-masek;
wpisanie w tekst zdjęć przedwojennych jako rzeczywistości tekstowej i pozatekstowej itd. Te chwyty umożliwiają różne manipulacje psychoterapeutyczne
z traumą lub przyczyną trwogi.

1.
Do metody ustawień rodzinnych według Berta Hellingera (która traktuje
osobę jako element Rodu, rodziny, szuka i koryguje powody problemów,
których źródło leży w życiu poprzednich generacji) odsyła narracja empatyczna o doświadczeniu przodków – realnych i hipotetycznych – w tekstach
o Ziemiach Odzyskanych i w tekstach drugiego pokolenia dzieci Holokaustu.
W latach 90. XX wieku emocjonalnie wypełniona rekonstrukcja nostalgii,
pamięci miejsca, traumy przesiedlenia w imieniu przodków własnych
i „przyszywanych” (tzn. przodków według miejsca zamieszkania – Niemców)
odbywa się za pomocą, przede wszystkim, archeologii empatycznej – narracji
empatycznej o rzeczach związanych z niemiecką przeszłością Ziem Odzyskanych (Historia pewnego żartu, Hanemann Chwina; Opowiadania na czas
przeprowadzki Huellego; Ulice Szczecina, Cukiernica pani Kirsch Liskowackiego). W pierwszych latach XXI wieku elementy ustawień rodzinnych realizuje się raczej przez genealogię empatyczną (Śpiewaj ogrody Huellego; Eine
Kleine Liskowackiego; Bambino, Ku słońcu Iwasiów; Piaskowa Góra, Chmurdalia, Ciemno, prawie noc Bator; Niebko Helbig; Ocalona Atlantyda Oryszyn)
– budowanie ewentualnych losów pokolenia dziadków, rodziców, niemieckich mieszkańców Ziem Odzyskanych. To pozwala narratorowi niby „osobiście” upewnić się, że nie może być początkiem początków ziemia, pod którą
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„leży rozdeptana” (Oryszyn 2012, 178) ojczyzna jej byłych mieszkańców, i na
skutek tego wirtualnego, ale emocjonalnie przeżytego doświadczenia, odzyskać prawo moralne do zakorzenienia. Ciekawą rolę odgrywają tu zdjęcia.
Praktyki fotograficzne są narzędziem integracji rodzinnej (Bourdieu 1990,
50, za: Круткин 2006), „miejscem pamięci” (Нора 1999, 17–50) dla grupy
krewnych. Tu krewnymi stają się – poprzez przestrzeń – Polacy i Niemcy,
obecni i dawni mieszkańcy Ziem Odzyskanych.
W narracji matrycentrycznej dzieci ocaleńców z Holokaustu rekonstrukcja
empatyczna jest jednym ze sposobów terapii traumy symbiotycznej. Aby
wyzwolić się z odziedziczonej po matce traumy, trzeba matce wybaczyć,
wybaczenie zaś umożliwia nie zrozumienie, lecz empatyczna rekonstrukcja
tych chwil w doświadczeniu matki, które doprowadziły do traumy, wirtualne
przeżycie ich przez narratorkę. Poza tym autorkami kieruje też poczucie
obowiązku wobec ofiar, chęć utrwalenia pamięci po nich. Pracując nie tylko
z własną pamięcią, lecz też z pamięcią bliskich osób, dążą do tego, by oczyścić ją z piętna wstydu i strachu, wyrazić to, co pozostało niewyrażone przez
przodków (Janko 2015, 12, 36, 54, 75, 91; Tuszyńska 2014, 146; Kuryluk
2011, 117, 146; Kuryluk 2009, 47, 145; Kurkiewicz, Kuryluk 2010).
Narracja umożliwia też – w obu rodzajach tekstów – wpisanie siebie w rodzinę, ród, przestrzeń oraz wpisanie rodziny, rodu, przestrzeni we własną
świadomość („Poczułam wielką ulgę, jaką daje świadomość przynależności”;
Tuszyńska 2014, 173), czyli częściowe przezwyciężenie traumy zerwania więzi
rodzinnych (Tuszyńska 2014, 135, 146, 183, 260; Kubisiowska, Tulli 2011; Kuryluk 2011, 170; Kuryluk 2009, 81; Janko 2015, 33), które Lawrence L. Langer
określa jako jeden z najstraszniejszych skutków Zagłady (Langer 2004, 127).
Według metody ustawień rodzinnych podstawowym źródłem problemów
psychologicznych występujących u pokoleń następnych jest wykluczenie z systemu rodzinnego (czyli chęć zapomnienia) kogoś z uczestników traumy. Przy
czym do „rodziny”, jak twierdzi Hellinger, należą nie tylko krewni, lecz też
osoby związane z człowiekiem „stosunkami życia i śmierci” (co potwierdzają
słowa Matki w tekście Keff: „Teraz, kiedy Hitler (…) // I Stalin (…) nie żyją //
Tylko ty mi zostałaś, moje dziecko // Z bliskich”; Keff 2008, 59). Jaskrawy
obraz takiej rodziny przedstawia powieść Tulli Szum. Na sali Sądu Najniższego
pojawiają się, oprócz bezpośrednich uczestników życia bohaterki, urodzonej
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po wojnie, zabici esesmani i ich spalone ofiary, a na wołanie jednej z postaci
– „Trzeba ich stąd usunąć (…). Nie pomieścimy się tu razem” – przewodniczący odpowiada: „Oni zostaną. (…) To wszystko rodzina” (Tulli 2014, 128).
Jako jeden z najważniejszych celów swej narracji Kuryluk określa potrzebę
zrekompensowania matce jej „wykluczenia” w swoim dzieciństwie (Kurkiewicz, Kuryluk 2010) – nic nie wiedząc o strasznej przeszłości matki, dziewczynka uważała ją za wstrętną wariatkę i marzyła o uwolnieniu od niej rodziny (Kuryluk 2009, 116, 121, 154, 203, 242; Kuryluk 2011, 48). W powieści
Tulli ta korekcja ma w sposób symboliczny odbyć się we wspomnianym Sądzie
(Tulli 2014, 116). Ale realizuje się też inaczej. Esesman, który mieszka w wymyślonym przez małą bohaterkę lesie, jest nie tylko uosobieniem zła wojennego
i powojennego, któremu dziewczynka i lis próbują przeciwdziałać (związując
esesmana). To też ten Niemiec, który podczas trudnego marszu z jednego
obozu do drugiego ocalił więźniów (w tym matkę dziewczynki), codziennie
wkładając każdemu do ust łyżeczkę cukru, ten, który został zastrzelony po
wyzwoleniu obozu, ten, którego nie uratowała matka dziewczynki, chociaż
miała taką możliwość. Dziewczynka „znajduje go” („Za każdym razem, kiedy
przyglądałam się lisowi i dziewczynce, miałam wrażenie, że na moim obrazku
kogoś jeszcze brakuje”; Tulli 2014, 42), odtwarza jego historię, opowiada z jego
perspektywy, w swoim wymyślonym świecie karmi cukrem z łyżeczki – podświadomie mu dziękując i przywracając miejsce w ich „rodzinie”. Janko w swojej
Małej Zagładzie dąży do symbolicznego przywrócenia „rodzinie” „dobrych”
i „złych” Niemców, nie tylko opowiadając o nich, lecz też spoglądając na tragedię ich oczami (Janko 2015, 37–39, 47, 62, 154).

2.
Część prozy o Ziemiach Odzyskanych opiera się na wewnętrznym dialogu
dorosłego narratora ze sobą-dzieckiem. Celem takiego dialogu w psychoterapii
jest aktualizacja, werbalizacja, obiektywizacja traum i przeżyć dzieciństwa,
ukrytych konfliktów wewnętrznych, uświadomienie rozdwojenia poprzez
identyfikację z oboma biegunami.
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Rozbudowane formuły zwracania się narratora Lidy Jurewicza do siebie-dziecka (Jurewicz 1994, 39–40 i in.), stwarzające dystans psychologiczny,
napięcie emocjonalne pomiędzy świadomością dorosłego i dziecka, dają iluzję władzy nad sensem własnej biografii, wzmacniają poczucie jej spójności
(Jurewicz 1994, 14, 106). Zagajewski zaś poprzez narrację, analizę ambiwalencji przestrzeni rzeczywistej i iluzorycznej, dąży do wyzwolenia się spod
władzy narzuconego mu dyskursu nostalgicznego, do opisania realnego miasta własnego doświadczenia i własnych przeżyć, do nawiązania dialogu ze
sobą-dzieckiem i zdystansowania się wobec niego. W taki sposób dwie przestrzenie, które wcześniej wykluczały siebie, odzyskują wreszcie w świadomości
narratora pewną jedność (Zagajewski 2007, 46). Narratorzy Chwina i Huellego próbują zrozumieć przypadkowość i prawidłowość dróg przodków, które
doprowadziły ich do tego punktu, w którym pojawili się na świecie (Chwin
1991, 151, 154–155, 170; Huelle 1999, 39).

3.
Według Artura Janova, twórcy metody terapii pierwotnej, żeby uwolnić się
od „bólu zamrożonego”, trzeba wrócić do przeszłości, przeżyć na nowo sytuację, która stała się powodem traumy pierwotnej i zburzyć ją za pomocą krzyku.
Takim „krzykiem” w istocie jest cała narracja Tulli, Kuryluk, Keff, Janko, Oryszyn i in., szczegółowo (u Oryszyn – w wielokrotnej projekcji na szereg bohaterów) opisująca doświadczenie traumatyczne. Bardziej dosłownie funkcję
„krzyku pierwotnego” spełniają niektóre „arie”, czy recytatywy w wielogłosowym oratorium Keff i płacz katartyczny w powieści Bator (Bator 2012, 428).

4.
Narracja służy też dekonstrukcji i rekonstrukcji narratywu życiowego –
uświadomieniu i analizie dążeń innych osób lub społeczności do uzurpacji
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autorstwa historii życiowej danej osoby, szukaniu tzw. „momentów wyjątkowych” – chwil, w których człowiek sprzeciwiał się narzucanej mu historii.
W takiej sytuacji wyłaniają się początki tzw. historii alternatywnej, która się
gromadzi, koncentruje aż do odzyskania sposobności, by przeciwstawić się
historii dominującej.
Narratorka Szumu Tulli szczegółowo opisuje niepewność i poczucie zaszczucia dziewczynki, wyśmiewanie się z niej i znęcanie się nad nią w domu
i w szkole, jej bezskuteczne próby dostosowania się do „zasad normalności”,
obowiązujących w rodzinie itd., ale jednocześnie odnotowuje chwile poczucia głęboko skrywanej siły (Tulli 2014, 46), rzadkie wspomnienia o innym,
dobrym traktowaniu przez krewnych (Tulli 2014, 47, 62, 79), próby buntu
(Tulli 2014, 77, 91, 92, 24), częściową zmianę sytuacji po założeniu własnej
rodziny (Tulli 2014, 22, 92). Z kolei tekst Utwór o Matce i Ojczyźnie Keff jest
symboliczną walką z matką o własną tożsamość i własną historię (Keff 2008,
27, 28, 39, 55, 56).

5.

Ponieważ traumatyczne wspomnienia są „nieprzyswojonymi skrawkami
przytłaczających doświadczeń”, osoba straumatyzowana musi powrócić
do wydarzenia, „często po to, by je uzupełnić” (Bessel 2015, 169). W tym
celu proza sięga po metodę re-membering – przywołanie (realne lub wirtualne) osób z przeszłości, dzięki którym pokazuje się dodatkowy punkt
widzenia na analizowane wspomnienie. Najbardziej dosłownym tego
przykładem są świadectwa w Sądzie Najniższym w powieści Tulli Szum –
właśnie tym świadkom udaje się nazwać źródło traumy dziewczynki: „Teraz powiedziałabym, że nosiła pod sweterkiem jakąś straszną ranę (…)
odziedziczyła ją po matce” (Tulli 2014, 119). Wypowiedzi w sposób symboliczny oddziałują też na pamięć matek (której skutkiem są traumy córek-narratorek), dopełniając ją nowymi świadectwami (Tulli, Tuszyńska,
Kuryluk, Janko).
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6.
Narracja korzysta z metafory terapeutycznej – skutecznego środka psychoterapii, pozwalającego w zwartej formie określić problem i przygotować go
do dalszej analizy i korekcji.
Dokuczliwość dziedziczenia przez córki matczynego cierpienia opisują
liczne metafory (Tulli 2011, 27, 64–66, 69, 75, 125–128; Tulli 2014, 19, 55, 66,
119–120; Tuszyńska 2014, 10; Keff 2008, 5, 16, 23, 47, 48, 60; Janko 2015, 12,
15–16). Opowieść służy eksterioryzacji problemu, nadaje mu imię, co pozwala rozpatrywać osobę straumatyzowaną nie jako jego uosobienie, lecz
jako podmiot, który wchodzi z nim w pewne stosunki, te zaś mogą być poddane analizie i korekcie.
Poza tym narracja naocznie demonstruje pracę metafory terapeutycznej.
Bohaterka Keff utożsamia się z postaciami kultury masowej, reinterpretując
znane wątki i w sposób groteskowy odzierając dyskurs matki z destrukcyjnego patosu (Keff 2008, 10, 13, 16, 19, 26–27, 29, 33, 47, 49, 54). Znamienne
jest, że t y l k o maski-kody umożliwiają bohaterce bunt: „kosmonautka Ripley podejmuje orestejski zamach”, „nastał czas niepokoju w chatach niewolników” itd. (Keff 2008, 27, 55). Rozbudowaną metaforą terapeutyczną jest też
bajka. Otóż w wymyślonym świecie małej bohaterki Tulli mieszka dziewczynka – jej alter ego – i cudowny lis, reprezentujący wolność psychologiczną, oraz esesman – symbol przemocy. Po latach, w życiu dorosłym, w momencie kryzysu bohaterka znów spotyka lisa – właśnie on przyprowadza ją
do Sądu Najniższego, któremu przewodniczy i który służy przezwyciężeniu
traum przeszłości.

7.
W powieści Tokarczuk Anna In w grobowcach świata oraz w Utworze o Matce i Ojczyźnie Keff została wykorzystana mitodrama – metoda psychoterapii
polegająca na inscenizacji wątków mitologicznych.
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Powieść Olgi Tokarczuk opiera się na micie sumeryjskim o Inannie, którego psychologicznym zadaniem było, według pisarki, „rozbrojenie grozy
śmierci” (Tokarczuk 2006, 209). Opowiadając historię umierania i buntu
przeciwko śmierci, Tokarczuk nie reinterpretuje mitu, tylko go przeżywa razem z czytelnikiem. Temu właśnie celowi – możności utożsamiania się z postaciami mitu – służą unowocześniające go realia futurystyczne i samo sięganie autorki po motywy z epoki, „kiedy bogowie byli ludźmi”, po mitologię
sumeryjską, w której „nie istniała jeszcze przepaść, która pojawiła się dopiero
u Greków i podzieliła bogów i ludzi na dwa odrębne gatunki” (Tokarczuk
2006, 75, 198). Razem z boginią autorka przeżywa śmierć, która jest doświadczeniem ludzkim. W sposób bezpieczny (bo chodzi o boga) poznaje się
– w wymiarach ludzkich (Tokarczuk 2006, 44), w paradygmacie uczuć ludzkich – doświadczenie dla ludzi niedostępne, czyli przezwyciężanie śmierci.
Oparta na micie narracja Tokarczuk to dosłowne rozdzielenie Bytu na
dwie części – życie i śmierć, a potem połączenie ich na nowo, emocjonalne
przeżycie śmierci jako nieodłącznego i niezbędnego elementu życia. Wszystko jest tu naoczne: śmierć jawi się jako dosłowny fundament świata (Tokarczuk 2006, 19), życie i śmierć są bliźniętami (Tokarczuk 2006, 19, 31, 33, 36,
69, 168, 127), dotykają się wcale nie metaforycznie, kiedy Inanna schodzi do
królestwa martwych: „Stoją objęte (…)” (Tokarczuk 2006, 36).
„Śmierć jest warunkiem autentycznego życia” (Ялом 1999)1 – twierdzi Irvin
D. Yalom. Tę właśnie podwójną naturę świata i paradoksalność psychologii
ludzkiej demonstruje – też z niedostępną współczesnemu człowiekowi naocznością – mit: kiedy choruje bogini podziemi, jej siostra nie jest w stanie cieszyć
się życiem, uśmiercając siostrę, bogini śmierci żyje już tylko w połowie (Tokarczuk 2006, 119–120). Celem mitodramy jest więc odzyskanie harmonii, akceptacja realności śmierci jako elementu archaicznej wymiany pomiędzy człowiekiem a naturą. W sposób racjonalny nie da się osiągnąć tego, co umożliwiały
inicjacje i misteria: „Realne zdarzenie śmierci należy do dziedziny wyobrażonego. Gdzie wyobrażone stwarza symboliczny chaos, tam inicjacja odzyskuje
symboliczny porządek. (…) Targujemy się z martwymi pod znakiem melancholii, ludzie zaś pierwotni żyją z martwymi w formie rytuału i święta”
1

Wszystkie przekłady z j. rosyjskiego i ukraińskiego, jeśli nie zaznaczono inaczej – I.A.

628

CZĘŚĆ II. LITERATURA

(Бодрийяр 2006, 247); Tokarczuk pisze: „Udział w misteriach dawał zarówno greckiej wspólnocie, jak i jednostce gwarancję życia bez lęku przed śmiercią i ufność w obliczu wszechpożerającej śmierci. Misteria stwarzały światu
poczucie bezpieczeństwa” (Tokarczuk 2006, 210). Mitodrama pozwala wpisać
śmierć do symbolicznego rytuału wymiany i nieco łagodzi strach tanatyczny.
Imiona głównych bohaterek Utworu o Matce i Ojczyźnie Keff – Demeter i Kora – symbolizują dramatyczną i wieczną jedność matki i córki. Oznaką wyzwolenia zaś są dwa przemianowania. Kiedy Matka komentuje pomnik
Dmowskiego, córka po raz pierwszy nazywa ją Hekate, siebie zaś Persefoną
(Keff 2008, 61). Od kiedy zatem potrafi dostrzec nie tylko własną tragedię,
Demeter przestaje być tylko Matką, staje się Hekate, w mitologii występującą
jako pomocniczka zarówno Demeter, jak i Kory, Hekate wypowiadającą
mroczne proroctwo o ludzkiej nietolerancji (jako bogini odpowiedzialna za
opętanie ludzi oraz opiekunka skrzyżowań i pograniczy, miejsc, gdzie styka
się swoje i obce). Poza tym autorka wykorzystuje podwójność imion bogini-córki. „Kora” oznacza ‘dziewczę’, bohaterka więc jest nierozerwalnie związana z matką samym imieniem. Kiedy Kora po raz pierwszy nazywa siebie Persefoną (imię, które bogini nosiła jako żona Hadesa), jest już tak nazywana aż
do końca opowieści, czyli odzyskuje częściową wolność od matki.

8.
Śmierci nie da się przekazać przez wiedzę – „odmawia świadectwa”
(Деррида 1999, 48), leży poza granicami ratio, nie podlega refleksji logicznej. Człowiek musi sporo się napracować, by się nauczyć żyć ze strachem
tego Nieznanego. Większość strategii adaptacyjnych, budowanych w celu
przezwyciężenia trwogi śmierci, opiera się na mechanizmach wyparcia. Tendencja do ignorowania jej jako niedającej się wpisać w ideę całkowitej kontroli nad życiem, skłania Jeana Baudrillarda do określenia współczesnej kultury jako „jednego wielkiego wysiłku, by oddzielić życie od śmierci”, destrukcyjne zaś konsekwencje tego procesu – jako stałej obecności „fantazmatu
śmierci” (Бодрийяр 2006, 264, 245).
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Znana jest skuteczność konfrontacji człowieka z własną śmiercią. Modelowanie tej sytuacji granicznej z powodzeniem wykorzystuje psychoterapia,
osiągając efekt desensybilizacji, wielokrotnie zmuszając pacjenta do odczuwania lęku tanatycznego w zmniejszonych dawkach (za pomocą szokowej
terapii egzystencjalnej – pisania własnego epitafium lub nekrologu; ćwiczeń
uświadamiających przypadkowość i kruchość życia, pozwalających przeżyć
doświadczenie wykluczenia za życia jako przygotowanie się do wykluczenia
ostatecznego; praktyki wyobrażenia ukierunkowanego – wyobrażenia i opisania własnej śmierci i pogrzebu; grupowego doświadczenia „cyklu życiowego”, w tym starości i umierania itd. (Ялом 1999).
Metodę desensybilizacji konsekwentnie wykorzystuje w Ostatnich historiach Tokarczuk. Matka, babcia i wnuczka – trzy bohaterki powieści – są
maskami autorki-narratorki, która próbuje się przyzwyczaić do śmierci, zakładając maski kobiet w różnym wieku, o różnym doświadczeniu, różnym
stopniu gotowości do przyjęcia nieuniknionego. Charakterystyczne jest, że
Tokarczuk układa rozdziały w porządku odwrotnym wobec naturalnego:
śmierć własna bliska – daleka. Najpierw więc zachodzi personalizacja śmierci, która burzy irracjonalną iluzję hipotetycznej nieśmiertelności. Potem
szczegółowo opisuje, jak bohaterka doświadcza „śmierć-ty”: przeżywa żałobę, ale w narracji podkreśla wątek swego rodzaju „uczenia się” śmierci, adaptacji do jej obecności (Tokarczuk 2004, 79, 134, 169, 187–188). Wreszcie
śmierć oddala się jeszcze bardziej, jawiąc się bohaterce w paradygmacie
„śmierć-on”, pozostając jednak niezmiennym i wzbudzającym strach memento. Ten odwrotny porządek odtwarza psychologiczny mechanizm obronny:
póki żyje człowiek, wielokrotnie przymierza śmierć, ale jak najdłużej odtrąca
myśl o niej.
Poza tym powieść jawi się jako misterna konstrukcja mnóstwa łańcuchów
śmierci – tak samo zresztą, jak jest nią realne życie. Kontynuując hipotetycznie łańcuch na poziomie fabuły, otrzymamy właśnie porządek naturalny: on
– ty – ja: wnuczka, która dopiero co okazała się świadkiem śmierci obcej
osoby, ma za chwilę dowiedzieć się o śmierci matki, a więc zostanie zburzona
ostatnia bariera oddzielająca jej abstrakcyjne wyobrażenie o śmierci od realnej perspektywy własnego końca. Jeszcze jeden łańcuch – śmierć zwierząt:
schemat zetknięcia się ze śmiercią w porządku „naturalnym”: on – ty – ja
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(Tokarczuk 2004, 8, 18, 55, 65, 107–108, 111–113, 118); porównania zoomorficzne i ich związek z zetknięciem się bohaterów z martwymi zwierzętami
(Tokarczuk 2004, 52, 53, 205, 247, 234–235, 258). Poza tym we wszystkich
trzech rozdziałach spotykamy imię autorki – Olga: ta postać za każdym razem okazuje się bliską lub daleką przedstawicielką tamtego świata lub przewodniczką w drodze „tam”. W powieści jest też wiele scen odtwarzania
śmierci w grach dziecięcych, fantazjach, na scenie, w wierszykach itd.

9.
Ponieważ śmierć jest absolutnym uosobieniem „nieznanego”, „archetypem
niezrozumiałości” (Bauman 2008, 55, 93), „śmierć częściowa”, czyli śmierć
osoby bliskiej, doświadczanie śmierci „z drugiej ręki” rysuje się jako perspektywa, w której przeżycie ograniczoności, pojedynczości i niepowtarzalności
własnego istnienia jest najbardziej dostępne żyjącym (nie przypadkiem na
końcu Ćwiczeń z utraty Tuszyńskiej czytamy: „Umarliśmy 16 września 2006
o 16.32” (Tuszyńska 2007, 235).
Opłakiwanie zmarłej bliskiej osoby – proces odseparowania siebie od
zmarłej osoby oraz odseparowanie od siebie niezastąpionej części świata,
którą stanowiła dla żałobnika, doświadczenie przebudowy własnego, też częściowo zmarłego, świata – jest specyficzną próbą przezwyciężenia śmierci.
Jacques Derrida i Jean Baudrillard określają ten mechanizm jako swego rodzaju przetarg: dążenie do tego, by przyzwyczaić się do śmierci poprzez żałobę,
ofiarować śmierci coś, co należy do naszego wewnętrznego „ja” i dostać w zamian coś, co uczyni śmierć bliską i intymną, pragnienie uczynienia jej częścią
swego życia (Деррида 2002, 127; Бодрийяр 2006, 265).
Bohaterowie Jurewicza i Iwasiów przeżywają w tekście żałobę po ojcu, czyli jest to doświadczenie upadku ostatniej bariery pomiędzy śmiercią w osobie
trzeciej i pierwszej (Янкелевич 1999, 32). Dlatego teksty mówią też o poczuciu cezury w życiu (Jurewicz 2008, 8, 11, 25, 28, 33, 39; Iwasiów 2013, 13),
„przejściu od pośredniego do bezpośredniego” (Янкелевич 1999, 32): po
śmierci rodziców „musimy umrzeć. Nikt nas nie wyręczy” (Iwasiów 2013,
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118). Przymierzają to, co zaszło, do siebie („śmierć-ty” w ten sposób hipotetycznie obraca się w „śmierć-ja”), swoich dzieci (dla których ta przemiana
pozostaje w przyszłości), swoich rodziców (dla których w przeszłości sytuują
się oba te doświadczenia) (Iwasiów 2013, 66, 67, 83; Jurewicz 2008, 63–65,
68, 122, 133).
Specjalny wypadek „śmierci częściowej” to przeżywanie żałoby za życia –
obok śmiertelnie chorej bliskiej osoby. Ćwiczenia z utraty Tuszyńskiej to opis
doświadczenia śmierci „przygotowanej”, którą kiedyś, w odróżnieniu od naszych czasów, uważano za przywilej. To jednocześnie doświadczenie, którego
zwykle pozbawiony jest dzisiejszy człowiek: „Większość ludzi nigdy w życiu
nie ma szansy zobaczyć, jak ktoś umiera (…). Zostajemy na opiece szpitali
i medycyny; wszystkie byłe rytuały przedśmiertne zastąpił sakrament techniki. Człowiek znika z oczu bliskich jeszcze przed śmiercią” (Бодрийяр 2006,
318). Ćwiczenia z utraty są właściwie „ćwiczeniami” ze stopniowego umierania, akceptacji „aktywnej, agresywnej pustki śmierci” (Tuszyńska 2007, 197).

10.
Według Josepha Reingolda większość pozytywnych poglądów na śmierć
opiera się na nadprzyrodzonym przesłaniu (Рейнгольд 2004). Zaprzeczenie
ostateczności śmierci – ideę („w gruncie rzeczy niesprawdzalną”), że śmierć
nie oznacza piekła niebytu, lecz przejście z jednego świata do innego – Zygmunt Bauman określa jako „najbardziej kuszącą wśród tego rodzaju wynalazków kulturowych” (Bauman 2008, 57). W powieści Tulli zadomowienie
tamtego świata – jako swego rodzaju ciągu dalszego lub trochę odmienionego
odbicia znanego nam świata ziemskiego – zachodzi przede wszystkim poprzez opanowanie sposobów komunikacji z nim, a narracja obfituje w szczegóły „techniczne”, prawie rady, instrukcje obsługi (Tulli 2014, 100, 102, 105,
112–113, 132). W pierwszym rozdziale Ostatnich historii Tokarczuk komunikacja dokonuje się za pomocą filtru: całkiem zwyczajnego (w dodatku autobiograficznego, znanego z innych tekstów pisarki) pejzażu i powszednich
szczegółów.
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11.
Nadrzędnym celem narracji Bargielskiej jest asymilacja doświadczenia
traumatycznego, integracja przeżytej traumy z doświadczeniem czasu teraźniejszego (Bessel 2015, 174). Autorka Obsoletek pisze nie tylko o własnej utracie perinatalnej: „Opowiadam o sobie, ale robię też outing innym postaciom,
jest tu cała galeria kobiet. Książka o mnie byłaby bezwartościowa, ponieważ
jest to doświadczenie tak głębokie, że nie ma innej możliwości pisania o nim,
jak spróbować przedstawić reakcje różnych osób” (Bargielska, Szostak 2011).
Tę galerię śmierci noworodków lub nienarodzonych dzieci autorka wpisuje
w życie powszednie z jego problemami i radościami, wkłada pomiędzy drobne
i najdrobniejsze szczegóły bytu. Narratorka niby nie skupia się całkowicie na
strasznym doświadczeniu: wielkie, małe i całkiem malutkie zdarzenia, setki unikalnych chwil życia zlewają się w jeden strumień, są opisywane jako tak samo
ważne (Bargielska 2010, 38–39). Bargielska korzysta ze swego rodzaju metody
„podzielonego ekranu”, który stosuje się w terapii hipnotycznej i która pomaga
pacjentom unieszkodliwić wspomnienia traumatyczne (Bargielska 2010, 80 i n.).
Poza tym za pomocą szeregu chwytów – połączenia stylów i intonacji (Bargielska 2010, 56–57), opisu z perspektywy niby postronnego, obojętnego obserwatora (Bargielska 2010, 27, 38–41) narratorka obniża stopień patosu i, wskutek
tego, zewnętrzne napięcie emocjonalne. Jeszcze jednym sposobem poradzenia
sobie z koszmarem opisywanego jest rozłożenie tego, co się dzieje, na mnóstwo
drobnych czynności (Bargielska 2010, 27) lub rozdrobnienie koszmaru na małe
elementy braku logiki (Bargielska 2010, 27, 41, 82, 83, 86).

12.
Sarkazm, będąc transformacją emocjonalną, kpiną ze zdarzenia emocjogennego, szukaniem w nim tego, co absurdalne, niedorzeczne, śmieszne,
służy werbalnemu rozładowaniu emocji, dając autorom iluzję wyzwolenia się
z ucisku realności. Z sarkazmu i doprowadzenia do absurdu masowo korzy-
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stają prozaicy młodszego pokolenia w kolażach dyskursów, parodiowaniu ich
oraz rozbudowanych epizodach fantasmagorycznych i groteskowych.
Powodem do wykorzystywania sarkazmu są przede wszystkim elementy
etosu narodowego. Narrator zniża stopień patosu za pomocą obrazów fizjologicznych (Varga 2007, 51, 121; Varga 2012, 118, 125; Piotr C. 2012, 183;
Sieniewicz 2003, 311) oraz wulgaryzmów (Witkowski 2007, 130; Varga 2010,
34), kpi z idei polskiej solidarności (Bieńkowski 2007, 196; Chutnik 2009,
113), polskiej mentalności (Czerwiński 2011, 29, 223; Czerwiński 2009, 78;
Piątek 2010, 9, 204; Varga 2010, 103; Piotr C. 2012, 183; Chutnik 2009, 45;
Varga 2007, 55, 213, 227; Масловская 2005, 62; Czerwiński 2005, 37), świętości narodowych (Varga 2007, 327; Karpowicz 2010, 51; Karpowicz 2006,
51, 65, 90; Beśka 2004, 263; Czerwiński 2009, 15), dewaluuje symbole narodowe (Shuty 2004, 131, 155; Varga 2010, 208; Chutnik 2009, 44–45; Varga
2007, 130–131; Shuty 2005; Czerwiński 2009, 215; Масловская 2005, 54, 61;
Karpowicz 2006, 65) itd. Podobnie do absurdu zostaje doprowadzona dominacja
dyskursu reklamy (Czerwiński 2005, 152–153; Shuty 2004, 64; Dzido 2005, 108–
110 i in.). Epizody fantasmagoryczne (w prozie Maxa Cegielskiego, Mariusza
Sieniewicza, Mirosława Nahacza, Roberta Ostaszewskiego, Dawida Bieńkowskiego, Krzysztofa Vargi, Ignacego Karpowicza, Piotra Czerwińskiego, Igora
Ostachowicza, Jana Krasnowolskiego i in.) też dotyczą dwóch głównych „biegunów” życia współczesnej Polski, które budzą w młodych autorach poczucie beznadziejności – ideologii konsumpcyjności i brzemienia etosu narodowego.
Emocjonalne rozładowanie, skierowane przede wszystkim na obiekty tabuizowane wcześniej i częściowo dziś (dyskurs etosu narodowego) stwarza specyficzną aurę inwektywną (Жельвис 1995, 53). Jak w każdej sytuacji karnawałowej,
zachodzi złamanie tabu, narrator zaś realizuje jednocześnie dwa przeciwne
sobie dążenia – do uniknięcia kontaktu z tabuizowanym pojęciem i do wejścia
w ten kontakt, wskutek czego osiąga się katartyczne rozładowanie emocji.
* * *

Tych kilka przykładów unaocznia, w jaki sposób narratywizacja traumy
w tekstach literackich pozwala przepracować doświadczenie posttrauma-
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tyczne i służy przezwyciężeniu zgrozy nieuniknionej przyszłości, nieznośnej
teraźniejszości lub traumatycznej przeszłości.
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Irina Adelgejm
TIME AS A TRAUMA, TEXT AS A SELF-THERAPY:
THE POLISH PROSE WRITTEN IN THE YEARS 1990–2000
Narration-based psychotherapeutic methods do not reduce the emotional tension,
but they can be successful because they offer the possibility of creating a coherent
version of one’s life story which can be analysed and improved. Literary creation can
also be regarded in terms of self-therapy. Thus, two aspects must be taken into consideration: the psychology of poetics (each artistic structure is based on psychological experience) and the poetics of psychology (the primary psychological experience
is prone to be presented in a certain artistic form). The article author uses the example of Polish prose works written in the years 1990–2000 in order to present selected
artistic strategies that are useful in self-therapy as they can allow one to overcome
historical and structural traumas.
Keywords: narrations on trauma, self-therapy, psychology of poetics, poetics of psychology, historical and structural trauma

NOTY O AUTORACH

Gular Gasan Abdullabeyowa – prof. zw. dr hab., dziekan Wydziału Literatury Światowej i Komparatystyki, kierownik Instytutu Literatury im. Nizamiego Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu. Pierwsza polonistka w Azerbejdżanie. Obecnie wykłada język polski i literaturę polską na Bakijskim Uniwersytecie Słowiańskim.
Irina Adelgejm – dr hab., pracuje w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii
Nauk; polonistka i tłumaczka literatury polskiej. Autorka monografii: Польская проза
межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка (2000); Поэтика “промежутка”: молодая польская проза после 1989 года
(2005); Травма времени, терапия повествования. О польской прозе 1990–2000-х гг.
(w druku) i artykułów o literaturze polskiej. Przetłumaczyła na język rosyjski utwory
m.in.: G. Herlinga-Grudzińskiego, T. Różewicza, M. Tulli, P. Huellego, A. Stasiuka, O. Tokarczuk, M. Gretkowskiej. Nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi RP.
Kalina Bahneva – dr hab. prof. ATH, Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta z Ochrydy,
Sofia, Bułgaria; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska. Literaturoznawczyni, badaczka polsko-bułgarskich związków literackich, tłumaczka literatury
polskiej na język bułgarski. Interesuje się przede wszystkim historią literatury polskiej,
problematyką przekładoznawczą oraz recepcją polskich dzieł w Bułgarii. Autorka książki
Преселението на художественото слово [Wędrówki słowa poetyckiego] (1993) oraz
prac z zakresu słowiańskiej komparatystyki, historii literatury polskiej oraz literatury
bułgarskiej. Tłumaczyła m.in. dramaty Witkacego. Odznaczona medalem „Zasłużony
dla kultury polskiej” (1991).
Piotr Biłos – dr hab. (Maître de conférences HDR), szef polonistyki, współodpowiedzialny
za katedrę studiów translatologicznych w Institut National des Langues et Civilisations
Orientales (INALCO) w Paryżu, były profesor „agrégé”. Stworzył sekcję polską w ramach
LEA (ligwistyka stosowana) na uniwersytecie Lyon III Jean Moulin, organizator sesji
o literaturze: w Lyonie: „Stulecie Miłosza” (2011); w Paryżu: „Mélancolies et poétiques de
l’exil” (2012), „L’Europe littéraire sexy et/ou désorientée?” (2014). Autor książek: Exil et
modernité: vers une littérature conçue à l’échelle du monde (2012); Les jeux du „je”,
construction et déconstruction du récit romanesque chez Wiesław Myśliwski (2016); Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego (2017).
Piotr Bogalecki – dr hab., adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, literaturo- i kulturoznawca. Autor książek „Niedorozmowy”.
Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej (2011, Nagroda Narodowego
Centrum Kultury) oraz Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej (2016). Współredagował m.in. Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach (2012) oraz Więzi wspólnoty. Literatura – religia –
komparatystyka / The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies (2013).

638

NOTY O AUTORACH

Grażyna Borkowska – prof. zw. dr hab., członek korespondent PAN, kierownik Pracowni
Literatury Drugiej Połowy XIX wieku IBL PAN, redaktor naczelna „Pamiętnika Literackiego” od 1998 roku, od 2004 roku prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, członek rad naukowych wielu instytucji: m.in. IBL PAN, Instytutu Literatury Polskiej
UW, Biblioteki Narodowej, Polskiego Słownika Biograficznego, członek Komitetu Nauk
o Literaturze PAN. W latach 2010–2014 przewodnicząca Rady NPRH. Gościnny wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się literaturą XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kobiet – Żmichowskiej, Orzeszkowej, Nałkowskiej, Dąbrowskiej.
Kamila Budrowska – prof. dr hab., pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku, kierownik
Ośrodka Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL. Jej zainteresowania badawcze obejmują: cenzurę wobec literatury pięknej, cenzurę a edytorstwo, prozę najnowszą, literaturę kobiecą. Autorka ponad 80 publikacji naukowych, w tym 4 monografii, z czego 3
poświęcone są zagadnieniom cenzury: Literatura i pisarze wobec cenzury PRL. 1948–
1958 (2009); Zatrzymane przez cenzurę. Inedita z połowy wieku XX (2013), Studia i szkice
o cenzurze w Polsce Ludowej w latach 40. i 50. XX wieku (2014). Kierownik grantu badawczego przyznanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – „Cenzura wobec literatury polskiej w latach 1945–1989” (2012–2017).
Tadeusz Bujnicki – prof. zw. dr hab., prof. em. Uniwersytetu Jagiellońskiego; historyk
literatury polskiej. Pracował m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie
Śląskim i Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1993–1995 wykładowca na polonistyce
Uniwersytetu Wileńskiego. Członek kolegium redakcyjnego „Ruchu Literackiego”.
Profesor honorowy Uniwersytetu Opolskiego. Przewodniczący Komitetu Okręgowego
Małopolska OLiJP. Autor ok. 300 publikacji naukowych, w tym 14 książek autorskich;
m.in. Sienkiewicza powieści z lat dawnych (1996); W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie (2010); Na pograniczach, kresach i poza granicami (2014); Sześć szkiców o Zagłobie
i inne studia Sienkiewiczowskie (2014). Kierował 4 projektami badawczymi. Obecnie
kieruje projektem „Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania” (2013–2018).
Andrea F. De Carlo – prof., pracuje w Neapolitańskim Uniwersytecie “L’Orientale” (Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Język i Literatura Polska, Università
degli Studi di Napoli „L’Orientale”). Od 2006 do 2011 roku był profesorem kontraktowym na Wydziale Języków i Literatury Obcej przy Uniwersytecie Salento w Lecce
(Włochy), gdzie prowadził zajęcia z literatury, tłumaczeń i języka polskiego. Od 2011
roku wykłada język i literaturę polską na Uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu. W swojej pracy naukowej koncentruje się głównie na trzech obszarach badawczych: włoskopolskich związkach literackich, tłumaczeniach poetyckich oraz krytyce tekstów. Wyniki
swoich badań publikuje w czasopismach i periodykach włoskich i zagranicznych. Jednym z najnowszych jego opracowań jest projekt badawczy – analiza przekładu Boskiej
Komedii Dantego w wykonaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Przemysław Chojnowski – dr, pracuje w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego. Autor publikacji w czasopismach naukowych oraz w monografiach zbiorowych; w 2005 r. ukazała się jego książka Zur Strategie und Poetik des Übersetzens. Edytor
korespondencji Dedeciusa i Miłosza (2011). Współredaktor tomu Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2012). Przygotowuje rozprawę Życie
w „pomiędzy”. Liminalność w twórczości Piotra (Petera) Lachmanna i pracuje nad dal-

NOTY O AUTORACH

639

szymi edycjami listów Dedeciusa (Herbert, Szymborska). W latach 2001–2003 naukowy opiekun Archiwum Dedeciusa (CP, Słubice), lektor języka polskiego w UEV we
Frankfurcie n. Odrą (2006–2008), Fulbright Lecturer of Polish Studies w University of
Washington Seattle (2008–2010). Stypendysta KAAD (Bonn) oraz DPI w Darmstadt
(2014). Głównym przedmiotem jego zainteresowań są przekłady i recepcja literatury
polskiej w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym, zjawisko literackiego bilingwizmu
oraz polsko-niemieckie kontakty językowe.
Małgorzata Chrobak – dr, adiunkt w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej, w Katedrze Literatury Polskiej
XX wieku oraz w Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży. Jej zainteresowania badawcze
obejmują zagadnienia związane z polską i obcą prozą dla młodego czytelnika XX i XXI w.,
nurtem inicjacyjnym, antropologią oraz topiką dziecka i dzieciństwa w kulturze XX w.
Autorka książki Realizm magiczny w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży (2010), współredaktorka tomów: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (2012); O tym, co Alicja odkryła. W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży (2015); Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze (2016). Jest jurorką w zespole przyznającym Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego.
Małgorzata Czermińska – prof. dr hab., prof. em. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie prowadzi seminaria na studiach doktoranckich na Wydziale Filologicznym UG. Członek KNoL PAN, członek MSSP. Wykładała literaturę polską
na University of Michigan w Ann Arbor (USA) i University of Cambridge (Wielka Brytania). Zajmuje się badaniem pism autobiograficznych, geopoetyką, związkami literatury
i sztuk wizualnych. Jest autorką wielu publikacji naukowych, m.in. książek: Czas w powieściach Parnickiego (1972); Teodor Parnicki (1974); Autobiografia i powieść czyli pisarz
i jego postacie (1987), Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie (2000)
czy Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry (2005); redagowała i współredagowała tomy
zbiorowe, m.in.: Autobiografia (2009, redakcja i wstęp do zbioru przekładów); Czesława
Miłosza „Północna strona” (2011, wstęp i współredakcja); Miłosz na Żuławach. Epizod
z biografii poety (2013, wstęp i współredakcja).
Maria Delaperrière – prof. dr hab., pracuje w Institut National des Langues et Civilisations. Przez wiele lat kierowała Wydziałem Polonistyki w Institut National des Langues
et Civilisations Orientales (INALCO) w Paryżu oraz Ośrodkiem Badań Środkowoeuropejskich na tej uczelni. Jest autorką książek: Les avant-gardes polonaises et la poésie européenne (1991); Panorama de la littérature polonaise des origines à 1822 (we współpracy
z F. Ziejką, 1992); Dialog z dystansu (1998); Polskie awangardy a poezja europejska (2004);
Pod znakiem antynomii (2006); La littérature polonaise à l’épreuve de la modernité (2008);
Literatura polska w interakcjach (2011) oraz 150 artykułów naukowych. Pod jej redakcją
ukazało się 30 książek poświęconych literaturze polskiej i środkowoeuropejskiej.
Elżbieta Dutka – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im.
I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książek: Ukraina w twórczości Włodzimierza
Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego (2000); Okolice nie tylko geograficzne.
O twórczości Andrzeja Kuśniewicza (2008); Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze
przełomu wieków XX i XXI (2011); Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze
polskiej XX i XXI wieku (2014); Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/
bio/geo/grafia (2016). Zajmuje się literaturą polską wieku XX i XXI, zwłaszcza prozą kresową i galicyjską, literaturą regionalną oraz dydaktyką literatury.

640

NOTY O AUTORACH

Helena Guk – mgr nauk filologicznych, doktorantka Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały.
Wojciech Kaczmarek – prof. dr hab., od 2002 r. kierownik Katedry Dramatu i Teatru
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; historyk literatury i teatrolog. Jego głównym
obszarem badawczym jest dramat i teatr religijny XX wieku. Autor książek: Claudel
w Polsce. Chrześcijańskie perspektywy interpretacji dramatu i teatru (1989); Wezwani do
nadziei. Religia – ateizm – wiara w dramacie współczesnym. Zarys problematyki (1993);
Złamane pieczęcie Księgi. Inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski (1999); Od kontestacji do relacji. Człowiek wobec Boga w dramacie Młodej Polski (2007); Przeniknąć człowieka. Chrześcijański horyzont dramatu i teatru XX wieku (2016).
Ariko Kato – PhD, associate professor na Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych
w Nagoi. Pracę doktorską na temat prozy i dzieł artystycznych Brunona Schulza obroniła na Uniwersytecie Tokijskim. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim jako stypendystka Fundacji Heiwa Nakajima i na Uniwersytecie Jagiellońskim jako stypendystka rządu polskiego. Autorka książki Bruno Schulz: Od oczu do rąk (2012, po japońsku).
Redaktorka tomu antologii tekstów poświęconych twórczości Brunona Schulza pt.
Świat Brunona Schulza (2013, po japońsku). Tłumaczyła na japoński m.in. Medaliony Zofii Nałkowskiej, utwory Debory Vogel i Andrzeja Stasiuka. Jej zainteresowania obejmują
międzywojenną literaturę i sztuki awangardowe, wielokulturowość w dawnej Galicji
oraz reprezentacje Holokaustu i wojny w literaturze i sztuce. Po uzyskaniu grantu z Japan Society for the Promotion of Science w 2016–2017 odbyła staż naukowy w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauki.
Ewa Kosowska – prof. zw. dr hab., wieloletni kierownik Zakładu Teorii i Historii Kultury
w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach; filolog i kulturoznawca. Jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN
oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Zajmuje się problemami
z obszaru teorii i historii kultury oraz możliwościami wykorzystywania tekstu literackiego
w badaniach antropologiczno-kulturowych. Autorka artykułów naukowych i książek,
m.in.: Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza (2002); Antropologia literatury (2003); Stąd do Teksasu (2006); Eurosarmata. O postawach i wyborach Henryka Sienkiewicza (2013). Redaktorka i współredaktorka tomów zbiorowych,
m.in.: Antropologia kultury – antropologia literatury (I– 2005, II–2007), Wstyd w kulturze
(I–1998; II–2008).
Tomasz Kunz – dr, adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz. Zajmuje się teorią i historią literatury nowoczesnej. Autor książki Strategie negatywne w twórczości Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury (2005) oraz licznych artykułów naukowych
publikowanych m.in. w „Ruchu Literackim” i w „Wielogłosie”.
Joanna Maj – mgr, absolwentka filologii polskiej oraz filozofii, doktorantka na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską
poświęconą genologicznym problemom nowej historii literatury. Interesują ją wpływ
współczesnej metodologii na sposób uprawiania literaturoznawstwa, relacje pomiędzy polską i niemiecką teorią literatury, a także etyczne implikacje literackich badań.
Publikowała m.in. w „Akcencie” oraz „Roczniku Komparatystycznym”.
Leonid Malcew – dr hab, prof. Instytutu Nauk Humanistycznych Bałtyckiego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Zainteresowania naukowe obejmują: pol-
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ską literaturę emigracyjną XX wieku, literaturę romantyzmu, rosyjsko-polskie związki
literackie, polskie konteksty literatury regionalnej Obwodu Kaliningradzkiego. Opublikował ponad sto publikacji naukowych, w tym dwie monografie.
Michał Paweł Markowski – prof. zw. dr hab., The Hejna Chair in Polish Language and
Literature oraz Head of Slavic and Baltic Languages and Literatures na University of Illinois at Chicago. Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada. Laureat Nagrody Literatury na Świecie za 1997
(za dwie książki: Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura oraz Nietzsche. Filozofia interpretacji), Fundacji Kościelskich w 2000 (za książkę eseistyczną Anatomia ciekawości)
oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki w 2011 (za całość dorobku eseistycznego). Opublikował m.in. Czarny nurt: Gombrowicz, życie, literatura (2004); Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy (2007); Powszechna rozwiązłość: Schulz, egzystencja, literatura (2012); Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki (2013).
Michał Masłowski – prof. dr hab., profesor Université Paris-Sorbonne. Autor prac o teatrze
romantycznym, o duchowości nowoczesnej i o antropologii kulturowej Europy Środkowej; tłumacz na francuski (wraz z J. Donguy) m.in. Dziadów A. Mickiewicza, Kordiana
J. Słowackiego, dramatów T. Różewicza i Z. Herberta, poematów C. Miłosza i in. Wieloletni kierownik polonistyki na uniwersytetach w Nancy i na Sorbonie; założyciel grup
badawczych nt. Europy Środkowej. Autor ośmiu książek po polsku i po francusku, redaktor dziesięciu, autor ok. 160 artykułów naukowych.
Andrea Meyer-Fraatz – dr hab., profesor slawistyki na Uniwersytecie w Jenie. Jej badania koncentrują się na zagadnieniach związanych z literaturami rosyjską i polską oraz
literaturami południowosłowiańskimi, szczególnie XIX i XX w. (pytania poetologiczne,
komparatystyczne, przekład literacki, cykl literacki, literatura i historia, emocjonalność
jako zjawisko estetyczne, autor jako zjawisko estetyczne, niejednoznaczność). Autorka
książek Die Sonettdichtung Ivan Bunins (1990), Die slavische Moderne und Heinrich von
Kleist. Zur zeitbedingten Rezeption eines (2002).
Swietłana Musijenko – prof. zw. dr hab., twórczyni pierwszej w historii edukacji białoruskiej Katedry Filologii Polskiej, założycielka pierwszego na świecie muzeum Zofii
Nałkowskiej, przewodnicząca Naukowo-Dydaktycznego Centrum Koordynacyjnego
„Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”. Organizatorka współpracy naukowo-dydaktycznej z uczelniami Polski, Rosji, Białorusi. Autorka ponad 300 prac naukowych
publikowanych w Polsce, Białorusi, Rosji, Szwajcarii, w tym książek Twórczość Zofii Nałkowskiej (1989); Polska powieść realistyczna 20.–30. lat XX stulecia (2003); Gatunkowostylistyczne poszukiwania w prozie polskiej końca 50. – środka 60. lat XX stulecia (2015). Jej
zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień literatury polskiej XIX–XX w.,
polsko-rosyjskich i polsko-białoruskich związków literackich, imagologii. Członek rady
redakcyjnej czasopism naukowych „Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя Янкі Купалы”, „Вестник Полоцкого государственного университета”, „Bibliotekarz
Podlaski”.
Ryszard Nycz – prof. zw. dr hab., pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Historyk literatury polskiej i teoretyk literatury. Redaktor naczelny „Tekstów Drugich”, przewodniczący komitetu redakcyjnego serii „Horyzonty nowoczesności”, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Komitetu Nauk o Kulturze PAN, korespondent
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PAU. Autor książek: Sylwy współczesne: problem konstrukcji tekstu (1984), Tekstowy świat:
postrukturalizm a wiedza o literaturze (1995), Język modernizmu: prolegomena historycznoliterackie (1997), Literatura jako trop rzeczywistości: poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej (2001) i licznych rozpraw w czasopismach i tomach zbiorowych.
Anna Pekaniec – dr, asystentka w Katedrze Literatury Współczesnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki Czy w tej autobiografii jest kobieta.
Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny
światowej (2013). Sekretarz redakcji „Nowej Dekady Krakowskiej”, należy do redakcji
„Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty” czasopisma Wydziału Polonistyki
UJ. Publikuje w tomach zbiorowych, „Ruchu Literackim”, „Państwie i Społeczeństwie”,
„Wielogłosie”. Jej zainteresowania naukowe to teoria autobiografii i epistolografii, historia literatury kobiet, feministyczna krytyka literacka, polska literatura najnowsza, krytyka literacka, biblioterapia.
Radostina Petrova – dr, pracuje na Wydziale Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy. W 2016 roku obroniła pracę doktorską pt. Życie literackie dwudziestolecia międzywojennego w literaturze wspomnieniowej. Członkini redakcji czasopisma elektronicznego Wydziału Filologii Słowiańskiej „Littera et Lingua”,
współpracuje z „Gazetą Literacką” i czasopismem „Literatura”. Tłumaczka tekstów naukowych i literatury pięknej. Zainteresowania naukowe: socjologia literatury, antropologia kulturowa, problemy przekładu i promocji literatury polskiej za granicą.
Rostyslav Radyshevskyj – prof. dr hab., kierownik Katedry Polonistyki Uniwersytetu im.
Tarasa Szewczenki w Kijowie. Badacz polsko-ukraińskich stosunków literackich, literatury
polskiej i ukraińskiej od starożytności do czasów współczesnych. Autor książek o J. Słowackim, Lesi Ukraince, J. Mazepie, J. Kraszewskim, J. Kosaczu, polskich noblistach, romantycznych poetach „szkoły ukraińskiej”, polskojęzycznej poezji ukraińskiej. Redaktor serii
„Kijowskie Studia Polonistyczne”, w ramach której ukazało się 30 tomów, a także dwujęzycznej polsko-ukraińskiej serii „Klasyka Polska” (ponad 10 książek).
Emiliano Ranocchi – dr, rusycysta, polonista i germanista, pracuje na Uniwersytecie w Udine. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na literaturze XVIII w. oraz na Europie
Środkowej. Znawca twórczości Jana Potockiego; w trakcie kwerend w Rosji, w Polsce
i na Ukrainie odnalazł nieznane dotąd rękopisy jego autorstwa: listy, memoriały i eseje.
Odtworzył spotkanie między Potockim, Goethem a Herderem w Karlsbadzie latem
1785 r. Obecnie pracuje nad edycją VI tomu dzieł zebranych Jana Potockiego dla belgijskiego wydawnictwa Peeters. Od dłuższego czasu zajmuje się także modernizmem,
w szczególności zapomnianego międzywojennego pisarza Jerzego Sosnkowskiego.
Zastępca redaktor naczelnej kwartalnika „Autoportret”.
Wolfgang F. Schwarz – prof. dr, prof. em. literaturoznawstwa zachodniosłowiańskiego
i historii kultury na Uniwersytecie w Lipsku. Zainteresowania naukowe: literaturoznawstwo i historia kultury od średniowiecza po współczesność, bohemistyka, polonistyka,
teoria literatury, poetyka, epistemologia, komparatystyka, teatr, fantastyka literacka, recepcja literacka F. Kafki, czeska i polska literatura Holocaustu. Autor m.in. Sowjetrussisches und tschechisches Drama von 1964 bis in die siebziger Jahre. Materialien zur Produktion und Rezeption (Situationsanalyse und Bibliographie) (1984); Methodische Untersuchung zur Erforschung literarischer Brechungen gesellschaftlicher Konfliktstrukturen in der
sowjetrussischen und tschechischen Gegenwartsliteratur (1988). Redaktor naukowy serii
Westostpassagen (23 tomy od roku 2005).
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Henryk Siewierski – prof. dr. hab., pracuje w Departamencie Teorii Literatury Universidade de Brasília. Historyk literatury, krytyk literacki, eseista, tłumacz. Autor m.in. książek:
Spotkanie narodów (1984); Jak dostałem Brazylię w prezencie (1998); História da Literatura Polonesa (2000); Raj nie do utracenia. Amazońskie silva rerum (2006); Livro do Rio
máximo do Padre João Daniel (2012); Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie (2012).
Przełożył na język portugalski m.in. dzieła Brunona Schulza, a na polski Mensagem
(Przesłanie) Fernanda Pessoi.
Ewa Skorupa – dr hab., prof. UJ, pracuje w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią literatury
pozytywizmu i Młodej Polski, dziejami cenzury, kulturą polsko-niemiecką, sposobami
portretowania bohaterów literackich, fizjonomiką, frenologią, patognomiką, ekspresją twarzy i ciała w literaturze pięknej, historią książki XIX i XX stulecia, książką jako
dziełem sztuki. Autorka książek: Lwowska satyra polityczna na łamach czasopism humorystyczno-satyrycznych epoki pozytywizmu (1992), Polnische Druckschriften in Deutschland (1996), Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim w latach 1871–1914. O podburzanie do gwałtów… (2004), Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych [współautorka] (2010), Twarze–emocje–charaktery. Literacka przygoda
z wiedzą o wyglądzie człowieka (2013), Zaułki literatury. Interpretacje tekstów kultury XIX
i XX wieku (2015).
Natalia Sydiaczenko – dr, docent em. Katedry Polonistyki Kijowskiego Narodowego
Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. Badaczka języka artystycznego, autorka licznych
artykułów na ten temat oraz monografii Mowotwórczość ukraińskich i polskich pisarzy
(2009). Członek Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, tłumaczka literatury pięknej,
w tym poezji i prozy Czesława Miłosza.
Marta Skwara – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe to: komparatystyka literacka
i kulturowa, przekład kulturowy i badania recepcji, romantyzm i (post)modernizm europejski i transatlantycki. Do jej najważniejszych publikacji należą: Wśród Witkacoidów:
W świecie tekstów, w świecie mitów (2012); Serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana.
Monografia wraz z antologią przekładów (2014); Between “minor” and “major”. The case of
Polish literature, in: T. D’haen, I. Goerlandt and R.D. Sell, eds., Major versus Minor? – Languages and Literatures in a Globalized World (2015).
Anna Śliwa – dr, ukończyła filologię polską i historię sztuki na Uniwersytecie Gdańskim,
obecnie pracuje w Dziale Sztuki Muzeum Miasta Gdynia. Publikowała w „Pamiętniku
Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Twórczości”, „Frazie”, „Baroku”, „Archivolcie”, „Slavica Gandensia”, „Blizie” oraz wydawnictwach zbiorowych. Autorka książki Sztuka – percepcja –
język. Sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego (2013). W swoim kuratorskim dorobku ma wystawy poświęcone gdyńskim artystom, miniaturze tkackiej i polskiemu designowi. Interesuje się literaturą polską XX wieku, problematyką interferencji
sztuk, zagadnieniem percepcji wizualnej, sensualnością, sztuką współczesną i grafiką.
Anna Ślósarz – dr hab., adiunkt w Katedrach: Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
oraz Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Dyplomowana nauczycielka języka polskiego w LO w Myślenicach (1984–2009). Przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów (2005–2009). Kierownik praktyk zawodowych studentów specjalności nauczycielskiej (2008–2012). Ekspert
MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Autorka książek: Lektury licealne a kino
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komercyjne (2002); Media w służbie polonisty (2008); Ideologiczne matryce. Lektury a ich
konteksty. Postkomunistyczna Polska – postkolonialna Australia (2013). Skarbnik
Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Autorka kilku zdalnych i kilkunastu
komplementarnych kursów.
Feliks Tomaszewski – dr hab., prof. UG, pracuje w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki
Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy badawczej zajmuje się m.in.: metodyką nauczania literatury, współczesnym piśmiennictwem autobiograficznym i biograficznym, literaturą współczesną (poezja). Autor licznych artykułów w czasopismach
polskich i zagranicznych oraz w książkach zbiorowych; opublikował książki: Magia lektury (1990); „Światy” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1994); Skrzydła (nie)połamane
(1998); Drogi i „stacje wygnania”… (2006). Współredaktor 4xNobel (2002).
Danuta Ulicka – prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Autorka książek: Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty (1992); Granice literatury
i pogranicza literaturoznawstwa (1999); Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia
z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej (2007); Słowa i ludzie (2014). Redaktorka książek zbiorowych i przekładów (m.in. G. Tihanov, Pan i niewolnik; M. Robinson, Losy elity akademickiej), tłumaczka rosyjskiej myśli humanistycznej
XX wieku (m.in. Bachtina, Proppa, Awierincewa, Freudenberg, Iwanowa, Uspienskiego,
Zubowa).
Katia Vandenborre – dr, absolwentka slawistyki na Wolnym Uniwersystecie w Brukseli
(Université Libre de Bruxelles, ULB), doktorat cotutelle na ULB i na Uniwersytecie Warszawskim, pracownik naukowy FNRS (chargée de recherche auprès du Fond National
de la Recherche Scientifique) i wykładowca na Wydziale Tłumaczenia, Literatury i Komunikacji Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. Jej główne zainteresowania naukowe to:
literatura polska XX w., baśń literacka, kulturowe związki między Polską i Belgią, wpływ
Maurycego Maeterlincka na literaturę polską, projekt wydawniczy Jakuba Mortkowicza, polska szkoła reportażu, filmowa adaptacja polskich utworów literackich. Autorka
książki Le conte dans la littérature polonaise du 20e siècle (2016).
Katarzyna Wądolny-Tatar – dr hab., prof. UP, kierownik Katedry Poetyki i Teorii Literatury oraz Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autorka książek:
Metaforyka oniryczna w liryce Młodej Polski (2006); Kołysanka w liryce XX i XXI wieku.
Emergencja gatunku literackiego (2014). Współredaktorka wieloautorskich monografii:
Kamień w literaturze, języku i kulturze (2013); Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku (2015); Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze (2016) oraz rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.
Studia Poetica”. Napisała ponad 50 artykułów naukowych dotyczących genologii i antropologii literackiej, polskiej poezji XX i XXI w., prozy kobiet, utworów dla dzieci
i młodzieży (z analizą tekstu i ilustracji), których tematyka wyznacza kręgi jej badawczych zainteresowań.
Krystian Węgrzynek – dr, nauczyciel języka polskiego w katowickich liceach oraz badacz literatury śląskiej. Współpracuje z Katedrą Literatury Porównawczej Uniwersytetu
Śląskiego. Jego zainteresowania badawcze to: komparatystyka, geopoetyka, postkolonializm, komizm jako zjawisko estetyczne i społeczne. Ważniejsze publikacje: Języki mitu, historii i religii w literaturze na Górnym Śląsku (2018), Murzyni, Indianie, Ślązacy i Inni.
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Kilka uwag na temat oświeceniowego wizerunku dzikusa w śląskim kontekście (w: Centra
– peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, 2015); Wulkan i ludzie. Góra św. Anny w tekstach śląskich – od geopolityki do geopoetyki (w: Przestrzeń – literatura – doświadczenie.
Z inspiracji geopoetyki, 2016). Jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy
o Górnym Śląsku.
Lidia Wiśniewska – prof. dr hab., kierownik Katedry Literatury Powszechnej i Komparatystyki (Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy); przewodnicząca Komisji Komparatystycznej Towarzystwa Literackiego
im. Adama Mickiewicza i wiceprezes Towarzystwa, redaktor (odpowiedzialna za dział
komparatystyczny) „Wieku XIX. Rocznika TLiAM”. Redaktor 19 książek zbiorowych, autorka
ok. 100 artykułów i 3 monografii: Świat, twórca, tekst. Z problematyki nowej powieści
(1993); Na pograniczu i między biegunami. O „Białym małżeństwie” Tadeusza Różewicza
i poezji Zbigniewa Herberta (1999); Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury (2009).
Marek Zaleski – prof. zw. dr hab., kierownik Zespołu do Badań nad Literaturą i Kulturą
Późnej Nowoczesności w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Od
1998 członek Rady Naukowej IBL PAN. Autor książek Przygoda drugiej awangardy (1984,
2000); Mądremu biada? (1990); Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej (1996, 2004); Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza (2006,
2011), Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności (2007),
a także wielu rozpraw, artykułów i recenzji drukowanych w czasopismach naukowych
i w prasie literackiej. Opiekun i uczestnik grantów naukowych z Narodowego Centrum
Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, obecnie kierownik grantu
„Zwrot afektywny po roku 1989. Strategie i style reprezentacji w interdyscyplinarnej
perspektywie badawczej”.
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